ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’
Μ. Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 (Πρωί)
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8891,9010
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Συλλόγου Ελληνική Ένωση Πληροφορικής και µαθητές
από το ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο Ρόδου «Ροδίων Παιδεία»
σελ. 8922, 8923
3. Δήλωση του Βουλευτή κ. Κ. Γείτονα ότι δεν θα θέσει
υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές, σελ.
8919
4. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα
µε το νόµο «Ποινική ευθύνη των Υπουργών », όπως ισχύει,
δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , κ. Ανδρέα Λοβέρδου, σελ. 8943
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8932,8944, 8946, 8947,
8948, 8955, 8969
6. Αναφορά στη λήξη των εργασιών της Βουλής, σελ. 8950
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 8891 - 8893
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
8893 - 8905
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", σελ. 8906
2. Αίτηµα αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη επί της τροπολογίας του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, σελ. 8945
3. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 987 και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών, σελ. 8948, 8949
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 987 και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών, σελ. 8950 – 8955, 8957 – 8960
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
επί της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών, σελ. 8951 - 8955

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.,
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β.,
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β.,

σελ. 8945 - 8950
σελ. 8963 - 8968
σελ. 8927 - 8941,
8968 - 9010
σελ. 8941 - 8945,
8950 - 8963
σελ. 8918 - 8927
σελ. 8891 - 8918

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της δήλωσης του Βουλευτή κ. Κ. Γείτονα ότι δεν
θα θέσει υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές:
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.,
σελ. 8919
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.,
σελ. 8919
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β.,
σελ. 8919
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,
ΖΩΗΣ Χ.,
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ.,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.,
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ.,
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
ΠΛΕΥΡΗΣ Α.,
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,

σελ. 8932
σελ., 8932, 8946
σελ. 8955
σελ. 8944
σελ. 8944, 8947, 8948
σελ. 8946, 8947, 8948
σελ. 8947, 8969
σελ. 8946, 8948

Γ. Επί της αναφοράς στη λήξη των εργασιών της Βουλής:
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
σελ. 8950
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,
σελ. 8913, 8978
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε.,
σελ. 8965
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι.,
σελ. 8941
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Γ.,
σελ. 8911, 8977
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ.,
σελ. 8906, 8907
ΒΑΡΔΙΚΟΣ Π.,
σελ. 8964
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ. 8927
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.,
σελ. 8918
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Α.,
σελ. 8908, 8929, 8931,
8933, 8934, 8941,
8944, 8960, 8963
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν.,
σελ. 8932, 8933, 8948
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
σελ. 8970, 8971
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ.,
σελ. 8940, 8941
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.,
σελ. 8933
ΖΙΩΓΑΣ Ι.,
σελ. 8912, 8913, 8971,
8977
ΖΩΗΣ Χ.,
σελ. 8942
ΖΩΪΔΗΣ Ν.,
σελ. 8968
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.,
σελ. 8936
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π.,
σελ. 8920
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ.,
σελ. 8969
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ.,
σελ. 8924, 8925
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ.,
σελ. 8943
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ.,
σελ. 8955

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ.,
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.,
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π.,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ.,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.,
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.,
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ.,
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Γ.,
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
ΠΛΕΥΡΗΣ Α.,
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β.,
ΡΗΓΑΣ Π.,
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ.,
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.,
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,

σελ. 8963
σελ. 8971
σελ. 8964
σελ. 8967
σελ. 8933, 8966, 8967
σελ. 8917
σελ. 8916
σελ. 8915
σελ. 8926
σελ. 8945
σελ. 8936
σελ. 8923
σελ. 8924, 8969
σελ. 8924, 8925
σελ. 8922
σελ. 8921, 8924, 8925
σελ. 8925
σελ. 8938, 8939
σελ. 8924, 8925
σελ. 8939

Ε. Επί του αιτήµατος αντισυνταγµατικότητας που ετέθη
από την κ. Θ. Μπακογιάννη:
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι.,
σελ. 8946
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν.,
σελ. 8945
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ.,
σελ. 8947
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.,
σελ. 8945
ΖΩΗΣ Χ.,
σελ. 8946
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.,
σελ. 8947
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π.,
σελ. 8945
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ.,
σελ. 8945
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.,
σελ. 8944
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ.,
σελ. 8944, 8945
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
σελ. 8946
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ.,
σελ. 8947
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,
σελ 8946

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’
Μ. Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 (πρωί)
Αθήνα, σήµερα στις 9 Απριλίου 2012, ηµέρα Μ. Δευτέρα και
ώρα 10.16’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6/4/2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής 6 Απριλίου 2012, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολό
του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Κωνσταντίνο Καρτάλη, Βουλευτή Μαγνησίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την ένταξη του Nοµού Έβρου στη νέα
τροπολογία για τη νοµιµοποίηση-τακτοποίηση των αυθαιρέτων
µε την καταβολή µόνο του 20% του προστίµου.
2) Η Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Νοµού Χανίων αιτείται την ανάκληση της εξαίρεσης των αστυνοµικών υπαλλήλων από τη χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος.
3) Η Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κισσάµου Νοµού Χανίων
αιτείται την άµεση επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων των
σχολείων του δήµου, τα οποία προέκυψαν από τη µείωση των
δαπανών για την παιδεία.
4) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Δερβενίου Νοµού Κορινθίας αιτείται τη λήψη µέτρων ώστε να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης τµήµατος της ΠΕΟ στο
Δερβένι Κορινθίας.
5) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μεταποιηµένων Οπωροκηπευτικών Νοµού Ηλείας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την ταλαιπωρία των αγροτών του νοµού
εξαιτίας της εγκυκλίου επιστροφής ΦΠΑ, η οποία προβλέπει ότι

οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΟΥ που διαθέτει
τµήµα ελέγχου και εν προκειµένω στον Πύργο.
6) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµάδα Αλληλεγγύης
Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας αιτείται να χορηγείται σε
όλους τους πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας ποσοστό
αναπηρίας 67% αµέσως µετά τη διάγνωση της πάθησης.
7) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου αιτείται τη συµµετοχή των τριών τµηµάτων της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου στο φετινό
µηχανογραφικό δελτίο των πανελληνίων εξετάσεων.
8) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ευβοίας αιτείται τη χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος
στους αστυνοµικούς.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια ‘Ενωση Εκπαιδευτικών
Πολυτέκνων καταθέτει τις προτάσεις της αιτούµενη τη συµπερίληψη των πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην τροπολογία των µετεγγραφών των πολύτεκνων φοιτητών, που κατατέθηκε σε
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων διατυπώνει τις παρατηρήσεις του επί του
σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµενη Διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών παραθέτει τις προτάσεις της για τη νέα µορφή αγοράς
αγροτών - παραγωγών.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Αχαϊας και η Κεντρική ‘Ενωση Επιµελητηρίου Ελλάδος εκφράζουν την αντίθεσή
τους στην κατάργηση του Εποπτικού Συµβουλίου του ΓΕΜΗ.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ιδιοκτητών Αυτοκινή-
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των ταξί Πατρών και περιχώρων «Ο Άγιος Χριστόφορος» παραθέτει τις προτάσεις του σε θέµατα συνδεόµενα µε την επικείµενη
ψήφιση του νοµοσχεδίου περί ανοίγµατος του επαγγέλµατος
των ταξί.

25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Προσωπικού Οίκου
Ναύτου εκθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ασφαλισµένοι εν όψει και της ένταξης του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ.

14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επισηµαίνει σειρά θεσµικών αιτηµάτων του κλάδου και
αιτείται την απάλειψη σχετικών διατάξεων στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Βελτίωση Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

26) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών
Ακριτικών - Παραµεθόριων Περιοχών ‘Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης,
Καβάλας, Δράµας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Καστοριάς
και Φλώρινας αιτείται την απόσυρση κειµένου προσθήκης - διόρθωσης στο άρθρο 235 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Νέα Εταιρική Μορφή
- Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων Ναυτιλίας, Λιµένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις».

15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών
Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το ενδεχόµενο καταστρατήγησης, από τους εργοδότες του επισιτισµού-τουρισµού, των
κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας και την αντικατάστασή τους µε ατοµικές συµβάσεις.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων Διαµερισµάτων και Δωµατίων Νοµού Ηρακλείου «Η
Φιλοξενία» αιτείται τη διατήρηση του ασφαλιστικού καθεστώτος
για τα τουριστικά καταλύµατα.
17) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Συνεταιρισµός Επεξεργασίας Πώλησης Οπωροκηπευτικών Βρυττών του Δήµου ‘Εδεσσας του
Νοµού Πέλλας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τα πορίσµατα
εκτίµησης των ζηµιών του ΕΛΓΑ για τη χαλαζόπτωση.
18) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την εξαίρεση
των αστυνοµικών από τη χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος.

27) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµποροβιοµηχανικός
Σύλλογος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αιτείται την επανεξέταση
των όρων της πρόσκλησης της Γενικής Γραµµατείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, ώστε να µπορέσουν να επωφεληθούν και άλλοι δήµοι από τις κοινωνικές δοµές.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εγκατάλειψη του ρωµαϊκού θεάτρου.
29) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων των
Μαθητών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κουφονησίων Δήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αιτείται να οριστεί
το Γυµνάσιο Κουφονησίου ως εξεταστικό κέντρο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο γεγονός ότι όλοι οι ιατροί του ΕΣΥ έχουν γίνει διευθυντές.

19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Λεωνίδας Στρούµπος αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά καταπάτηση εδαφών στην παραλία Καλογριάς Αχαϊας.

31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα του Εφετείου Αγρινίου και του Δικαστικού Μεγάρου της
Πάτρας αναφορικά µε την ανεπάρκεια των διαθέσιµων χώρων.

20) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και Β’
Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το σωµατείο εργατοϋπαλλήλων της ανώνυµης εταιρείας «Βιοµηχανική Μεταλλευτική»
αιτείται την επαναλειτουργία του εργοστασίου, την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους, καθώς και έκτακτου
βοηθήµατος 1.000 ευρώ.

32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αδυναµία των συνταξιούχων του ΝΑΤ να πληρώσουν τα φάρµακά
τους.

21) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Αντώνιος Πόντης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για παράλειψη του ονόµατός του από τον πίνακα
ανάρτησης εργατών ΥΕ στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
22) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων Δωµατίων Διαµερισµάτων Ελλάδος αιτείται τη διατήρηση των ισχυουσών διατάξεων του ν.3846/2010 και την άρση
των διατάξεων του σχεδίου νόµου µε τίτλο «Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 32.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αναστάσιος Καρύδης εκφράζει την αντίθεσή του στην ανάκληση της άδειας της Αχαϊκής
Τράπεζας.
24) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αχαρνών Νοµού Αττικής
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη δηµιουργία Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στην περιοχή της Αµυγδαλέζας.

33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα λειτουργίας του Ογκολογικού Ξενώνα «Ελπίδα» λόγω
αναστολής των διορισµών.
34) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Νοµού Καβάλας επισηµαίνει την ανάγκη χορήγησης του εκλογικού επιδόµατος και στους αστυνοµικούς υπαλλήλους.
35) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόµων - Νοσηλευτριών Νοµού Καβάλας αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόµων.
36) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η επιχείρηση «Staff Colour Energy ABEE»,
µέλος του Συνδέσµου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών αιτείται την άµεση υπογραφή τροποποίησης της ΚΥΑ Δ1
Α23603 21-10-2011, σχετικά µε τη διαδικασία κατανοµής της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε ανα-
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φορά µε την οποία το Πανελλήνιο Δίκτυο Ιατροκοινωνικού Κέντρου αιτείται την άµεση προκήρυξη του προγράµµατος των ΙΑΚ
στο ΕΣΠΑ µέσω της ΕΕΤΤΑ.
38) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Β’ Αθηνών
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ και Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Ηλεκτροµηχανικής Κύµης Νοµού Εύβοιας επισηµαίνει ότι η
σύµβαση µε τη γαλλική «MSA Gallet» για την κατασκευή κρανών
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στο εργοστάσιο της ηλεκτροµηχανικής, που είχε υπογραφεί το
Μάρτιο του 2002, µέχρι σήµερα δεν έχει ενεργοποιηθεί.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2925/16-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπούρα Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B13-92/16-03-2012
έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 5370/03-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μανωλάκη Άγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B13-68/16-03-2012
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έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

8896

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3. Στην µε αριθµό 5544/08-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπεκίρη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 749/16-03-2012 έγ-
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γραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 5817/17-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ900α/9048/12518/16-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

03-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (ΠΡΩΙ)

5. Στην µε αριθµό 5897/20-02-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Αυγερινοπούλου Διονυσίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. /Δ13Φ/
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ΜΑΠ1045879ΕΞ/2012/16-03-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6. Στην µε αριθµό 5976/22-02-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Ζιώγα Ιωάννη, Ιγνατιάδη Θεόδωρου, Καλαντίδου Σοφίας
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-363/16-03-2012 έγγραφο από τον

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες
Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στη συνέχεια.
Υπουργείου Εξωτερικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα
των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Εσωτερικών.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συνέχιση της συζήτησης επί 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».
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 6 Απριλίου 2012, το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα
συζητηθούν τα άρθρα, καθώς και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου, ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης. Υπενθυµίζω ότι ο χρόνος οµιλίας είναι οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισηγούµαι σήµερα κατ’ άρθρον
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, επειδή το νοµοσχέδιο είναι
µεγάλο και ιδιαίτερο, την ανοχή στο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα υπάρξει µία µικρή
ανοχή δύο-τριών λεπτών για τους εισηγητές τουλάχιστον.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαµβάνει
µία σειρά ρυθµίσεων, που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και τροποποιούν τις διατάξεις του «Καλλικράτη» για την αντιµετώπιση

λειτουργικών ζητηµάτων που προέκυψαν στην πράξη στον ένα
χρόνο εφαρµογής του «Καλλικράτη». Στο δεύτερο µέρος του, το
νοµοσχέδιο περιέχει κατά κύριο λόγο ρυθµίσεις ενσωµάτωσης
της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου
διαµονής πολιτών υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες µε
σκοπό την απασχόληση.
Όπως ελέχθη και στη συζήτηση επί της αρχής, το νοµοσχέδιο
αποτελείται από δύο διακριτά και αυτοτελή µέρη και συνολικά
από σαράντα τρία άρθρα, τα οποία θα προσπαθήσω στη συνέχεια να παρουσιάσω συνοπτικά.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει τα άρθρα 1
έως 21 και αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, τα οποία περιέχουν ρυθµίσεις που αφορούν ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης, αυτοδιοίκησης και αποκεντρωµένης διοίκησης.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 1 οργανώνεται θεσµικά το Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη» «ΑΚΣΙΑ», µε το οποίο υλοποιούνται συστηµατικά
τρεις βασικές δράσεις, που έχουν σαν στόχο την υποστήριξη των
νέων δήµων και των περιφερειών.
Πρώτον, πρόκειται για την ολοκλήρωση του προγράµµατος
«Θησέας» και την ένταξη των επιλέξιµων έργων στο ΕΣΠΑ, αλλά
και άλλων έργων του ΕΣΠΑ.
Δεύτερον, πρόκειται για την υλοποίηση του προγράµµατος αυτεπιστασίας, σύµφωνα µε το οποίο χρηµατοδοτείται η υλοποίηση
µικρών και µεσαίων έργων τοπικής σηµασίας. Το πρόγραµµα
αυτό εκτελείται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας, µε
στόχο την απασχόληση ανέργων ατόµων, καθώς και την αναζωογόνηση της τοπικής οικονοµίας.
Τρίτον, πρόκειται για το πρόγραµµα εξυγίανσης των ολοκληρωµένων δήµων και περιφερειών, που περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση δανείων των δήµων για τον ισοσκελισµό των
προϋπολογισµών τους, τη χρηµατοδότηση συµφωνιών δανειακών συµβάσεων των δήµων για την επιµήκυνση του χρόνου
αποπληρωµής των δανείων τους, την εξασφάλιση χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων προς τους δήµους, οι οποίοι θα ενταχθούν στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης των ΟΤΑ. Σε ό,τι αφορά
το πρόγραµµα «ΑΚΣΙΑ», να σηµειωθεί ειδικά ότι η αυτοδιοίκηση
περιµένει την υλοποίησή του µε αναµµένες τις µηχανές, καθώς
θα δώσει τη δυνατότητα εκτέλεσης σηµαντικών τοπικών έργων
υποδοµής στους δήµους, αλλά και τη δυνατότητα απασχόλησης
χιλιάδων ανέργων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 αναγνωρίζεται η αρµοδιότητα
των δήµων και των περιφερειών να ιδρύουν κοινωνικά παντοπωλεία, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες σίτισης και ένδυσης των απόρων κατοίκων, των κατοίκων που δεν έχουν τη δυνατότητα να
καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες στην εποχή της κρίσης. Και βέβαια, εδώ πρέπει να καλυφθεί η αναδροµικότητα λειτουργίας των
παντοπωλείων.
Το δεύτερο κεφάλαιο στα άρθρα 3 και 4 περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν νησιωτικές δηµοτικές κοινότητες και ορεινούς
δήµους.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 ανατίθεται στους ορεινούς
δήµους µία δέσµη δέκα πρόσθετων αρµοδιοτήτων για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα του
ορεινού χώρου, αλλά και την προώθηση της ορεινής τοπικής
ανάπτυξης, στοχεύοντας στην αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων τους για διευρυµένη ανάπτυξη. Οι αρµοδιότητες
αυτές θα ασκούνται είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε την
οικεία περιφέρεια.
Με το άρθρο 5 η οικονοµική επιτροπή των περιφερειών αποκτά
πλέον την αρµοδιότητα να ψηφίζει πιστώσεις και να αναθέτει σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις έργα, προµήθειες, συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και µελέτες. Επίσης, µεταξύ των άλλων,
η οικονοµική επιτροπή γίνεται πλέον το αρµόδιο όργανο για τη
διαχείριση της περιουσίας της περιφέρειας, της µίσθωσης των
ακινήτων, της παραχώρησης και χρήσης και διαφόρων άλλων
ρυθµίσεων.
Στο άρθρο 6 περιέχονται ρυθµίσεις που αφορούν το σύστηµα
διακυβέρνησης των δήµων και των περιφερειών, µε στόχο την
αποδοτικότερη λειτουργία των οργάνων τους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου προβλέπον-
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ται ρυθµίσεις σχετικά µε την καταστατική θέση των αιρετών. Εδώ
θεωρώ ότι πρέπει να δούµε το θέµα που αφορά τα διάφορα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί στους συνδυασµούς των αιρετών,
σχετικά µε την καθυστερηµένη απόδοση λογαριασµών µετά από
τις εκλογές. Είναι ένα ζήτηµα που αφορά χίλιους τριακόσιους
περίπου συνδυασµούς της χώρας και ιδιαίτερα τους µικρούς
συνδυασµούς. Θεωρώ ότι το θέµα αυτό πρέπει να ρυθµιστεί
µέχρι το τέλος ψήφισης του νοµοσχεδίου.
Επίσης, προκύπτει και ένα ζήτηµα που αφορά την έκπτωση
από το αξίωµα δηµάρχων οι οποίοι έχουν οφειλές στο δήµο. Νοµίζω ότι το ζήτηµα της έκπτωσης πρέπει να µετασχηµατιστεί σε
αργία, έως ότου εξοφληθούν αυτές οι υποχρεώσεις.
Και βέβαια στο σοβαρό θέµα της καταστατικής θέσης των αιρετών υπάρχουν άλλα δύο ζητήµατα. Το πρώτο αφορά το ζήτηµα των διευθυντών οργανικών µονάδων, όπως οι διευθυντές
σχολείων, που όταν λήγει η περίοδος στην οποία βρίσκονται στην
αυτοδιοίκηση ως πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων, στην επιστροφή στην υπηρεσία τους πρέπει να επανέρχονται στη θέση
την οποία είχαν.
Βέβαια, πρέπει να ρυθµιστεί το θέµα της µετακίνησης των δηµοσίων υπαλλήλων που είναι εκλεγµένοι σε αιρετές θέσεις αυτοδιοίκησης. Όταν είναι για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ο
νόµος προβλέπει ότι µπορεί να µετακινηθούν από παραµεθόριο
σε παραµεθόριο περιοχή. Αντιλαµβάνοµαι τις δυσκολίες που έχει
µία µετακίνηση τέτοιου ανθρώπου, αλλά νοµίζω ότι η δηµοκρατία
µας πρέπει να ασκείται απρόσκοπτα και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να µπορούν να µετακινηθούν
κοντά στο χώρο όπου ασκείται η ιδιότητά τους. Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου, επιτρέπεται να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφηµεριών του νοσοκοµείου, πλην
Αττικής και Θεσσαλονίκης ή του κέντρου υγείας όπου υπηρετούν
δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι και πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων.
Στο άρθρο 8 περιέχονται ρυθµίσεις που αφορούν ζητήµατα
αρµοδιοτήτων των δήµων και περιφερειών, ζητήµατα που αφορούν την ίδρυση ζωολογικών κήπων, ζητήµατα εποπτείας λαϊκών
αγορών Θεσσαλονίκης και Αθήνας και µεταξύ των άλλων επέρχεται τροποποίηση στα επίπεδα άσκησης αρµοδιοτήτων µεταξύ
δήµων και περιφερειών.
Στο άρθρο 9 περιέχονται σηµαντικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση οικονοµικών ζητηµάτων που έχουν οι δήµοι, όπως ο προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας, το εργολαβικό όφελος, η οµαλή
εξέλιξη των έργων της αυτεπιστασίας και άλλες ρυθµίσεις.
Με το άρθρο 10 δίνεται λύση κατά κύριο λόγο σε προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις ΟΤΑ, είτε κατά τη λειτουργία
είτε κατά τη µετατροπή, συγχώνευση ή εκκαθάρισή τους. Επίσης, αντιµετωπίζονται ζητήµατα που αφορούν τις ΔΕΥΑ.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση στο άρθρο 11 δεν επιτρέπεται
η µεταφορά της δραστηριότητας των δηµοτικών επιχειρήσεων
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, όταν αυτές λύονται στο δήµο ή
στο νοµικό τους πρόσωπο.
Υπάρχει ιδιαίτερο πρόβληµα µε το ραδιοσταθµό «Ξένια». Νοµίζω ότι είναι ένα σοβαρό πρόβληµα που αφορά πάρα πολλούς
εργαζόµενους και το οποίο πρέπει να ρυθµιστεί.
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 επιχειρείται η επίλυση σηµαντικών θεµάτων που αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ, µε απώτερο σκοπό την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών τους.
Σε σχετική διάταξη που αφορά τη µετακίνηση υπαλλήλων µεταξύ της ίδιας χρονικής ενότητας δήµου που αφορά τα ΚΕΠ, νοµίζω ότι πρέπει να ξαναδούµε το θέµα ότι αυτό χρειάζεται
σχετική αίτηση του υπαλλήλου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο τρίτο κεφάλαιο, στα άρθρα από 13 έως 17, προτείνονται
ρυθµίσεις για τη βελτίωση του οργανωτικού πλαισίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε οι ΟΤΑ να αναλάβουν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η οποία αποκτά κρίσιµη
σηµασία τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για
την οικονοµική αξιοποίηση ενός δυναµικού αναπτυξιακού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγονται ως βασικό θεσµικό σχήµα
οργάνωσης, οι περιφερειακοί σύνδεσµοι Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ, που είναι διαδηµοτικοί σύνδεσµοι

8907

στους οποίους συµµετέχουν υποχρεωτικά οι δήµοι κάθε περιφέρειας. Ειδικότερα µε το άρθρο 13 προβλέπεται η σύσταση περιφερειακών ΦΟΔΣΑ.
Στο άρθρο 14 περιέχονται ρυθµίσεις ειδικά για τους ΦΟΔΣΑ
που αφορούν τα νησιά του Ιονίου, του βόρειου και του νότιου Αιγαίου.
Οι διατάξεις του άρθρου 15 περιέχουν ρυθµίσεις για τα όργανα διοίκησης των περιφερειακών ΦΟΔΣΑ.
Στο άρθρο 16 ορίζεται η διαδικασία συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ.
Στο σηµείο αυτό θέλω να πω ότι όταν το νοµοσχέδιο κατατέθηκε,
η µετατροπή αυτή προϋπέθετε 100% συµφωνία των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, πήγαµε στα 2/3 και στη συνέχεια πάλι µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις πήγαµε στο 50% επί των απορριµµάτων.
Θεωρώ ότι πρέπει να ξαναδούµε αυτή τη ρύθµιση µέχρι το
τέλος της συνεδρίασης. Υπάρχει συνεδρίαση της ΠΕΔ κεντρικής
Μακεδονίας στην περιφέρεια, το δεύτερο µεγαλύτερο φορέα
ΦΟΔΣΑ, όπου η ρύθµιση η οποία προτείνεται είναι ότι ο περιφερειακός ΦΟΔΣΑ δύναται να µετατραπεί από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου σε ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 265 του ν.
3463/06, εφόσον αυτό αποφασίσει τα 3/5 των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Νοµίζω ότι όλη αυτή η αλλαγή των θέσεων
µέσα σε µία εβδοµάδα από το Υπουργείο σχετικά µε το ποιο ποσοστό είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να εξασφαλιστεί όσον
αφορά τη µετατροπή των ΦΟΔΣΑ, έχει καταλήξει σε µία αντίληψη η οποία λέει ότι η συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο µε
δηµοκρατικές διαδικασίες και όχι ο όγκος των απορριµµάτων
πρέπει να είναι το κριτήριο, βάσει του οποίου θα µετατρέπεται ο
ΦΟΔΣΑ. Με το άρθρο 16 ορίζεται, λοιπόν, η διαδικασία συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ.
Στο άρθρο 17 περιέχονται ρυθµίσεις σχετικά µε λειτουργικά
ζητήµατα του ΦΟΔΣΑ.
Στο άρθρο 18 προτείνεται η ρύθµιση λειτουργίας οργάνωσης
του προσωπικού των αποκεντρωµένων διοικήσεων, όπως για παράδειγµα, η συγκρότηση γνωµοδοτικών οργάνων ανά περιφέρεια.
Στο άρθρο 19 προτείνουµε µεταξύ των άλλων διατάξεις για τη
συγκρότηση επιτροπών για τη µετονοµασία οδών και πλατειών,
την προσαρµογή της νοµοθεσίας του Ταµείου Αλληλοβοήθειας
Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να συντοµεύετε, κύριε συνάδελφε. Δεν είστε ακόµα ούτε στη µέση των
άρθρων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Στο άρθρο 20 προτείνονται ρυθµίσεις για την εφαρµογή του Κανονισµού 211 του 2011, σχετικά µε
την πρωτοβουλία πολιτών.
Το άρθρο 21 αφορά καταργούµενες διατάξεις.
Από το άρθρο 22 έως το 43 έχουµε ρυθµίσεις που αφορούν
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις ρυθµίσεις της
Οδηγίας 2009/50 και συνεπώς, αποτελούν νοµική υποχρέωση
της χώρας.
Ειδικότερα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 καθορίζεται ο σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης και στο άρθρο 23 οι αναγκαίοι
ορισµοί, ώστε να είναι σαφείς οι προτεινόµενες ρυθµίσεις.
Στο άρθρο 24 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων
που ενσωµατώνουν την οδηγία για τη µπλε κάρτα.
Το άρθρο 25 περιέχει επιφύλαξη περί ευνοϊκότερων διατάξεων
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Στο άρθρο 26 καθορίζονται οι προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής του πολίτη τρίτης χώρας.
Στο άρθρο 27 προβλέπεται ειδική διαδικασία καθορισµού του
αριθµού της εισδοχής µεταναστών. Η χώρα προσδιορίζει τον
αριθµό του εξειδικευµένου προσωπικού που χρειάζεται.
Στο άρθρο 28 ρυθµίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης
του αιτήµατος απόκτησης µπλε κάρτας.
Στο άρθρο 29 προβλέπεται η διαδικασία της διάρκειας του
τύπου και των δικαιωµάτων που ενσωµατώνει αυτή η κάρτα.
Στο άρθρο 30 προβλέπονται αναλυτικά λόγοι απόρριψης µιας
αίτησης σχετικά µε τη χορήγησή της.
Στο άρθρο 31 προβλέπονται οι λόγοι ανάκλησης ή µη αναθεώρησης της χορηγηθείσης κάρτας.
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Στο άρθρο 32 ορίζεται ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας
περιορίζεται στην άσκηση µισθωτής εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενώ η αλλαγή εργοδότη κατά την πρώτη διαδικασία επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης από τη συγκεκριµένη υπηρεσία.
Στο άρθρο 34 προσδιορίζονται οι τοµείς στους οποίους ο κάτοχος µπλε κάρτας απολαµβάνει ίση µεταχείριση.
Το άρθρο 35 ρυθµίζει το δικαίωµα κατόχου µπλε κάρτας να
φέρει µαζί του την οικογένειά του.
Στο άρθρο 36 ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση
του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος από κάτοχο της κάρτας.
Στο άρθρο 37 ρυθµίζεται το θέµα διευκόλυνσης της κινητικότητας και του δικαιώµατος διαµονής στην Ελλάδα.
Στο Δεύτερο Κεφάλαιο του δεύτερου µέρους του νοµοσχεδίου
και οι διατάξεις του άρθρου 40, 41 αποτελούν αναγκαίες παρεµβάσεις προκειµένου να ενσωµατωθεί στο πληρέστερο η οδηγία.
Στο άρθρο 43 προσδιορίζεται η ηµεροµηνία που θα τεθούν σε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ισχύ οι διατάξεις αυτές.
Νοµίζω ότι εξήγησα τουλάχιστον το τυπικό του µέρους για την
οικονοµία της συζήτησης.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Στη δευτερολογία σας θα κάνετε αναφορά στις τροπολογίες.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θα
ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τη συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (ΠΡΩΙ)

8909

8910

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (ΠΡΩΙ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γρηγόριος Αποστολάκος.
Ορίστε, κύριε Αποστολάκο, έχετε το λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Καληµέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε σήµερα την επεξεργασία του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών που
έχει τον τίτλο: «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση» και η οποία συµπεριλαµβάνει και το Δεύτερο Κεφάλαιο που αναφέρεται στην
ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/50.
Κατά την ψήφιση επί της αρχής την προηγούµενη Παρασκευή
είχα την τύχη να εκθέσω αναλυτικώς τις απόψεις µου, άρα δεν
θα επανέλθω επ’ αυτού.
Απλώς θα επαναλάβω ότι είναι ένα νοµοθέτηµα ουσιαστικά
εκτάκτου ανάγκης µε διάφορες αναγκαίες, από την κατάσταση,
ρυθµίσεις που έπρεπε να θεσµοθετηθούν, σε κάθε περίπτωση,
για να διευκολυνθεί η εύρυθµη λειτουργία των ΟΤΑ, αλλά και από
την άλλη µεριά για να διορθωθούν πλείστα όσα προβλήµατα έχει
προκαλέσει το εγχείρηµα του ν. 3852, ο περίφηµος νόµος «Καλλικράτη», στους δήµους και τις περιφέρειες.
Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, όπως είχα τη δυνατότητα να
πω την περασµένη Παρασκευή, δώσαµε και θετική ψήφο επί της
αρχή του νοµοσχεδίου. Από την άλλη πλευρά βέβαια, κανείς δεν
µπορεί να υποστηρίξει ότι το παρόν νοµοσχέδιο δίνει λύσεις στα
δοµικά προβλήµατα της αυτοδιοίκησης, αλλά ούτε και σε επιµέρους ζητήµατα, τα οποία είχαµε την ευχέρεια να εκθέσουµε
άκρως αναλυτικά κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην
αρµόδια επιτροπή, αλλά και τη δηµόσια τοποθέτηση της Νέας
Δηµοκρατίας στη συζήτηση στην Ολοµέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Για την πρόοδο λοιπόν του κοινοβουλευτικού έργου, όπως
είχα την τύχη να πω την προηγούµενη φορά, αλλά και για την οικονοµία του κοινοβουλευτικού χρόνου, δεν θα εισέλθω στην κατ’
άρθρον προσέγγιση αναλυτικά. Θα επισηµάνω µόνο εκείνα τα
σηµεία που χρειάζονται βελτιώσεις, χρειάζονται ρυθµίσεις ή
αφαιρέσεις σε επιµέρους ζητήµατα, γιατί κατά τα άλλα είναι προφανές ότι δίνουµε θετική ψήφο. Τα είχαµε θίξει και στην αρµόδια
επιτροπή, αλλά και κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης µαζί σας.
Οφείλω να επισηµάνω ότι για αρκετά απ’ αυτά είχαµε τη θετική
ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ήδη έχουν κατατεθεί. Προ ολίγων λεπτών κατατέθηκε και άλλη µια. Δεν πρόλαβα να τη µελετήσω.
Θέλω να πιστεύω ότι θα κλείσει το µεγάλο κύκλο των αιτηµάτων
που έχουν τεθεί.
Θα κάνω επιλεκτική αναφορά. Θα επαναλάβω, για δεύτερη
φορά, τη µεγάλη ικανοποίηση της Νέας Δηµοκρατίας για την
τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 που αναφέρεται
στα έργα που εκτελούν οι ΟΤΑ και κυρίως στα έργα του ΕΣΠΑ.
Το ΕΣΠΑ είναι το εργαλείο µε βάση το οποίο πρέπει να λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση και η εθνική οικονοµία. Δεν µπορούσαν να
εκτελέσουν τα έργα. Στο νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασµένη εβδοµάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο άρθρο 243 λύθηκε αυτό το θέµα, µε την πολύτιµη δική σας βοήθεια, κύριε
Υπουργέ και του κ. Υφυπουργού. Και έτσι είµαστε στην ευχάριστη θέση να πούµε ότι βγήκε ένα πολύ µεγάλο εµπόδιο από τους
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού για την εκτέλεση των έργων. Θα µπορούν,
δηλαδή, το ΦΠΑ να τον καλύπτουν µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και στη συνέχεια να αποδίδεται ή να συµψηφίζεται µεταξύ του κράτους και των ΟΤΑ.
Θέλω να κάνω και κάποιες ειδικότερες παρατηρήσεις.
Θα επιµείνω σε ό,τι αφορά στην τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 για να έχουµε ανάλογη
εφαρµογή της περιπτώσεως 1γ’, που τροποποιείται ήδη µε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, ούτως ώστε να καλύπτεται και η παραποµπή για τα κακουργήµατα της συγκεκριµένης διάταξης,
όταν µεσολαβεί αµετάκλητο βούλευµα –σας το έχω πει και στην
επιτροπή- ή µε απευθείας κλήσεις στο ακροατήριο, εφόσον βέ-
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βαια και σ’ αυτή την περίπτωση δεν προξενείται οικονοµική
βλάβη στο δήµο. Θεωρώ ότι είναι πράξη ισονοµίας και ισοπολιτείας. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπω στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Επίσης έχω να κάνω και µια δεύτερη παρατήρηση. Αναφέρεται
στη στήριξη της πρότασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
να δοθεί η δυνατότητα ορισµού σε κάθε νησιωτική περιφέρεια,
πρώην επαρχεία, ενός είδους πολιτικού προϊσταµένου, δηλαδή
ενός περιφερειακού συµβούλου µε τοπικές αρµοδιότητες που
µεταβιβάζεται από τον περιφερειάρχη για την αντιµετώπιση άµεσων τοπικών και διοικητικών αναγκών. Νοµίζω ότι πρέπει να γίνει.
Τώρα θα µου πείτε ότι εδώ κάνουµε διορθώσεις. Αυτό απαιτεί
µια δοµική και ριζική από µηδενική βάση αλλαγή του «Καλλικράτη». Εν πάση περιπτώσει, εγώ καταγράφω αυτό το αίτηµα και
θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει.
Η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει µε τη χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος στο πολιτικό και το ένστολο προσωπικό του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το οποίο αποδεδειγµένα
ασχολείται µε την εκλογική διαδικασία. Τοποθετήθηκα και στη
συζήτηση επί της αρχής. Πρέπει να βρεθεί µια λύση. Αποδεδειγµένα υπάρχουν άνθρωποι, υπάλληλοι του κράτους, ένστολοι και
πολιτικό προσωπικό και από τα τρία Σώµατα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη που ασχολούνται µε τις εκλογές. Κατά
ποια λογική θα εξαιρεθούν από το εκλογικό επίδοµα γι’ αυτή την
έκτακτη απασχόληση; Είναι και εδώ θέµα ισονοµίας και ισοπολιτείας να επέλθει αυτή η αναγκαία ρύθµιση. Είναι πρωτογενής πολιτική ευθύνη και του κ. Σαχινίδη και του κ. Χρυσοχοΐδη. Απορώ
γιατί µέχρι σήµερα, από την περασµένη εβδοµάδα, δεν έχουν
κάνει κάποια κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή.
Η άλλη µου παρατήρηση έχει να κάνει µε την τροποποίηση της
παραγράφου 8 του άρθρου 8. Ήδη είδα από τις βελτιώσεις που
φέρατε πως, σε ό,τι αφορά στη µεταφορά των µαθητών, έχει
διορθωθεί. Καλώς το διορθώσατε. Άρα, δεν χρήζει περαιτέρω
αναφοράς από την πλευρά µου.
Επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή της η Νέα Δηµοκρατία σε
ό,τι αφορά στην αποδοχή της πρότασης την οποία κάναµε,
καθώς και της Ένωσης Περιφερειών για τη συνέχιση λειτουργίας
του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ήταν πολύ καλή αυτή η
αποδοχή της πρότασης την οποία κάναµε.
Θα παρακαλούσα να αποδεχθείτε και το άλλο αίτηµα που έχει
να κάνει µε το µετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων των καταργηµένων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, σύµφωνα µε το οποίο ζητάµε την προσθήκη νέου εδαφίου στην παράγραφο 1, του
άρθρου 199 του ν. 3852/2010. Ζητάµε να θεωρούνται ως αµιγώς
επιχειρήσεις των τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και όσων
ανωνύµων εταιρειών το µετοχικό κεφάλαιο βρίσκεται στην κατοχή άµεσα ή έµµεσα στο σύνολο ή κατά πλειοψηφία των τέως
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Νοµίζω ότι λύνεται και εδώ ένα
θέµα το οποίο απασχολεί όχι κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις,
αλλά ένα σύνολο εκκρεµοτήτων που υπάρχουν.
Είχαµε στηρίξει την τροπολογία των νησιωτικών περιοχών που
καταθέσαµε και κατά την πρωτολογία µου και κατά τη διάρκεια
της επιτροπής. Βλέπω µε µια πρόχειρη µατιά ότι αποδέχεστε την
τροπολογία για τις δηµοτικές επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την
εκτέλεση κοινωνικού έργου, κύριοι συνάδελφοι. Την είχα προσυπογράψει εγώ, αν θυµάµαι καλά. Την αποδέχεστε και κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όπως και προς τη σωστή κατεύθυνση είναι και η επίλυση του
προβλήµατος του Δήµου Λουτρακίου που αναστέλλει την εφαρµογή της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν. 3642. Δεν είναι
µια µεµονωµένη περίπτωση. Ο Δήµος Λουτρακίου είναι ο µοναδικός δήµος που συµµετέχει σε ένα κοινοπρακτικό σχήµα µε κάποιο καζίνο. Θα αφήσουµε το δήµο να απολέσει τα έσοδά του;
Καλώς την κάνατε αποδεκτή.
Είχαµε ζητήσει την τροποποίηση της παραγράφου 4, του άρθρου 6, του ν. 4024/2011. Ζητάµε να προστεθεί εδάφιο για τη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη των υπαλλήλων των ΚΕΠ, να
λαµβάνονται υπ’ όψιν, δηλαδή, για την πραγµατική δηµόσια υπηρεσία που έχει διανυθεί στο δηµόσιο πριν το µόνιµο διορισµό
τους. Νοµίζω ότι και εδώ είναι θέµα ισονοµίας και ισοπολιτείας.
Το επαναλαµβάνω για τρίτη φορά.
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Είχαµε ζητήσει επίσης την τροποποίηση του άρθρου 19 του
νοµοσχεδίου. Δεν νοµίζω να έχει και µεγάλη επιβάρυνση ο κρατικός προϋπολογισµός. Έχουµε ζητήσει την εισαγωγή νέου εδαφίου στην παράγραφο 10, του άρθρου 45, του ν. 3979/2011,
ούτως ώστε να προστεθεί η φράση «µετά από σχετική αίτηση
του υπαλλήλου», όπως και εσείς είχατε προτείνει στις πρώτες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε δύο λεπτά έχω τελειώσει, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Αυτό το κράτος θα πρέπει να εµπεδώνει και το αίσθηµα δικαίου απέναντι στους πολίτες του. Υπάρχει µια πολύ µεγάλη αδικία σε ό,τι αφορά στους τεχνικούς εργοδηγούς δηµοσίων έργων
του δηµοσίου µέσω σχετικής τροπολογίας που έχουµε καταθέσει. Εδώ υπάρχει το εξής φαινόµενο. Υπάρχουν από τέσσερα
πέντε κόµµατα -όχι µόνο από εµάς, όχι µόνο από το ΠΑΣΟΚ, όχι
µόνο από τη Δηµοκρατική Αριστερά- δεκαέξι έως είκοσι Βουλευτές την τελευταία διετία που έχουν καταθέσει προτάσεις για την
τροποποίηση της παραγράφου 8, του άρθρου 16, του ν.
3345/2005 που αναφέρεται στους µόνιµους υπαλλήλους του δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ
που υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας της κατηγορίας ΔΕ’ τεχνικών εργοδηγών, ώστε να ενταχθούν βαθµολογικά στον προσωρινό κλάδο της κατηγορίας ΤΕ, εφόσον έχουν
πάρει το πτυχίο τους και εξοµοιώνονται µε τους υπαλλήλους της
κατηγορίας αυτής. Είναι δίκαιο το αίτηµα αυτό. Η επιβάρυνση
του κρατικού προϋπολογισµού -είχα την ευαισθησία, αν θέλετε,
να το ελέγξω- δεν ξεπερνάει τα 40.000-50.000 ευρώ, για να λυθεί
ένα τόσο σοβαρό θέµα που αναφέρεται σε µια κατηγορία υπαλλήλων που σε λίγο θα βγουν στη σύνταξη. Δεν έχουµε επιβαρύνσεις του κρατικού προϋπολογισµού. Έχουν ζητήσει και τη
βοήθεια του κ. Σαχινίδη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το θεωρώ εξαιρετικά δίκαιο.
Θα κάνω µια άλλη παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Είναι σοβαρή
η αντίρρησή µας σε δυο θέµατα. Σας το είπα και στην επιτροπή.
Ζητάµε τη διαγραφή του εδαφίου του άρθρου 7 του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στις µεταθέσεις, αποσπάσεις υπαλλήλων
που υπηρετούν στις παραµεθόριες περιοχές. Μου φαίνεται ότι
το κάνατε αυτό. Δεν πρόλαβα να δω τις βελτιώσεις που µας φέρατε σήµερα.
Υπάρχει ένα σοβαρό θέµα µε την παράγραφο 10, του άρθρου
18 του νοµοσχεδίου, που παρατείνει επ’ αορίστως και αναδροµικά από 1/1/2012 τη θητεία των προϊσταµένων στις αποκεντρωµένες διοικήσεις που έχουν επιλεγεί απευθείας από τους
διοικητές, χωρίς τη σύγκλιση των γενικών γραµµατέων και την
απόφαση των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων.
Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Εγώ δεν σας κρύβω ότι
θα δώσω αρνητική ψήφο σ’ αυτό το άρθρο. Δεν µπορούµε να το
δεχθούµε αυτό το πράγµα. Έρχεται να διαιωνίσει µία παρανοµία
η οποία, κατά τη γνώµη µου, δεν πρέπει να υφίσταται.
Επίσης, σας έχω καταθέσει δύο φορές µία έγγραφη πρόταση
της ΚΕΔΕ και του Δήµου Αµαρουσίου που ζητάνε στο άρθρο 10
παράγραφος 1 την προσθήκη νέας σχετικής διάταξης, να µπορεί
να εκδίδεται µία απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών ή µία
ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονοµικών
σε ό,τι αφορά τον τρόπο πληρωµής των χρεών των δήµων. Αυτό,
µε τον έλεγχο του ελληνικού δηµοσίου, διευκολύνει. Γιατί δεν κάνετε αποδεκτή την πρόταση αυτή; Σας κάνω µία έκκληση εδώ:
Κάντε την αποδεκτή. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Διευκολύνει την εύρυθµη λειτουργία των δήµων.
Τέλος, στηρίζουµε την οµόφωνη πρόταση της ΚΕΔΕ σε ό,τι
αφορά τη µείωση των προστίµων που έχουν προκύψει κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Είναι πολύ βαριά τα πρόστιµα. Δεν µπορεί να λειτουργήσει έτσι η κατάσταση και για µια
απλή αµέλεια να µπαίνουν τόσο εξοντωτικά πρόστιµα.
Αυτή ήταν η τοποθέτησή µας. Επειδή ξέρω ότι έχει παρέλθει
ο χρόνος, σε ό,τι αφορά κάποια θέµατα τα οποία έχουν τεθεί κυρίως από τα µέσα ενηµέρωσης και τα οποία στην ουσία έρχονται
να πλήξουν την «καρδιά» του κοινοβουλευτισµού ενοχοποιώντας
τη διαδικασία των τροπολογιών, πιστεύω ότι κατά τη δευτερολογία µου θα έχω τη δυνατότητα να τοποθετηθώ. Διότι τελικά µια
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συνήθης και επιβαλλόµενη κοινοβουλευτική διαδικασία, που έρχεται να καλύψει ατέλειες της νοµοθετούσας Κυβέρνησης, της
έχουσας την πρωτοβουλία για τη νοµοθεσία, έρχεται να ενοχοποιηθεί συλλήβδην, χωρίς κανείς να εξετάσει σε τι αναφέρονται
αυτές οι τροπολογίες. Μπορεί σε κάποιες απ’ αυτές να υπάρχουν
πολιτικές αντιρρήσεις. Είναι θεµιτό. Θα αναφερθώ κατά τη δευτερολογία µου και σε µία κρίση µου, που έχει να κάνει µε την χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Όµως το να ενοχοποιείται η
κοινοβουλευτική διαδικασία, η νοµοτεχνική διαδικασία, που έρχεται να υλοποιήσει το δικαίωµα του Βουλευτή να καταθέτει πρόταση ή το δικαίωµα της συµπλήρωσης, βελτίωσης και καθ’
οιονδήποτε τρόπο αλλαγής µιας νοµοθετικής πρότασης, είναι
κάτι που µόνο στην Ελλάδα µπορεί να συµβεί.
Αυτά είχα να πω και επιφυλάσσοµαι κατά τα λοιπά στη δευτερολογία µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αποστολάκο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Ζιώγας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος τοποθετηθήκαµε στη
συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου για το πού στοχεύει
το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Σε µια στιγµή που το σύνολο των
λαϊκών οικογενειών βρίσκεται στη σηµερινή κατάσταση εξαθλίωσης, µε αυτό το σχέδιο νόµου επί της ουσίας η κεντρική εξουσία,
η Κυβέρνηση επιβάλλει στην τοπική διοίκηση να δώσει χείρα βοηθείας για µία ακόµη φορά και να συνδράµει σ’ αυτή τη λαίλαπα,
τη βαρβαρότητα, την αντιλαϊκή πολιτική, που γεννά αυτά τα οξυµένα προβλήµατα σε βάρος του λαού.
Όσον αφορά το άρθρο 2 και τα κοινωνικά παντοπωλεία αναφέρει ότι τα παρεχόµενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι
δυνατή η προµήθειά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Δηλαδή πρέπει να αποδεχθούµε ως δεδοµένη την αυξανόµενη απόλυτη φτώχεια στη χώρα µας δίνοντας ελεηµοσύνη,
δίνοντας ψίχουλα φτωχοκοµείου και αφού ουσιαστικά η κεντρική
εξουσία αποσύρει τις υποχρεώσεις της και αρνείται τις ευθύνες
της, υπεισέρχονται στην υπόθεση η εκκλησία, οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις, διάφοροι χορηγοί, η τοπική διοίκηση κ.λπ.. Απ’ όσο
γνωρίζουµε, στην Αθήνα µόνο –σαν παράδειγµα το αναφέρωεξυπηρετούνται διακόσιες αιτήσεις από το αντίστοιχο παντοπωλείο της Αθήνας, ενώ οι αιτήσεις είναι εξακόσιες κι όπως είναι
προφανές, πολύ σύντοµα θα υπερβούν τις χίλιες. Δηλαδή ακόµη
κι αυτή η µέριµνα είναι ελάχιστη. Πάντως, εµείς ως κόµµα διαφωνούµε πλήρως µε τη ρύθµιση αυτή.
Στο άρθρο 5 µια σειρά από νέες αρµοδιότητες δίνονται στην
ήδη ισχυρή οικονοµική Επιτροπή των Περιφερειών. Στην παράγραφο 6 προβλέπεται και η επιβολή νέων τελών.
Στο άρθρο 8 παράγραφος 10 προβλέπεται επιβολή του νέου
πολιτιστικού τέλους, αυτού δηλαδή στο οποίο αναφερθήκαµε
αµέσως πριν. Μετά από τους δήµους λοιπόν, αυτή η δυνατότητα
επιβολής του τέλους δίνεται τώρα και στις περιφέρειες.
Στο ίδιο άρθρο δεν αναφέρεται το πού ανήκει η ευθύνη διαχείρισης αφ’ ενός των υδάτων κι αφ’ ετέρου της κτηνοτροφίας,
που µέχρι τον Ιούνιο του 2011 ήταν αρµοδιότητα της αποκεντρωµένης διοίκησης. Τώρα πού πάει; Ποιος είναι ο υπεύθυνος; Αυτό
το ερώτηµα το θέσαµε και στη συζήτηση που κάναµε στην επιτροπή κι απάντηση δεν δόθηκε. Ποια είναι η γνώµη µας; Πιστεύουµε ότι εδώ έχουµε µια εναρµόνιση σε µια κατεύθυνση
κατάργησης των αρµοδιοτήτων, που ενισχύει την άποψή µας ότι
έχει να κάνει ουσιαστικά µε µια περαιτέρω ιδιωτικοποίηση αυτών
των τοµέων.
Το άρθρο 11 αναφέρεται στην κατάργηση, στο κλείσιµο των
δηµοτικών ραδιοφωνικών σταθµών. Η θέση µας είναι σαφής: Σε
καµµία περίπτωση δεν πρέπει να κλείσουν οι σταθµοί αυτοί. Θεωρούµε ότι πρέπει να γίνουν υπηρεσίες των δήµων. Βεβαίως όλοι
οι εργαζόµενοι πρέπει να µονιµοποιηθούν. Όσο για τους συµβασιούχους, οι οποίοι υπηρετούν και δουλεύουν µε κάθε είδους
σύµβαση, θα πρέπει χωρίς όρους και προϋποθέσεις να γίνει αυτή
η διαδικασία της µονιµοποίησής τους. Πρέπει επίσης να γίνουν
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επιπλέον προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, µε πλήρη µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, για να καλυφθούν οι ολοένα
αυξανόµενες ανάγκες που έχουν οι δήµοι –γιατί αυτή είναι η
πραγµατικότητα- σε υπηρεσίες και υποδοµές.
Ως κόµµα συµφωνούµε µε την πρόταση που έχει γίνει, να
δοθεί το εκλογικό επίδοµα και στους ένστολους, να επεκταθεί
δηλαδή και να µην αφορά µόνο τους υπαλλήλους της τοπικής διοίκησης.
Στο άρθρο 12 παράγραφος 2 θα µου επιτρέψετε να επαναλάβω για µια ακόµη φορά ότι είναι απαράδεκτο το φαινόµενο του
ότι οι προσλαµβανόµενοι νέοι συµβασιούχοι θα µπορούν να
έχουν «πέντε ηµεροµίσθια ανά µήνα». Έτσι προβλέπεται. Και
επειδή έχει γίνει συζήτηση, την εποµένη της κατάθεσης του νοµοσχεδίου στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά έχουµε νέα µέτρα που
αφορούν ένα µεροκάµατο την εβδοµάδα, δηλαδή τέσσερα το
µήνα! Με 200 ευρώ, λοιπόν, καλείται να επιβιώσει µία οικογένεια!
Στην παράγραφο 8 παρατείνονται οι απαράδεκτες ελαστικές
µορφές απασχόλησης. Έχουµε παράταση και της οµηρείας των
συµβασιούχων µέσω αυτής της παραγράφου.
Στην παράγραφο 14 καταργείται το «ανά διεύθυνση». Άρα,
υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς του προσωπικού κατά το δοκούν της διοίκησης, µε τα γνωστά σε όλους κριτήρια, δηλαδή τα
κοµµατικά, τις προσωπικές σχέσεις και το ρουσφέτι.
Στη συζήτηση επί της αρχής αναφερθήκαµε και καταγγείλαµε
ως κόµµα ότι στις παραγράφους 22 και 26 του πρώτου νοµοθετικού κειµένου και στην παράγραφο 15 του δεύτερου µετατρέπονται οι ΦΟΔΣΑ, οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε
ανώνυµες εταιρείες και αναφέρονται κι οι προϋποθέσεις για να
γίνουν αυτές. Δεν θα επεκταθούµε. Ήδη έχουµε καταθέσει την
άποψή µας.
Σαν να µην έφθαναν, κυρία Πρόεδρε, οι υφιστάµενες στο σχέδιο νόµου διατάξεις που διασφαλίζουν τα κέρδη του κεφαλαίου
εγγυώµενες τη σίγουρη είσπραξη των τελών εισόδου στις ιδιωτικές µονάδες επεξεργασίας, προστίθενται και νέες ρυθµίσεις
που θωρακίζουν παραπέρα τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων. Πώς γίνεται αυτό; Με την παράγραφο 16 του δεύτερου κειµένου διευκρινίζεται ότι η εκχώρηση σ’ αυτούς του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού γίνεται µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής των Συνδέσµων
ΦΟΔΣΑ κι όχι του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση µάλιστα
που το τέλος αυτό δεν φθάνει για να τροφοδοτήσει τις εισπράξεις των επενδυτών –πρέπει να οµολογήσουµε και δηµόσια ότι
τίποτα δεν σας ξεφεύγει- το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου δήµου
και αποδίδεται σ’ αυτόν, δηλαδή στο ΦΟΔΣΑ, για να καλύψει
100% τις οικονοµικές απαιτήσεις των επιχειρηµατικών οµίλων, µε
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για µια ακόµη
καραµπινάτη περίπτωση όπου κι αυτό το ελάχιστο µέρος των τοπικών λαϊκών αναγκών που θα µπορούσαν δυνητικά να καλυφθούν για λίγο έστω µέσω των ΚΑΠ, των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, θυσιάζονται µπροστά στην προτεραιότητα που αποκτούν
τα υπερκέρδη των µονοπωλιακών οµίλων.
Στο άρθρο 10 παράγραφος 13 ορίζεται ότι οι πιστώσεις που
αποδίδονται ετησίως στη ΔΕΥΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών
από την 1-1-2011 βαρύνουν αποκλειστικά τους ΚΑΠ των δήµων.
Είναι ένα άλλο έµµεσο χαράτσι και µάλιστα αναδροµικό.
Επίσης, στην παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου προβλέπεται κι
άλλο χαράτσι στο νερό ως µηνιαίο πάγιο τέλος σε βάρος των καταναλωτών, που επιβάλλεται από την ΔΕΥΑ αντίστοιχα και από
τους δήµους, για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης που
παρέχουν.
Στο άρθρο 19, παράγραφος 9, για την αξιολόγηση του παιδαγωγικού προγράµµατος από επιτροπή, εµείς θεωρούµε ότι η
προσχολική αγωγή πρέπει να είναι ενιαία µε καθαρά παιδαγωγικό περιεχόµενο. Κι εδώ δεν έχει καµµία αρµοδιότητα ο δήµος
ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή, είναι ευθύνη αποκλειστική και
υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας και µόνο.
Στο άρθρο 23 δίνονται οι σχετικοί ορισµοί ως απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης κ.λπ.. Αναφέρει µέσα το σχέδιο νόµου. Ως
υψηλά επαγγελµατικά προσόντα θεωρούνται αυτά που πιστοποιούνται από πτυχίο ανώτατης σχολής ακόµα και τριετούς φοίτη-
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σης ή από πέντε τουλάχιστον, χρόνια σχετικής επαγγελµατικής
εµπειρίας, δηλαδή τυπική, άτυπη Διά Βίου Μάθηση, τα αποτελέσµατα της εισβολής των κανόνων και των νόµων της ελεύθερης
αγοράς. Κλασικό χτυπητό παράδειγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα παρακαλούσα για λίγο χρόνο ακόµα, κύρια Πρόεδρε. Ένα
δίλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Στο άρθρο 26 καθορίζονται οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις χορήγησης της µπλε κάρτας. Βασική είναι η σύναψη της σύµβασης εργασίας µε κατώτερη αµοιβή το 1,5 το
οποίο µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να µειώνεται στο
1,2 του ύψους του µέσου ακαθάριστου ετήσιου µισθού στην Ελλάδα µε βάση τα έτσι κι αλλιώς αµφισβητούµενα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Γιατί στεκόµαστε σε αυτό; Με αυτήν την αλχηµεία, γιατί περί
τούτου πρόκειται, αφού στο µέσο όρο των µισθών περιλαµβάνεται φυσικά και η ανειδίκευτη εργασία, είναι φανερό ότι επιχειρείτε να ρίξετε τους µισθούς κάτω από τις αντίστοιχες που
καταβάλλονται στους ντόπιους εργαζόµενους, µε αντίστοιχα ίδια
ή ανάλογα προσόντα.
Προβλέπεται, βέβαια, η ισχύς των σχετικών συλλογικών συµβάσεων, ωστόσο αφ’ ενός αυτές έτσι κι αλλιώς σταδιακά καταργούνται και αφ’ετέρου γνωρίζετε ότι είναι πρακτικά πιο δύσκολο
για το µετανάστη να τις επικαλεσθεί και να τις διεκδικήσει.
Στο άρθρο 28 ρυθµίζονται η διαδικασία υποβολής και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της µπλε κάρτας. Σε αυτά περιλαµβάνονται και τα απαράδεκτα παράβολα-χαράτσια που
προβλέπονται για τις άδειες διαµονής των υπόλοιπων µεταναστών.
Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι στο άρθρο 34 καθορίζονται
κάποια γενικόλογα περιορισµένα δικαιώµατα ίσης µεταχείρισης
µε τους ντόπιους εργαζόµενους.
Ερωτηµατικό προκαλεί το δικαίωµα συµµετοχής σε οργανώσεις και εργοδοτών, δεδοµένου ότι πρόκειται για µισθωτούς εργαζόµενους µε εξαρτηµένη εργασία.
Επίσης, δεν αναφέρεται το δικαίωµα λήψης του επιδόµατος
ανεργίας, ενώ αναφέρεται αυτό της ενηµέρωσης από τις υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Εποµένως, αυτός είναι ένας επιπλέον
λόγος, για να διευκρινιστεί αυτό που αναφέραµε παραπάνω όσον
αφορά το επίδοµα ανεργίας.
Κυρία Πρόεδρε, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας καταψηφίζουµε όλα τα άρθρα του σχετικού νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον Ειδικό Αγορητή του ΛΑΟΣ, κ. Κωνσταντίνο
Αϊβαλιώτη.
Ορίστε, κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καταψηφίσαµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο, γιατί αρνηθήκατε
να αποσύρετε τις διατάξεις για την Οδηγία 2009/50/ΕΚ που φέρνει και άλλους ξένους από τρίτες χώρες στην Ελλάδα.
Καταψηφίζουµε όµως και οτιδήποτε έχει να κάνει µε µία πρόσθετη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, µία τροπολογία που αποτελεί ντροπή και πρόκληση για έναν κόσµο που πεινάει και
αυτοκτονεί.
Κατ’ αρχάς, να επισηµάνω, ότι οι συζητήσεις στη Βουλή δεν
πρέπει να γίνονται, για να γίνονται, αλλά πρέπει να έχουν αποτέλεσµα, να υπάρχει ευαισθησία από την πλευρά της εκτελεστικής
εξουσίας, να αλλάζεται πράγµατα. Γιατί όχι; Γι αυτό συζητάµε
µέσα στη Βουλή. Δεν κατέχει το αλάθητο η εκτελεστική εξουσία.
Και πολλές φορές στις λεπτοµέρειες κρίνεται η ευαισθησία µιας
κυβέρνησης, στις πολύ µικρές λεπτοµέρειες.
Σας είπα στην επιτροπή να αντικαταστήστε τον όρο «Ευρωπαϊκό κογκρέσο δήµων και κοινοτήτων». Βλέπω στο νόµο ότι δεν
το έχετε αντικαταστήσει, στην αιτιολογική έκθεση στη σελίδα 9
λέτε «Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Δήµων και Κοινοτήτων». Μην εκβαρβαρίζουµε πλέον σε τέτοιο αίσχιστο βαθµό την γλώσσα µας.
Την Παρασκευή -το είχα πει και στην επιτροπή- παρακάλεσα
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να υπάρξει η διόρθωση της παράλειψης για τον έπαρχο. Μιλάµε
για δεκατέσσερις νησιωτικές περιφέρειες. Έπαρχος ή τοπικός
αντιπεριφερειάρχης, δώστε τους έναν τίτλο, δώστε τους στοιχειώδεις αρµοδιότητες. Λέµε ότι πλεονάζει προσωπικό σε άλλες
υπηρεσίες. Μεταφέρετε το προσωπικό ώστε να µπορέσουν να
ζήσουν νησιά, όπως η Ικαρία, όπως οι Φούρνοι, όπως η Νάξος,
όπως η Χίος. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν γίνεται αυτό γρήγορα;
Για ποιο λόγο δεν έχουµε την τοποθέτηση των Υπουργών;
Κατέθεσα το υπόµνηµα τεσσάρων υπηρεσιακών συµβούλων,
σας ανέφερα το διάλογο µου µε τον κ. Κουλουλία, τον περιφερειακό σύµβουλο Ικαρίας –κατάγοµαι από την Ικαρία- όπου ο άνθρωπος µε πήρε µε άγχος, µου είπε ότι υπάρχει ένα δυσκίνητο
διοικητικό σχήµα, δεν έχει αρµοδιότητες, δεν έχει προσωπικό και
προσπαθεί να παράξει έργο στην Ικαρία και στους Φούρνους
αλλά δεν µπορεί. Για ποιον λόγο δεν λέµε ότι είναι Έπαρχος ο
Κουλουλίας -ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το- και έχει αυτές τις
αρµοδιότητες; Για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό το µπάχαλο µε τον
«Καλλικράτη» και δεν διορθώνεται, ενώ δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό κόστος; Ίσα-ίσα έχει και όφελος, γιατί θα αποφεύγονται
τα πάρε-δώσε και τα ταξίδια Μυτιλήνης-Ικαρίας. Ας ξεµπλοκάρουν επιτέλους οι δεκατέσσερις νησιωτικές περιφέρειες. Ούτε
γι’ αυτό άκουσα κάτι.
Όσον αφορά στους ΦΟΔΣΑ, βλέπουµε ότι οδηγούµαστε στο
Πάσχα µε τα σκουπίδια, αρχίζουν απεργίες από την ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Αυτό µας έλειπε στην κυριολεξία. Δηλαδή έχουµε την ΠΝΟ και
συγχρόνως από την άλλη θα έχουµε βουνό τα σκουπίδια. Οι εικόνες αυτές ενώ πέφτει ο τουρισµός µας θα πηγαίνουν στις τηλεοράσεις του κάθε Γερµανού, του κάθε Ολλανδού, του κάθε
Βέλγου, οι οποίοι θα ακούνε Ελλάδα και θα τρέχουν µακριά. Φανταστείτε να δουν µία Αθήνα γεµάτη σκουπίδια και την ΠΝΟ να
κάνει αυτά που κάνει συνήθως. Φανταστείτε τι άλλη πρόσθετη
ζηµιά θα έχουµε για τον τουρισµό.
Αναφορικά τώρα µε την τροπολογία που αφορά σε θέµατα
υγείας, έχω καταλάβει καλά, κύριοι Υπουργοί, ότι καταργείτε το
άρθρο 45 του ν. 3205/2003, παράλληλα µε το άρθρο 66 του ν.
3984/2011, δηλαδή αυτό που λέµε «Πακέτο Ξενογιαννακοπούλου»; Καταργούνται οι εφηµερίες; Δηλαδή, µέσα σ’ αυτήν την
κατάσταση είναι δυνατόν να ξεχαρβαλωθεί εντελώς και το καθεστώς των εφηµεριών; Έστω και µε αδυναµίες λειτουργούσε.
Τι θα γίνει µε τους αστυνοµικούς; Το ξαναθέτουµε το ζήτηµα:
«Θα πάρουν το εκλογικό επίδοµα»; Είναι άδικο να µην το πάρουν;
Είναι. Γιατί εξαιρούνται οι αστυνοµικοί;
Είδα και µία τροπολογία για το θέµα του Υπουργείου Παιδείας.
Ποιος θα καθορίζει την επάρκεια αυτών που θα µπορούν να διδάξουν ξένες γλώσσες; Ο Υπουργός Παιδείας; Θα εξουσιοδοτήσουµε εµείς τον Υπουργό Παιδείας κάθε τρία χρόνια -αν
κατάλαβα καλά από το νόηµα της τροπολογίας- να εκδίδει ερµηνευτική εγκύκλιο για το ποια ακριβώς διπλώµατα επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών θα εφαρµόζονται στην Ελλάδα; Για
ποιο λόγο να το κάνουµε, να εξουσιοδοτήσουµε τον Υπουργό
Παιδείας γι’ αυτό;
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα της προκλητικής τροπολογίας για
τα κόµµατα. Την Παρασκευή ο κ. Γιαννίτσης είδα ότι ήταν απόλυτα συντονισµένος µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ευθυµίου κι έκαναν και οι δύο ότι δεν καταλάβαιναν αυτό που είπε ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κ. Καρατζαφέρης.
Ο κ. Καρατζαφέρης είπε να κάνουµε εκλογές όλα τα κόµµατα
µε τα υπάρχοντα χρήµατα. Δεν είπε ο κ. Καρατζαφέρης –και µάλιστα το µαχόµαστε, γι’ αυτό και καταθέσαµε και αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας- να σκουπίσουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία τα κρατικά ταµεία, επειδή χρωστάτε και τα δύο κόµµατα σε όποιον µιλάει ελληνικά.
Αποτύχατε δραµατικά στη διαχείριση των οικονοµικών σας.
Χρωστάτε 250 εκατοµµύρια. Φεσώσατε το ΙΚΑ, φεσώσατε τη
ΔΕΗ και τώρα λιγουρεύεστε κι άλλα χρήµατα. Είναι κωµικοτραγικό ότι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα αυτοί που δεν µπόρεσαν
να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους. Επικρατεί µπάχαλο και στα
δύο µεγάλα κόµµατα κι εσείς οι δύο διεκδικείτε τη ψήφο του κόσµου, για να τακτοποιήσετε τα οικονοµικά της Ελλάδας.
Από την άλλη βλέπω 55.000 ευρώ για τα χλιδάτα γραφεία της
Νέας Δηµοκρατίας. Πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ το µήνα, για
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τα γραφεία της Συγγρού; Ξέρετε τι σηµαίνει 55.000 ευρώ το
µήνα; Σηµαίνει για δέκα χρόνια το µισθό ενός διοριζόµενου υπαλλήλου των 500 ευρώ. Για ένα µήνα πληρώνετε για τα χλιδάτα σας
γραφεία στη Συγγρού, εσείς της Νέας Δηµοκρατίας, όσα δηλαδή
παίρνει σε δέκα χρόνια ένας εργαζόµενος ο οποίος µόλις τώρα
διορίζεται. Γι’ αυτό τώρα θέλετε να πάρετε κι άλλα 25 εκατοµµύρια, γιατί χρωστάτε παντού, επιπροσθέτως αυτών που έχετε
πάρει, δηλαδή να πάρετε 100.000 ευρώ την ηµέρα. Δηλαδή ζητάτε πρόσθετη βοήθεια 1,5 ευρώ το δευτερόλεπτο.
Κοιτάξτε το αυτό. Κάθε δευτερόλεπτο 1,5 ευρώ παίρνετε εσείς
τα δύο κόµµατα, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, ούτε ο Μέσι
να ήσασταν. Ο Μέσι, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσµου,
που παίζει στη Μπαρτσελόνα, παίρνει 1 ευρώ το δευτερόλεπτο.
Εσείς παίρνετε 1,5 ευρώ. Τι είσαστε; Οι αστέρες ή έχετε βάλει
τα τόσα γκολ και έχετε σώσει την Ελλάδα; Μάλλον γκολ τρώει
µε εσάς η Ελλάδα. Κάθε ένα δευτερόλεπτο 1,5 ευρώ πρόσθετη
βοήθεια ζητάτε από έναν κόσµο που πεινάει και αυτοκτονεί στο
Σύνταγµα.
Δεν κατάλαβα τι εννοούσαν ο κ. Γιαννίτσης και ο κ. Ευθυµίου
όταν έλεγαν ότι «οι εκλογές δεν είναι τζάµπα και κοστίζουν –
όπως άκουσα από τον κ. Γιαννίτση- πενήντα, ογδόντα, ή εκατό
εκατοµµύρια».
Οι εκλογές προφανώς δεν είναι τζάµπα και το ποσό αυτό που
αναφέρθηκε είναι πολύ υψηλό σε αυτήν την συγκεκριµένη συγκυρία. Όµως, τι σχέση έχει το διοικητικό κόστος των εκλογών µε
τα λεφτά που θέλετε να πάρετε έξτρα; Γιατί θέλετε να πάρετε
έξτρα λεφτά µε αυτήν την νυχτερινή τροπολογία; Δεν κατάλαβα
δηλαδή γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε εκλογές µε τα λεφτά που
έχουµε; Δηλαδή τι θα αλλάξει αν γεµίσει η Ελλάδα µε γιγαντοαφίσες µε τον κ. Σαµαρά και τον κ. Βενιζέλο; Τι θα αλλάξει αν παραγγείλετε και άλλη κουρελαρία και άλλα πλαστικά σηµαιάκια;
Τι θα αλλάξει;
Όµως, το θέλετε το παραδάκι τα δύο παλιά κόµµατα, για να
κάνετε βολικές δηµοσκοπήσεις, να ταΐσετε κανάλια, να ταΐσετε
ανώνυµους bloggers, δηλαδή να σπρώξετε λεφτά σε αυτούς που
σας στηρίζουν. Εξ ου και οι «µαϊµού» δηµοσκοπήσεις. Λίγο ακόµα
και θα µας ανακοινώνατε ότι έχουµε και αρνητικό ποσοστό ο
ΛΑΟΣ, µείον 3% παραδείγµατος χάριν. Λίγο ακόµα και θα είχαµε
και αρνητικό ποσοστό! Εκεί έχετε φτάσει µε τις «µαϊµού» δηµοσκοπήσεις που χρηµατοδοτείτε.
Τόσο πολύ δηλαδή ενοχλεί η δραστηριότητα του ΛΑΟΣ; Τόσο
πολύ ενοχλεί το «όχι» του Καρατζαφέρη; Τόσο πολύ ζορίζονται
επειδή ο Καρατζαφέρης δεν κάνει επικύψεις στους ξένους,
επειδή είπε «όχι» στο µεσοπρόθεσµο, «όχι» στον εφαρµοστικό,
«όχι» στο προδοτικό νέο µνηµόνιο; Ενοχλούν τα «όχι» του Καρατζαφέρη;
Θέλουν, λοιπόν, τους βολικούς στη Βουλή, θέλουν εξαρτήµατα του συστήµατος, θέλουν ναζιστές και θαυµαστές του Χίτλερ, θέλουν τηλεµαϊντανούς, ώστε να χάσει η Ελλάδα κάθε
ελπίδα ανάκαµψης. Γι’ αυτό και αβαντάρονται από συγκεκριµένα
κέντρα ψευτονέα κόµµατα που προέρχονται από υλικά κατεδαφίσεως των παλιών κοµµάτων.
Όλα τα κόµµατα –αφήνω την Αριστερά στην πάντα- νέα και
ψευτονέα έχουν αρχηγούς που ήταν Υπουργοί. Ο κ. Σαµαράς
ήταν Υπουργός, ο κ. Βενιζέλος ήταν Υπουργός, ο κ. Κουβέλης
ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Καµµένος ήταν Υπουργός, η κ.
Κατσέλη ήταν Υπουργός και τα µεγαλοστελέχη των κοµµάτων
αυτών ήταν Υπουργοί.
Ένα κόµµα έχει Αρχηγό που δεν ήταν Υπουργός. Ο Γιώργος
Καρατζαφέρης δεν ήταν Υπουργός. Ο ίδιος δεν άσκησε ποτέ
εξουσία. Όλοι οι υπόλοιποι ήσασταν Υπουργοί και ασκήσατε
εξουσία και έχετε ευθύνη γι’ αυτό το χάλι που ζούµε σήµερα.
Είναι αυτός, λοιπόν, που είχε το κουράγιο να πει «όχι» στο προδοτικό νέο µνηµόνιο και στον κ. Τόµσεν. Γι’ αυτό και προσπαθούν
να τον τιµωρήσουν.
Και ευτυχώς που υπάρχουν και δηµοσιογράφοι, όπως ο διακεκριµένος αρθρογράφος του «ΒΗΜΑΤΟΣ» κ. Νίκος Χασαπόπουλος, ο οποίος τους αποκάλυψε. «Οι φίρερ της διπλανής πόρτας»,
νάτοι, αυτοί είναι οι ναζιστές, αυτοί είναι η Χρυσή Αυγή, αυτοί
είναι οι χιτλερικοί, οι οποίοι –λέει- λατρεύουν και τον εωσφόρο.
Το γράφει ο Νίκος Χασαπόπουλος στο «ΒΗΜΑ». Δηλαδή, λιβανί-
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ζουν το διάολο! Για τέτοιους τύπους µιλάµε.
Αυτοί θα µπουν στη Βουλή των Ελλήνων; Θα ψηφίσει ο κόσµος
αυτούς εδώ, επειδή ρίχνουν ένα σκαµπίλι σε έναν Πακιστανό;
Έχουν το κουράγιο να πουν ότι θα διώξουν τους λαθροµετανάστες; Ποτέ δεν το είπαν! Ποτέ δεν µίλησαν για απέλαση λαθροµεταναστών. Αυτοί είναι, λοιπόν, οι χιτλερικοί της Χρυσής Αυγής.
Καταθέτω το δηµοσίευµα του διακεκριµένου δηµοσιογράφου
Νίκου Χασαπόπουλου από «ΤΟ ΒΗΜΑ» για τους ναζιστές της
Χρυσής Αυγής, αυτούς που τα µέσα ενηµέρωσης και κάποια
άλλα κόµµατα χαϊδεύουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψήφος, λοιπόν, στη Χρυσή Αυγή σηµαίνει ψήφος στη Γερµανία. Γι’ αυτό οι Έλληνες θα ψηφίσουν κόντρα στη γερµανοκρατία, κόντρα στην τρόικα, κόντρα στο µνηµόνιο, κόντρα στους
νταβαντζήδες της ξενοκρατίας. Θα ψηφίσουν ΛΑΟΣ γιατί οι Έλληνες δεν θέλουν βολικούς στη Βουλή. Θέλουν αγωνιστές που
ξέρουν να λένε όχι όταν άλλοι κάνουν επικύψεις και ψελλίζουν
ναι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλειος Μουλόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τα 21 άρθρα του πρώτου µέρους του νοµοσχεδίου, ουσιαστικά, επιβάλλουν τη µνηµονιακή αντιλαϊκή λογική των µνηµονίων
και του νεοφιλελευθερισµού στην τοπική αυτοδιοίκηση επιφέροντας ήσσονος σηµασίας αλλαγές διαχειριστικού χαρακτήρα
στο όλο σύστηµα.
Στο άρθρο 1, τα προγράµµατα αυτεπιστασίας θα διενεργούνται µε εργαζόµενους µερικής, περιοδικής και διακεκοµµένης
απασχόλησης. Τα εργασιακά δικαιώµατα και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεν κατοχυρώνονται. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας διευρύνονται και επεκτείνονται. Ένα νέο πεδίο
πελατειακών σχέσεων ανοίγει.
Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος είναι εξαιρετικά προβληµατική, αφού έρχεται να επιβαρύνει και να αποστερήσει την
ήδη χρεοκοπηµένη τοπική αυτοδιοίκηση από µέρος των εσόδων
της, φόρος ζύθου, τέλος διαφήµισης, 15% του ΤΑΠ κ.λπ.. Με τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις στραγγαλίζονται περαιτέρω οι πόροι
της αυτοδιοίκησης, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί το πρόγραµµα «ΑΚΣΙΑ» και ουσιαστικά εξουδετερώνεται η όποια θετική
και αναπτυξιακή συµβολή του στην τοπική οικονοµία.
Η υποχρεωτική ένταξη των υπερχρεωµένων δήµων σε πρόγραµµα εξυγίανσης και σε πεντάχρονα επιχειρησιακά πλάναµικρά µνηµόνια υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών που
έχει δροµολογήσει η Κυβέρνηση για τους δήµους που δεν θα
µπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, στην ουσία θα
σηµαίνει την ταφόπλακα για χιλιάδες κοινωφελείς οργανισµούς,
την απόλυση δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων και την κατάργηση
ή εµπορευµατοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών.
Στο άρθρο 2 πρέπει να διευρυνθεί η ρύθµιση της διάταξης,
ώστε να περιλάβει και άλλες µορφές κοινωνικών δράσεων που
ήδη έχουν αναληφθεί από πολλούς δήµους, όπως τα κοινωνικά
φαρµακεία και τα κοινωνικά ιατρεία. Η δυνατότητα των ΟΤΑ να
προµηθεύονται είδη κοινωνικής ανάγκης, πέραν των όσων προσφέρονται εθελοντικά, πρέπει να θεσµοθετηθεί σαφώς, ώστε να
µην προκύψει πρόβληµα έγκρισης των σχετικών δαπανών από
τους επιτρόπους.
Στα άρθρα 3 και 4 θετική είναι η εκπροσώπηση της νησιωτικής
δηµοτικής κοινότητας από τον πρόεδρο της δηµοτικής κοινότητας, καθώς και οι ρυθµίσεις για τους νησιωτικούς και ορεινούς
δήµους, χωρίς βέβαια να απαλύνετε σε καµµία περίπτωση την
αντιδηµοκρατική λαίλαπα που έφερε ο «Καλλικράτης».
Θα πρέπει βέβαια να αποσαφηνιστούν οι ορεινοί και οι µικροί
ορεινοί δήµοι, να ληφθεί υπ’ όψιν η επιταγή του Συντάγµατος,
σύµφωνα µε την οποία µε το άρθρο 101 δίδεται ιδιαίτερη έµφαση
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στην υποχρέωση του κοινού νοµοθέτη και της διοίκησης, ώστε
να λαµβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και
ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους.
Η µεγάλη χωρική ενότητα που καλύπτουν οι καλλικρατικοί
δήµοι και οι περιφέρειες σε συνδυασµό µε την έλλειψη θεσµών
ελέγχου και κυρίως λόγω του αντιδηµοκρατικού πλειοψηφικού
εκλογικού συστήµατος οδηγεί στην περαιτέρω αποµάκρυνση της
αυτοδιοίκησης από τους πολίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα,
ο Δήµος Βελβεντού όπου τα χωροταξικά κριτήρια του
«Καλλικράτη» «βίασαν» τις τοπικές ιδιαιτερότητες και καταδίκασαν ένα δήµο-πρότυπο συνεταιριστικής λειτουργίας.
Ως προς το άρθρο 5 και τις παραγράφους γ’, ζ’, η’ του σχεδίου
νόµου, για όλα αυτά προτείνουµε να αποφασίζει το περιφερειακό
συµβούλιο µετά από εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. Ειδικότερα στην παράγραφο ιγ’ µας προξενεί εντύπωση γιατί αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής.
Στο άρθρο 6, παράγραφος 7 θεωρούµε απαράδεκτο να αναφέρεται ότι για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του
περιφερειάρχη χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου.
Έτσι, κάνετε ακόµα πιο συγκεντρωτικό το σύστηµα µε αυτές τις
αλλαγές.
Οµοίως, στο άρθρο 6 στην παράγραφο 10 διαφωνούµε µε τη
δυνατότητα η µελέτη ή η συντήρηση τεχνικού έργου µιας περιφερειακής ενότητας να εκτελείται από άλλη τεχνική διεύθυνση
της περιφέρειας.
Επίσης, στο άρθρο 6 παράγραφος 11 προτείνουµε η µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων στους αντιπεριφερειάρχες και στους διευθυντές των υπηρεσιών να γίνει υποχρεωτική. Η εµπειρία έχει
δείξει ότι σε µερικές περιφέρειες έχουν σηµειωθεί τραγελαφικές
καταστάσεις µεγάλου συγκεντρωτισµού, όπως παραδείγµατος
χάριν στην Πελοπόννησο όπου δεν εκχωρούνται αρµοδιότητες
τελικής υπογραφής στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες.
Στο άρθρο 6 παράγραφος 8 του νοµοσχεδίου θα πρέπει να
ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτηµα των προέδρων δηµοτικών συµβουλίων κάτω των εκατό χιλιάδων κατοίκων, τη στιγµή που µειώνεται
η διάρκεια της ειδικής άδειας που δικαιούνται, δηλαδή να τους
δίνεται η δυνατότητα να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους καταλαµβάνοντας τη διοικητική θέση, την οποία κατείχαν κατά το
χρόνο πριν την άσκηση της άδειάς τους.
Έρχοµαι στα άρθρα 7, 8 και 9. Στα άρθρα 7 και 8 γίνονται επιµέρους διευθετήσεις για θέµατα αιρετών και αρµοδιοτήτων ΟΤΑ
που δεν αλλάζουν ούτε στο ελάχιστο τον αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα και την κεντρική φιλοσοφία του «Καλλικράτη». Το δικό µας
όραµα για την αυτοδιοίκηση βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της
λογικής.
Όσον αφορά στα οικονοµικά των ΟΤΑ, η αφαίµαξη της
αυτοδιοίκησης συνεχίζεται. Αρκεί κάποιος να αξιολογήσει εκείνο
το στοιχείο σύγκρισης των προϋπολογισµών των τριών
τελευταίων χρόνων για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα
διαπιστώσει ότι τα έσοδά της από το κράτος µειώνονται στο
εκπληκτικό ποσοστό που προσεγγίζει το 55%.
Στο άρθρο 10 θετική είναι η µεταφορά των υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται ή καταργούνται στους δήµους
και τις περιφέρειες. Στην παράγραφο 8 για τη λειτουργία των
ΔΗΠΕΘΕ η καταληκτική ηµεροµηνία που τίθεται ως τις 31-122012 είναι περιοριστική και θα πρέπει να αφαιρεθεί.
Πολύ φοβάµαι ότι στη µέγγενη του µνηµονίου, στο όνοµα της
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, θα θυσιαστούν και οι τελευταίες
αυτές εστίες πολιτισµού. Στην παράγραφο 12 εισακούστηκε και
ένα δικό µας αίτηµα και παρέχεται η δυνατότητα καθιέρωσης
κοινωνικού τιµολογίου από το ΔΣ της ΔΕΥΑ για τις ευπαθείς
οµάδες των καταναλωτών.
Δυστυχώς, όµως, την ίδια στιγµή –στην παράγραφο 11δροµολογούνται αυξήσεις των παγίων τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης σε βάρος των καταναλωτών, ενώ στην παράγραφο
13 επιβαρύνονται αναδροµικά οι ΚΑΠ των δήµων αφού από 1-12011 οι σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν αποκλειστικά τις ΚΑΠ.
Στο άρθρο 11 διαφωνούµε ριζικά µε την κατάργηση της
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αρµοδιότητας των δήµων για ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθµούς, όταν οι αντίστοιχες δηµοτικές επιχειρήσεις λύονται.
Ουσιαστικά, δίνεται πράσινο φως να κλείσουν χωρίς κανένα
κόστος τα ραδιόφωνα και περίπου τρεισήµισι χιλιάδες
εργαζόµενοι –δηµοσιογράφοι, τεχνικοί- εξωθούνται στην
απόλυτη εξαθλίωση, αφού δεν θα έχουν κανένα δικαίωµα ούτε
καν σε αποζηµίωση στα δεδουλευµένα τους και στα
χρωστούµενα µηνών ακόµα και ετών.
Στο άρθρο 12 παγιώνονται και επεκτείνονται οι συµβάσεις
ορισµένου χρόνου, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης θα είναι
πλέον κανόνας για την κάλυψη βασικών αναγκών των δήµων
ανακυκλώνοντας την υποαπασχόληση και την ανεργία.
Στην παράγραφο 15 θεσµοθετούνται ρυθµίσεις ώστε να ενθαρρυνθεί ο πλήρης ανταποδοτικός χαρακτήρας υπηρεσιών που
προσφέρονται από τους ΟΤΑ, υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισµού, θέσεις διδασκόντων σε ωδεία κ.λπ. µετακυλύοντας όλο το κόστος σηµαντικών κοινωνικών υπηρεσιών στους
πολίτες.
Όσον αφορά το εκλογικό επίδοµα, θα πρέπει να οριστεί συγκεκριµένο ποσό σε συνεννόηση µε τους αρµοδίους συνδικαλιστικούς φορείς και όχι να παραπέµπεται το θέµα σε ΚΥΑ. Διότι,
τελικά, µπορεί οι αρµόδιοι Υπουργοί να ορίσουν το επίδοµα σε
επίπεδα κοροϊδίας. Εύλογο είναι το αίτηµα των ένστολων, που
εισακούστηκε, να περιληφθούν στη ρύθµιση και θα πρέπει να
προχωρήσει σε αυτό το Υπουργείο.
Στα άρθρα 13 µε 17 επιταχύνονται οι διαδικασίες για την
ίδρυση των περιφερειακών ΦΟΔΣΑ, που ο «Καλλικράτης» παρέπεµπε σε προεδρικό διάταγµα µε τελική κατεύθυνση τη δηµιουργία ΣΔΙΤ και την εκχώρηση των εσόδων τους στους
µεγαλοεργολάβους της µεγαλύτερης αναδυόµενης µπίζνας των
επόµενων ετών.
Ανοίγει παράθυρο για να µετατραπούν οι περιφερειακοί φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε ανώνυµες εταιρείες και
προδιαγράφεται δυσοίωνο το µέλλον των εργαζοµένων που
απειλούνται µε απόλυση και στην καλύτερη περίπτωση µε απώλεια εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
Δίνεται η δυνατότητα εκχώρησης των εσόδων των περιφερειακών συνδέσµων στους µεγαλοεργολάβους των ΣΔΙΤ που θα
υπογράφουν. Το σύνολο του κόστους επεξεργασίας των απορριµµάτων θα επιβαρύνει τους δηµότες µέσω του ανταποδοτικού
τέλους. Ουσιαστικά ανοίγεται πεδίον δράσης λαµπρό στους εθνικούς εργολάβους.
Στο άρθρο 18 παρατείνεται για µία ακόµη φορά η θητεία των
δοτών προϊσταµένων της αποκεντρωµένης διοίκησης, καθώς και
των υπηρεσιακών συµβουλίων που συγκροτήθηκαν µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα.
Στην παράγραφο 2 οι τέσσερις από τις έξι θέσεις των ειδικών
συµβούλων θα καλύπτονται πλέον από µετακλητούς µε αποδοχές ειδικού συνεργάτη. Συνεχίζεται, δηλαδή, η διόγκωση της παραδιοίκησης µε παχυλές αµοιβές ηµετέρων την ίδια στιγµή που
ειδικευµένα στελέχη του δηµοσίου µένουν στον πάγο και στον
πάγκο και µόνιµοι υπάλληλοι των 800 ευρώ απειλούνται µε απόλυση.
Για τις αποκεντρωµένες διοικήσεις να επαναλάβουµε τη θέση
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι ένας θεσµός που κουβαλάει µαζί του την
προσπάθεια ελέγχου, χειραγώγησης, αλλά και τιµωρίας µέσω
των οικονοµικών πόρων όσων αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης ασκούν πολιτικές ενάντια στα συµφέροντα του πολιτικοοικονοµικού µπλοκ εξουσίας.
Επιδιώκεται µέσα από τον κάθε φορά κοµµατικό διορισµένο
Γενικό Γραµµατέα της Α.Δ. το πέρασµα της κυβερνητικής γραµµής στο χώρο της αυτοδιοίκησης και η υλοποίηση συγκεκριµένων πολιτικών συµφερόντων και κατευθύνσεων.
Όσον αφορά το δεύτερο µέρος, το θέµα για τη µπλε κάρτα,
ήδη από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου αποδεικνύεται η απόσταση που χωρίζει το νοµοθέτη από την ελληνική και
ευρωπαϊκή πραγµατικότητα στο χώρο της εργασίας.
Τονίζεται ότι κριτήριο για τη χορήγηση της µπλε κάρτας είναι
ο υψηλός µισθός και αυτός σε µία Ελλάδα που ο στόχος είναι,
όπως έχουν πει οι τροϊκανοί, πάσης φύσεως εγχώριοι και ξένοι
εργαζόµενοι να παίρνουν µισθούς Βουλγαρίας. Και ο υποτιθέµε-
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νος υψηλός µισθός είναι το πινάκιο φακής, τα 300 ευρώ, τα 500
ευρώ, αυτά που σήµερα υποτίθεται ότι είναι οι κατώτεροι.
Θα είναι αυτοί οι υψηλοί µισθοί για να προσελκύσουµε Ρώσους
και Ινδούς ή τους υπηκόους άλλων χωρών που διαθέτουν τη
γνώση και την τεχνογνωσία για να βοηθήσουν σε τοµείς εργασίας. Θα είναι αυτοί οι υψηλοί µισθοί για να παραµείνουν στη
χώρα οι αλλοδαποί απόφοιτοι ή οι µεταπτυχιακοί διδακτορικοί
φοιτητές των ελληνικών πανεπιστηµίων. Θα είναι, όµως, και αυτοί
οι µισθοί για τους νέους της Ελλάδας.
Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων
στην Ελλάδα διαγωνίζονται µε εκείνα της Ισπανίας, όπου ένας
στους δύο νέους είναι άνεργος. Οι Έλληνες πτυχιούχοι και οι αλλοδαποί συνάδελφοί τους σπρώχνονται να στελεχώσουν εταιρείες παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών, να απασχοληθούν
ανασφάλιστοι στον τριτογενή τοµέα, να γίνουν σερβιτόροι ή οδηγοί ταξί.
Μετά µας λέτε -και το διατυµπανίζετε- ότι για την ανεργία στην
Ελλάδα φταίνε οι υψηλοί κατώτατοι µισθοί, που είναι µεγαλύτεροι από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εκεί, όµως, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπως και στη Βουλγαρία, ούτε αυτοί οι
κατώτατοι µισθοί δεν βοηθούν στην περιβόητη ανταγωνιστικότητα ή την καταπολέµηση της ανεργίας. Οι χαµηλοί µισθοί και η
εξαθλίωση βοηθούν και ενισχύουν µόνο την κερδοφορία των πολυεθνικών και τα µερίσµατα των µετόχων τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω απλώς να πω, ότι στο άρθρο 31 αποκαλύπτεται και το
αναλώσιµο και αυτού του εργατικού δυναµικού. Η κάρτα θα ανακαλείται, όταν δεν επαρκούν οι πόροι από την εργασία για τη
συντήρηση του κατόχου της κάρτας και της οικογενείας τους.
Με τους ρυθµούς µείωσης των εισοδηµάτων και των απολαβών,
µε τους ρυθµούς της µη καταβολής µισθών από τους επιχειρηµατίες ανεξαρτήτου µεγέθους, όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν
και τους τέσσερις πλέον µήνες, µε το ένα χέρι θα δίνετε τη µπλε
κάρτα στον εργαζόµενο και µε το άλλο θα την παίρνετε πίσω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουλόπουλο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Την ώρα που το κράτος χρωστάει σε ιδιώτες περίπου 7 δισεκατοµµύρια ευρώ και από αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση χρωστάει
1.045.000.000 ευρώ, την ώρα που η τοπική αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται µόνο το 3,5% του ΑΕΠ ενώ το 96,5% το κράτος, την ώρα
που κόβουµε από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων 400 δισεκατοµµύρια και από το πρόγραµµα του 2012 έως 2015 685 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 1 τρισεκατοµµύρια, αυτήν την ώρα έρχονται και ζητούν
χρηµατοδότηση αυτοί που χρωστούν.
Δεν αντιµετωπίζει αδυναµίες. Δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης ούτε ένα συνεκτικό σχέδιο κοινωνικής πολιτικής. Καλύπτει επιπόλαια τρύπες.
Στο κεφάλαιο 1, όσον αφορά τον «ΑΚΣΙΑ», η ολοκλήρωση του
«Θησέας» πρέπει να γίνει. Στο ΕΣΠΑ εκατόν ογδόντα ένα έργα,
περίπου 11,5 δισεκατοµµύρια, ενενήντα έως εκατόν ογδόντα χιλιάδες θέσεις περιµένουν. Στο πρόγραµµα αυτεπιστασίας πρέπει
να συµβολιστεί ο άνεργος για την τοπική οικονοµία. Όσον αφορά
την εξυγίανση των δήµων και των περιφερειών είναι ζητούµενο.
Στους ορεινούς και νησιωτικούς δήµους, δηλαδή σε δήµους
µε µικρό µέγεθος, µε αποµόνωση, µε ελαττωµένη έρευνα και τεχνολογία, µε υποβάθµιση εδάφους, µε µείωση βιοποικιλότητας,
µε χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα παραγωγής και ελαττωµένη
ανταγωνιστικότητα, καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί και η δηµόσια
υπηρεσία, υγεία, παιδεία, ενέργεια, απόβλητα και η παράταση
πρέπει να έχουν µια λογική εντελώς διαφορετική από αυτή που
γίνεται σήµερα.
Τι γίνεται σήµερα; Πρώτον, βλέπουµε ενοποίηση νησιωτικών
νοσοκοµείων, δεύτερον βλέπουµε µία παράταση αντικατάστα-
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σης πλοίων, δηλαδή, βλέπουµε τελικά πολιτικές οι οποίες δεν
συµβαδίζουν µε το ζητούµενο.
Όσον αφορά το ΦΟΔΣΑ, εδώ βλέπει κανείς ότι µερικοί θέλουν
τελικά να φύγει ο δηµόσιος χαρακτήρας. Θέλουν να µπει ο ιδιωτικός τοµέας και µάλιστα χωρίς κανόνες. Θέλουν µερικοί «µεγάλοι» να µπορούν να επιβάλουν τη δύναµή τους σε όλους τους
άλλους, αλλιώς δεν καταλαβαίνει κανείς τη σκοπιµότητα του τελικά τα 2/3 να γίνουν 50% + 1 όσον αφορά την ανώνυµη εταιρεία,
δηλαδή τελικά να µπορούν ένας δήµος ή δύο µεγάλοι δήµοι να
λειτουργούν σαν καπέλο σε όµορους µικρούς δήµους.
Όσον αφορά στο ζήτηµα της αποκεντρωµένης διοίκησης, καταλαβαίνει κανείς ότι οι σύγχυση µεταξύ αιρετής περιφέρειας
και αποκεντρωµένης διοίκησης και πολλές φορές η διείσδυση
από τον ένα θεσµό στον άλλον είναι λιγάκι δύσκολη και δεν έχει
ακόµη ξεκαθαριστεί, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν χιλιάδες
γκρίζα σηµεία.
Στην ενσωµάτωση της µπλε κάρτας, εµείς πάλι είπαµε ξεκάθαρα ότι εάν δεν διεκδικήσουµε στο µεταναστευτικό ευρωπαϊκή
πολιτική µε αλλαγή σε τροποποίηση του Δουβλίνο ΙΙ, εάν δεν κάνουµε επιµερισµό ανά κράτος ανάλογα µε πληθυσµό και κατά
κεφαλήν εισόδηµα σε αυτούς που έρχονται, εάν δεν πούµε στην
Τουρκία, ότι τέλος δεν µπαίνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν
κλείσεις τα σύνορά σου, εάν δεν πούµε ότι νοµιµοποιώ αυτούς
που πληρούν και επαναπροωθώ αυτούς που δεν πληρούν, εάν
δεν πω ότι δηµιουργώ µια θωράκιση, ανοικτά κέντρα φιλοξενίας
µε ανθρώπινους όρους, δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική.
Η µπλε κάρτα, βέβαια, είναι ένας χώρος υψηλής εξειδίκευσης
του εργασιακού δυναµικού, η οποία µας βρίσκει σύµφωνους.
Όσον αφορά για ορισµένα, γκρίζα πάλι, τοπία στο συµπαραστάτη του δηµότη, είδατε πολύ καλά ότι δεν λειτούργησε σωστά.
Ελπίζω αυτή τη φορά µε αυτά που γίνονται να λειτουργήσει. Ως
προς τον επίτροπο πάλι το τονίζουµε -προς Θεού!- νοµιµότητα
και όχι σκοπιµότητα και αυτή είναι όλη η ουσία. Ως προς τις επιτροπές του ασύλου, να προσεγγίζουν επιτέλους το µέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι σηµαντικό.
Επίσης, υπάρχει µία σύγχυση στην Επιτροπή Μετονοµασιών,
όπως υπάρχει µία σύγχυση ακόµη και στο χωροταξικό, όπου βλέπουµε ότι αυτές οι πληγές που πελατειακά και κοµµατικά χρησιµοποιήθηκαν στις προηγούµενες εκλογές, αυτά ακόµη τα
στοιχεία υπάρχουν και δεν έχουν θεραπευθεί.
Ούτε συζήτηση για τα προγράµµατα κοινωνικής ανάταξης και
απάλυνσης του κοινωνικού πόνου, όπως είναι το «Βοήθεια στο
Σπίτι», τα οποία πρέπει να χρηµατοδοτηθούν και τα οποία είναι
πάρα-πάρα πολύ σηµαντικά. Ούτε συζήτηση ότι πρέπει εκ των
πραγµάτων να δοθούν σε συγκεκριµένους κύκλους ιδιαιτερότητας, όπως παραδείγµατος χάριν, υπάρχουν οι τεχνικοί εργοδηγοί, όπου πρέπει να υπάρξει µία ισοτιµία µε αυτούς που
τελειώνουν το 1977 και είναι περίπου διακόσια-διακόσια πενήντα
άτοµα. Είναι και αυτό κάτι πολύ σηµαντικό.
Σας έχει έρθει, κύριε Υπουργέ και από το χωριό µου, τη
Βιάννο, ένα κείµενο. Θεωρώ ότι το αίτηµα της κατακαηµένης,
µαρτυρικής Βιάννου είναι σηµαντικό και µπορείτε να το δείτε.
Στο άρθρο 7, επίσης, ο περιφερειακός σύµβουλος της νησιωτικής περιφέρειας που µεταβιβάζει αρµοδιότητες, ο περιφερειάρχης, πρέπει να έχει µία ονοµασία, για να µπορεί να λογοδοτεί
και να µην ακυρώνεται, έστω και συµβολικά ο ρόλος του.
Επίσης, έχει µεγάλη αξία να µπορέσουµε να δούµε και το θέµα
της διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είδατε ότι οι τελευταίες εκθέσεις οι οποίες έγιναν, δυστυχώς τις πολεοδοµίες τις
βάζουν πάλι πολύ-πολύ ψηλά όσον αφορά στο θέµα του πλουτισµού υπαλλήλων. Βλέπει, λοιπόν, κανείς ότι καλύπτει ορισµένα
κενά το νοµοσχέδιο. Δεν αντιµετωπίζει την ουσία του. Δεν δηµιουργεί αυτό το οποίο είπα στην αρχή, το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο κάναµε την πρόταση να
υπάρχει και Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρµακείο και όλες
οι κοινωνικές δοµές οι οποίες είναι απαραίτητες, όπως επίσης
και να δηµιουργηθεί και ένα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο σήµερα
δεν υπάρχει και το οποίο πιστεύω ότι είναι µονόδροµος, γιατί
χωρίς σχέδιο ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού και χωρίς
σχέδιο απάλυνσης του κοινωνικού πόνου, η επόµενη ηµέρα δεν
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θα είναι καλή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνουµε ότι από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για τη σηµερινή συζήτηση ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Ευβοίας
κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, τον οποίο καλούµε και στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµέναµε
πράγµατι πριν πάµε στις αναγκαίες, εκ των πραγµάτων, για να
λειτουργήσουν οι δήµοι, αλλαγές σε επιµέρους ζητήµατα του
σχεδίου «Καλλικράτης», να γινόταν µία ουσιαστική έντιµη κουβέντας αποτίµησης του αν αυτό το σχέδιο «Καλλικράτης» βοήθησε τελικά την τοπική αυτοδιοίκηση ή την µπέρδεψε
περισσότερο.
Η συζήτηση αυτή θα έπρεπε να είναι ευρεία προφανώς στην
αντίστοιχη Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης της Βουλής, µε τη συµµετοχή της Κεντρικής Ένωσης των Δήµων, να ακούσουµε τους
ανθρώπους αυτούς, να τους ακούσουν και τα µέλη του ελληνικού
Κοινοβουλίου, εκτός από την Κυβέρνηση που τους ακούει, αλλά
δεν τους ακούει στην πραγµατικότητα, όπως φαίνεται, για να
δούµε πώς θα πορευτούµε περαιτέρω. Διότι, η εκτίµηση του κινήµατος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά θεωρώ και των περισσότερων πτερύγων της Βουλής και των Βουλευτών µε τους
οποίους γίνονται κατ’ ιδίαν οι συζητήσεις µας στο περιστύλιο της
Βουλής και αλλού είναι πολύ αρνητική για το αν απέδωσε το σχέδιο «Καλλικράτης» τελικά, αν δηλαδή βοήθησε την τοπική αυτοδιοίκηση καταξιωµένα να πάρει τη θέση την οποία οφείλει να έχει
στην παροχή υπηρεσιών, στη δροµολόγηση της ανάπτυξης, στην
κοινωνική συνοχή των επιµέρους κοινωνιών.
Από αυτά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Δεν έχει γίνει όχι
µόνο από αυτούς που εισηγήθηκαν το σχέδιο «Καλλικράτης»,
αλλά δεν έχει γίνει και από αυτούς που διαφώνησαν κάποτε µε
το σχέδιο «Καλλικράτης» και που σήµερα έρχονται υπέρµαχοι
ενός σχεδίου για το οποίο δεν υπάρχει ούτε ένας δήµαρχος στη
χώρα ο οποίος, αν τον ρωτήσετε, να το χειροκροτεί. Δεν υπάρχει
ούτε ένας. Ούτε ένας πολίτης δεν έχει αισθανθεί ότι αυτό το σχέδιο του έδωσε ένα Βήµα παραπάνω, τον αξιοποίησε, δηλαδή, ως
µονάδα µέσα στην τοπική κοινωνία.
Είναι, λοιπόν, απόλυτη η θέση µας ότι το σχέδιο «Καλλικράτης» θέλει επανεκτίµηση και οπωσδήποτε διόρθωση. Τα µηνύµατα έρχονται από όλη την Ελλάδα. Πιστέψτε µε, οι Βουλευτές
οι οποίοι έρχονται εδώ στο έδρανο, στο Βήµα της Βουλής και
υπεραµύνονται αυτού του σχεδίου, έρχονται σε απόλυτη αντιπαράθεση µε τις τοπικές κοινωνίες.
Από αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν έγινε τίποτε. Εγώ αντιλαµβάνοµαι την αναγκαιότητα να γίνουν διορθώσεις, για να µπορέσει να
πορευθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, διορθώνοντας τροµακτικές
αδυναµίες. Αυτό, όµως, η εµβαλωµατική δηλαδή λύση, η λύση η
οποία λέει ότι είναι στραβό το κλίµα, ας το κουρέψουµε και εµείς
στραβά µπας και πετάξει κανένα φύλλο, δεν νοµίζω ότι είναι πολιτική ουσίας. Είναι πολιτική αποτυχίας. Είναι η ίδια εµβαλωµατική πολιτική η οποία ακολουθείται από τη µεταπολίτευση και
µετά για όλα τα ζητήµατα για την οικονοµία, για την κοινωνία, για
την τοπική αυτοδιοίκηση, για τα εργασιακά. Μονίµως τρέχουµε,
ασθµαίνοντας πίσω από τα γεγονότα. Ποτέ δεν βάλαµε το κάρο
µπροστά από τα άλογα. Ακολουθούµε από πίσω παθητικά.
Περιµέναµε από εσάς να κάνετε το εξαιρετικά δύσκολο ή τουλάχιστον να συγκρατηθείτε κάπως, να ακολουθήσετε και εσείς
τον ειρµό, αυτόν τον κακό. Δεν τον κάνατε. Δεν το ψηφίζουµε επί
της αρχής. Δεν έχει καµµία σηµασία η ψηφοφορία στα άρθρα.
Σας διαβεβαιώ, καµµία. Δεν έχει, δηλαδή, αξία να τρέχουµε ο
ένας πίσω από τον άλλο και να λέµε για άρθρα ενός αποτυχηµένου σχεδίου.
Υπάρχουν και δήµοι που ακόµη και τώρα σας λένε ότι ακόµη
και τα σύνορά τους πρέπει να τα αλλάξετε. Δεν ικανοποιούνται
οι τοπικές κοινωνίες, δεν µπορούν να κυβερνηθούν ως τοπικές
µονάδες αυτοδιοίκησης. Δεν µπορούν να δροµολογήσουν την
ανάπτυξη.
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Πέρα, όµως, από αυτά, υπάρχουν πολύ σηµαντικά ζητήµατα,
τα οποία τα καταθέτουµε, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι πολύ σύντοµα
θα γίνει πάλι στην επόµενη Βουλή ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος για το σχέδιο «Καλλικράτης» και τότε θα κληθεί η Κεντρική
Ένωση Δήµων και η κουβέντα θα γίνει πολύ ουσιαστική. Ας
µείνω, όµως, σε τρία-τέσσερα πράγµατα.
Πρώτα απ’ όλα, εµµένουµε σε αυτό που είπαµε στη συζήτηση
επί της αρχής -το είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωποςεκείνη την παράγραφο µε τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, στο άρθρο 4. Πρέπει να φύγει τώρα. Είναι φωτογραφική. Είναι ρουσφέτι, πρέπει να το πάρετε τώρα. Αφορά ένα
δήµο ορεινό. Πρόκειται για ρουσφέτι. Παράγραφος 3 του άρθρου 4.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να φύγει. Τελειώσαµε, Πρέπει να
σταµατήσουµε εδώ να κλείνουµε το µάτι σε ορισµένους. Αν θέλετε να προσυπογράψετε µία ορθολογιστική πολιτική, αλλιώς
υπηρετείτε µικροσυµφέροντα µικροκοµµατικά και µάλιστα, αξιοπερίεργα.
Αυτό, λοιπόν, σας ζητάµε να το πάρετε πίσω, θα υπάρχει πολύ
σοβαρό ζήτηµα.
Δεύτερον: Τοποθετηθήκαµε για το θέµα της Μήλου, όπου εκεί
υπάρχει µία ολόκληρη τροπολογία, την οποία έχει πάρει το
Υπουργείο και την αγνόησε παραδειγµατικά. Ζητάµε να βοηθήσετε το Δήµο Μήλου στο να αποκτήσει τη δυνατότητα αφαλάτωσης. Αυτές είναι οι λύσεις τις οποίες πρέπει να δίνετε για να
λύνετε πραγµατικά προβλήµατα, όχι να αλλάζετε κάπως αλλιώς
τα άρθρα για να νοµίζουµε ότι κάτι γίνεται. Αυτά είναι τα ζητήµατα που έπρεπε να λυθούν, ζητήµατα τα οποία θα τα βρούµε
µπροστά µας.
Τρίτον: Η τροπολογία του κ. Μπαµπινιώτη περί επάρκειας είναι
απολύτως απαράδεκτη και για µία ακόµη φορά εδώ φαίνεται το
αδιέξοδο του τρόπου µε τον οποίο διοικείται αυτή η Κυβέρνηση,
όπου ένας Υπουργός µονίµως δηµιουργεί προβλήµατα, ενεργεί
µόνος του. Μπορεί να εκλήθη ο οποιοσδήποτε εκ προσωπικοτήτων, αλλά πρέπει να µάθει ότι η συνεννόηση µε τους κοινωνικούς
εταίρους και η συνεννόηση µε τα κόµµατα και η συνεννόηση µε
τη Βουλή είναι πιο ουσιαστική από τις ηµερήσιες διαταγές, οι
οποίες βγαίνουν χωρίς να ερωτάται κανένας.
Τέταρτον: Η τροπολογία για την µπλε κάρτα, όπου καταλαβαίνουµε ότι είναι οδηγία και αντιλαµβανόµαστε ότι πρέπει να συµµορφωθούµε, αλλά ξέρετε πολύ καλύτερα ότι υπάρχουν
πολιτικές, αποδεχόµενοι µία οδηγία, που µπορούν όχι να την ακυρώσουν, αλλά να την αλλοιώσουν. Τι ζητάµε µε την τροπολογία
για την µπλε κάρτα; Την εισαγωγή εξειδικευµένου προσωπικού
εκ της κατηγορίας των µεταναστών. Άλλο ένα µήνυµα, δηλαδή,
ότι εδώ ελάτε έχει ψωµί. Ελάτε, µπορείτε να υποκαταστήσετε αντίστοιχους λίγο φθηνότερα, λίγο πιο περίεργα από τους Έλληνες.
Πότε θα σταµατήσει αυτή η πολιτική, κύριε Υπουργέ; Πότε, δηλαδή, θα δούµε κατάµατα τη νέα γενιά των ανθρώπων, των Ελλήνων; Πότε θα τους µιλήσουµε µε τη γλώσσα της αλήθειας;
Πότε θα δηµιουργήσουµε ευκαιρίες για τα δικά µας τα παιδιά;
Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Είναι λογικό. Την κοινή λογική
παραβιάζουµε.
Ναι, να δεχθούµε την οδηγία. Μήπως µπορούµε να κάνουµε
πολιτική ουσίας, έτσι όπως προκύπτει µέσα από τις τεράστιες
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, έτσι όπως προκύπτει από τα
µηνύµατα απελπισίας για την ασύλληπτη ανεργία, η οποία καταδυναστεύει τους νέους ανθρώπους, µορφωµένους νέους ανθρώπους; Αυτές είναι πολιτικές. Αυτά τα ζητήµατα καλούµαστε να
απαντήσουµε ως ελληνικό Κοινοβούλιο και ως πολιτικός κόσµος.
Όλα τα υπόλοιπα, οι εµβαλωµατικές λύσεις το µόνο που κατορθώνουν είναι να µειώνουν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος.
Εµείς, λοιπόν, αυτό το παιγνίδι δεν θα το παίξουµε. Δεν θα παίξουν οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» το παιγνίδι της µείωσης της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος.
Σε τελική ανάλυση, σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο νόµου, αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορούµε να το στηρίξουµε. Δεν θα στηρί-
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ξουµε ούτε την τροπολογία για τα οικονοµικά των κοµµάτων.
Είναι πρόκληση προς την ελληνική κοινωνία. Είναι παραβίαση της
«κόκκινης γραµµής». Είναι θρυαλλίδα σε έναν κοινωνικό διάλογο
που γίνεται για όλους µας. Είναι αδιανόητο σε χρεωµένα κόµµατα τα οποία έχουν προεισπράξει πάρα πολλά χρήµατα, να
τους αυξάνουµε τη χρηµατοδότηση και να τους επεκτείνουµε το
δικαίωµα της προείσπραξης. Είναι πρόκληση προς την ελληνική
κοινωνία, αν πράγµατι βαδίζουµε στην τελική ευθεία των εκλογών. Εύχοµαι να βαδίζουµε όχι για να εκτονωθεί ο κόσµος, για
να εκφραστεί ο κόσµος, για να πάρετε τα µηνύµατα, για να πάρουµε τα µηνύµατα. Καλόν είναι τέτοιες τροπολογίες να µην
έχουν θέση στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο.
Με την αγόρευσή του κλείνει ο κύκλος των εισηγητών και ειδικών Αγορητών. Προηγουµένως, θα ήθελα να σας ευχηθώ -επειδή
τώρα κατέλαβα την Έδρα- καλό Μεγαλοβδόµαδο και Καλή Ανάσταση.
Παρακαλώ τον κ. Κωνσταντίνο Γείτονα, πρώτο εγγεγραµµένο
από τον κατάλογο των οµιλητών, να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και
αντεύχοµαι Καλή Ανάσταση σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έτσι στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Η κρίση που βιώνει, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η χώρα τα τελευταία χρόνια έφερε στο φως
όλες τις παθογένειες και ελλείµµατα και στο επίπεδο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης –αυτό ήταν το κυρίαρχο- αλλά κυρίως,
γενικότερα στη λειτουργία και τη δοµή του κράτους.
Εποµένως, οι µεταρρυθµίσεις για µένα απέκτησαν επείγοντα
χαρακτήρα και στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µετά
το 2009 προχώρησε ορισµένες µεταρρυθµίσεις, άλλες µε γοργά
βήµατα, άλλες σηµειωτόν. Μία από αυτές ήταν ο «Καλλικράτης»,
µια µεταρρυθµιστική προσπάθεια που αλλάζει τελείως την αρχιτεκτονική του κράτους.
Θέλω να πω στον αγαπητό κ. Μαρκόπουλο ότι εντάξει, είµαι ο
τελευταίος που θα πω ότι δεν έχει προβλήµατα η µεταρρύθµιση
του «Καλλικράτη», αλλά αυτός ο µηδενισµός δεν νοµίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Έπρεπε να πάµε µετά τον
«Καποδίστρια» σε µια δεύτερη φάση και ταυτόχρονα, όχι µόνο
για τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ, αλλά να δούµε και το θέµα των
περιφερειών και της αποκέντρωσης. Πιστεύω ότι ο «Καλλικράτης» έδωσε µια νέα, σε σύγχρονη εκδοχή, ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική δοµή.
Προβλήµατα; Ασφαλώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Νοµίζω ότι η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
-συγκεκριµένα του Υπουργείου Εσωτερικών- και µετά από δυο
χρόνια εφαρµογής του προγράµµατος «Καλλικράτη» προσπαθεί
να διορθώσει, να συµπληρώσει και να δώσει κίνητρα για την
εφαρµογή αυτής της µεταρρύθµισης, η οποία στο τέλος, εφόσον
εφαρµοστεί, σίγουρα θα δώσει προστιθέµενη αξία.
Θα ήθελα να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις επί των άρθρων
του νοµοσχεδίου. Θεωρώ πολύ σηµαντική τη θεσµική οργάνωση
του Προγράµµατος «ΑΚΣΙΑ» –όπως το λέτε- «Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη» γιατί υπηρετείται ένας διπλός στόχος, στον οποίο παίζει ρόλο ιδιαίτερα η τοπική
αυτοδιοίκηση: Πρώτον, υπηρετείται η διασφάλιση, η σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής.
Οι ΟΤΑ µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την
κρίση, στο να ενισχύσουµε το κοινωνικό κράτος. Διότι, το κοινωνικό κράτος µέσα από τους ΟΤΑ µπορεί αυτή τη στιγµή να παίρνει σάρκα και οστά και να είναι και στοχευµένο σε εκείνους που
πραγµατικά έχουν ανάγκη.
Ο δεύτερος στόχος είναι η επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας όπου παίζει ρόλο στην προσπάθεια επανεκκίνησης συνολικά
της αναπτυξιακής µηχανής.
Υπό αυτήν την έννοια, κύριε Υπουργέ, εγώ στέκοµαι θετικά στο
θέµα της ένταξης επιλέξιµων έργων στο ΕΣΠΑ µε την ολοκλή-
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ρωση του προγράµµατος «Θησέας», διότι, όπως είπα χρειάζεται
να αξιοποιήσουµε όλες τις δυνάµεις -και οι τοπικές κοινωνίες
έχουν παραγωγικές δυνάµεις και δυνατότητες- στην προσπάθεια
για την έξοδο από την κρίση και για να ξαναφέρουµε τη χώρα σε
τροχιά ανάπτυξης.
Είναι πάγια θέση µου ότι το ΕΣΠΑ είναι ένα σίγουρο εργαλείο
-που δεν έχει αξιοποιηθεί όσο πρέπει µέχρι τώρα- για να πάρει
µπρος η αναπτυξιακή µηχανή. Έχω γίνει κουραστικός από αυτό
το Βήµα να το λέω όλα αυτά τα χρόνια. Γίνονται τελευταία προσπάθειες και µε τη συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
ευρωπαϊκής task force, την οποία πολλοί ειρωνεύονται, έτσι ώστε
να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ και στο επίπεδο της
χρηµατοδότησης των έργων για να επιταχύνουµε τις απορροφήσεις, αλλά και στο επίπεδο της δηµιουργίας ταµείων εγγυήσεων
για να µπορέσουν να ξεκινήσουν σταµατηµένα έργα.
Μην ξεχνάτε ότι από τα πέντε µεγάλα έργα των αυτοκινητοδρόµων προχωρεί µόνο το ένα. Τα υπόλοιπα τέσσερα έργα, είναι
σταµατηµένα. Και αυτά τα έργα αφορούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Γίνεται τώρα µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί
Ταµείο Εγγυήσεων µε µόχλευση πόρων από το ΕΣΠΑ και από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις
προς τις τράπεζες που έχουν χρηµατοδοτήσει τις συµβάσεις παραχώρησης για να µπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα.
Επίσης, πιστεύω ότι θα προσφέρουν σηµαντικά οι αλλαγές
που γίνονται σε σχέση µε τους φορείς διαχείρισης των απορριµµάτων. Δεν συµµετέχω στην επιτροπή. Είδα ορισµένες ενστάσεις
και διαφορές, ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε τη µετατροπή τους σε ανώνυµες εταιρείες.
Εγώ το µόνο που θα πω –νοµίζω ότι έχει εξαντληθεί αυτός ο
διάλογος- είναι ότι θα είναι καλό στο άρθρο 16 παράγραφος 6,
που λέτε για µετατροπή µε βάση τον όγκο των απορριµµάτων,
να υπάρξει δυνατότητα µετατροπής µε βάση την πλειοψηφία των
φορέων.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή έχουµε ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τη διάθεση των στερεών αποβλήτων –και βλέπω στην αίθουσα και τον Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Καρτάλη- στην
Επιτροπή Περιβάλλοντος, κύριε Υπουργέ, εκείνο που έχουµε διαπιστώσει είναι ότι πάσχουµε στην εφαρµογή των νόµων, στην
αποφασιστικότητα για να µπορέσουν να εφαρµοστούν οι νόµοι.
Υπάρχουν θεσµικά κενά. Και όπου, όµως, δεν υπάρχουν –αναφέρω ένα παράδειγµα, τα επικίνδυνα απόβλητα τα µολυσµατικά
που έχουν σχέση µε όλους τους χώρους και τις µονάδες υγείαςκαι παρ’ όλο που υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, απ’ ό,τι έχουµε δει
δεν τηρείται. Άρα, καλώς, γίνονται οι αλλαγές αυτές. Εκείνο που
έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι να εφαρµοστούν κυρίως οι νόµοι.
Και είδαµε και τις τοπικές αντιδράσεις. Κανένας δεν θέλει τα
σκουπίδια στην περιοχή του.
Η νοοτροπία αυτή, είναι απαράδεκτη. Μια νοοτροπία, η οποία
είναι και µια από τις αιτίες που φτάσαµε µέχρι εδώ. Πιστεύω ότι
θα πρέπει να αλλάξει, αν θέλουµε η χώρα να βγει από την κρίση
και να αποκτήσει µια διατηρήσιµη ευηµερία.
Στα δυο λεπτά που µου αποµένουν, κύριε Πρόεδρε –και µε την
ανοχή σας- θέλω να κάνω µια προσωπική δήλωση:
Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν µέσω κρίσης και
όντας σε οριακή κατάσταση οδηγείται αψήφιστα –θα έλεγα- σε
πρόωρες εκλογές. Εύχοµαι και ελπίζω, παρά τους κινδύνους που
συντρέχουν, µε πρώτο –και όχι το µόνο- εκείνον της ακυβερνησίας, να βγει σε όφελος του τόπου.
Επιθυµώ ως Κοινοβουλευτικός που έχω υπηρετήσει τον κοινοβουλευτισµό αρκετά χρόνια, απ’ αυτό το Βήµα να κάνω γνωστό
ότι δεν θα θέσω υποψηφιότητα σε αυτές τις εκλογές. Η απόφασή
µου αυτή αντανακλά και τους σχετικούς προβληµατισµούς και
τις ανησυχίες µου. Θα συνεχίσω, ασφαλώς, ως ενεργός πολίτης
στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, που είναι ο κορµός της µεγάλης δηµοκρατικής παράταξης, να αγωνίζοµαι και να συµβάλω µε ό,τι δυνάµεις έχω για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και για την
επιτυχία µιας διατηρήσιµης και όχι πλαστής ευηµερίας του λαού
µας.
Θα ήθελα από αυτό το Βήµα να πω ένα µεγάλο «ευχαριστώ»
στους συµπολίτες µου της Β’ Αθήνας µε τους οποίους συµπορευτήκαµε όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι µε ετίµησαν εκλέ-
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γοντάς µε Βουλευτή τους, όσες φορές έθεσα υποψηφιότητα.
Τέλος –τελευταίο, όχι ελάχιστο, αλλά πιο σηµαντικό για µέναθα ήθελα να ζητήσω µια ειλικρινή «συγγνώµη» σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για τις θυσίες που υποβάλλονται, λόγω
της κρίσης που ανέκυψε στη χώρα και η οποία κρίση λόγω απρονοησίας και αβελτηριών του µεταπολιτευτικού πολιτικού συστήµατος -και όχι µόνο- δεν βρήκε την Ελλάδα, τη χώρα και την
οικονοµία µας θωρακισµένη στο βαθµό που εκείνη χρειαζόταν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γείτονα.
Δεν µπορώ να µείνω απαθής ή σιωπηλός µε την ανακοίνωση
της αποφάσεώς του να µη µετάσχει στις επόµενες εκλογές. Εκφράζουµε τη λύπη µας γιατί µας αποχαιρετά. Και η λύπη µας συνοδεύεται µε την ικανοποίηση ότι αποχαιρετούµε έναν σοβαρό
Κοινοβουλευτικό, ο οποίος υπηρέτησε το πολίτευµα, τη Βουλή,
την πατρίδα, τη Β’ Αθηνών µε αυταπάρνηση και συνέπεια από τις
τάξεις του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως. Αυτό το γεγονός πρέπει να το σηµειώσουµε σε αυτήν την αποχαιρετιστήρια δήλωσή του και εκδήλωσή µου.
Ταυτόχρονα, να του ευχηθούµε, όπως µας το ετόνισε κιόλας,
να είναι µάχιµος και από την εξωκοινοβουλευτική του θέση θα
είναι ενεργός πολιτικός και χρήσιµος.
Ευχαριστούµε τον κ. Γείτονα για τα όσα προσέφερε µε το
ήθος του και µε την πολιτική του δράση στην κοινωνία µας.
Το λόγο έχει και ο κ. Ευθυµίου µε το ίδιο θέµα.
Ορίστε, κύριε Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ήθελα να προσθέσω και τη δική µου
φωνή ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ στη δική
σας, κύριε Πρόεδρε, ως προς τον Κώστα Γείτονα.
Σε µια εποχή που δικαίως η ελληνική κοινωνία αξιολογεί
σκληρά, όπως περιέγραψε ο Κώστας Γείτονας, την προσφορά
της πολιτικής και των πολιτικών στον τόπο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν πολιτικοί, οι οποίοι πρόσφεραν από κάθε
θέση, στην οποία βρέθηκαν.
Και ο Κώστας Γείτονας ανήκει µε σαφήνεια σε αυτή την κατηγορία των Ελλήνων πολιτικών. Προσέφερε είτε από τη θέση του
Αντιπροέδρου της Βουλής µε ακεραιότητα και ήθος είτε από θέσεις ευθύνης στη διακυβέρνηση είτε όπως τον ζήσαµε σε αυτήν
την Αίθουσα να οµιλεί πάντα µετρηµένα, πάντα µε θέση, πάντα
µε βαθύ σεβασµό στις δηµοκρατικές αρχές, µε σεβασµό στην
άλλη άποψη, έτσι ώστε η πραγµατική αίσθηση όλων µας να είναι
ότι στην πολιτική ούτε όλοι ίδιοι είναι, ούτε ότι είναι όλα ίδια.
Και πραγµατικά θέλουµε να πιστεύουµε εµείς -η παράταξη που
τίµησε, υπηρέτησε και στην οποία προσέφερε- ότι θα είναι και
πάλι ενεργός, µε την πείρα και τη διαρκή ζωντάνια που τον χαρακτηρίζει, ως Αρκάδα ενδεχοµένως, ως γνήσιο Έλληνα.
Κώστα Γείτονα, σε τιµούµε, όχι µόνο πιστεύω από την παράταξή σου, αλλά σε τιµούµε όλοι σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εύστοχοι οι λόγοι σας,
κύριε Ευθυµίου.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Να ευχηθώ σε όλους Καλή Ανάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλή Ανάσταση!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Βρισκόµαστε σήµερα
εδώ, Μεγάλη Δευτέρα, γιατί αποφάσισε η τρόικα ότι θα πρέπει
να κλείσει και τους υπόλοιπους λογαριασµούς των ανοικτών θεµάτων.
Αφού τακτοποίησε τα θέµατα της «SIEMENS», αφού τακτοποίησε τα θέµατα της µαύρης σακούλας της µεταπολίτευσης, αφού
έδωσε άφεση αµαρτιών στην εταιρεία που συντήρησε την πολιτική και τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, χρηµατίζοντάς τα και
εν συνεχεία χρησιµοποιώντας και τα αποδεικτικά στοιχεία του
κάθε Χριστοφοράκου για να µπορεί να τα απειλεί και να τα δια-
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τάζει να εκτελούν τις εντολές της, έρχεται και ουσιαστικά επιβάλλει σήµερα, Μεγάλη Δευτέρα, να αναφωνήσουµε όλοι µαζί
τον επικήδειο της µεταπολίτευσης.
Προσφέρει δε ως κόλλυβα στους παλιούς συνεργάτες του
µνηµονίου, της τρόικας, και µια χρηµατοδότηση που εκπροσωπεί
το 44% για το ΠΑΣΟΚ, που πήρε το 2009 και το 34% της Νέας
Δηµοκρατίας που πήρε στις εκλογές του 2009, λες και σήµερα η
Βουλή –µε τη σηµερινή της ακόµα σύνθεση- δεν έχει αλλάξει,
λες και πιστεύει κανείς ότι υπάρχει έστω και µια πιθανότητα το
44% του ελληνικού λαού να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ που χρηµατοδοτείται για το πρώτο εξάµηνο του 2012 µε τα αντίστοιχα χρήµατα
του ελληνικού λαού, λες και πιστεύει κανείς, σ’ αυτόν εδώ τον
τόπο, ότι το 80% των πολιτών θα ψηφίσουν µνηµόνιο, συγκυβέρνηση, εκείνους που παραδίδουν εθνική κυριαρχία.
Και θα µείνω σ’ ένα περιστατικό που έγινε στην Κρήτη, κατά
τη διάρκεια της πρώτης µας περιοδείας σαν Ανεξάρτητοι Έλληνες στη Μεγαλόνησο, τη λεβεντογέννα Κρήτη. Γυρίσαµε τους
τέσσερις νοµούς και κάποια στιγµή συνάντησα έναν παραδοσιακό Κρητικό που είχε δακρύσει, λέγοντας «θα σας ψηφίσουµε
και θα σας στηρίξουµε». Όταν τον ρώτησα γιατί είναι έτσι συγκινηµένος, µου είπε «γιατί εγώ επί πολλά χρόνια, από το 1974 και
µετά, ψηφίζω το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξεκίνησα µε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα στηρίξω τώρα εσάς, γιατί αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν είναι
το ΠΑΣΟΚ που εγώ πίστεψα, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου που ποτέ δεν θα παρέδιδε την εθνική κυριαρχία της
χώρας για κανένα λόγο».
Το ίδιο αντίστοιχα έγινε και στο ορεινό Ρέθυµνο. Συνάντησα
έναν άνθρωπο που βρισκόταν χρόνια κοντά στο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Όταν του άνοιξα τη συζήτηση για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, µου είπε ακριβώς τα ίδια λόγια, ότι «η Νέα
Δηµοκρατία που µέχρι σήµερα βρισκόµουν δεν είναι η Νέα Δηµοκρατία που πίστεψα, η Νέα Δηµοκρατία του Κωνσταντίνου Καραµανλή ή του Γιάννη Κεφαλογιάννη, δεν είναι η Νέα
Δηµοκρατία που την έννοια του έθνους-κράτους την προέτασσε
ακόµα και στην ιδεολογική της διακήρυξη». Μάλιστα από τύχη
προεδρεύει σήµερα στη Βουλή εκείνος που στήριξε ουσιαστικά
την ιδεολογία της Νέας Δηµοκρατίας, και εννοώ τον Βύρωνα Πολύδωρα.
Βλέπουµε λοιπόν ότι αυτό το σκηνικό που υπάρχει σήµερα
είναι η συγκυβέρνηση των δύο κοµµάτων που έχουν υπογράψει
χαρτί προς τους δανειστές ότι θα συγκυβερνήσουν και την επόµενη µέρα, δεσµευόµενοι στην ακολουθία της πολιτικής του µνηµονίου και της παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Μάλιστα το διαφηµίζουν κιόλας. Φεντεραλιστές λέει ο κ. Πάγκαλος. Ταµπού το έθνος-κράτος λέει ένας νεόφερτος υποστηρικτής του πρώτου µνηµονίου που επιβραβεύτηκε γιατί ψήφισε
εναντίον της θέσεως του Σαµαρά τότε, που έλεγε «εγώ φοράω
παντελόνια και εγώ δεν έµεινα στην αποµόνωση επί τόσα χρόνια
για να συµβιβαστώ». Βέβαια και συµβιβάστηκε και την Κυβέρνηση της «GOLDMAN SACHS» και του κ. Παπαδήµου ψήφισε και
συνεχίζει να υπηρετεί το µνηµόνιο λέγοντας κιόλας ότι «θα το
υπηρετήσω και µετά».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό το λόγο πολλοί πολιτικοί, που υπηρέτησαν µε τις δικές τους απόψεις αυτήν εδώ την
Αίθουσα, πλέον φεύγουν. Φεύγουν γιατί υπήρξαν οι εκπρόσωποι
των πολιτών που ξεκίνησαν να υποστηρίζουν µε κέφι και µε
αγάπη τις απόψεις αυτές. Αυτή τη στιγµή σε κανένα µέρος της
Ελλάδας δεν µπορεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία κόµµα ή
Βουλευτής που στήριξε το µνηµόνιο.
Αντίθετα, µε τη λαϊκή βούληση, έρχεται η Βουλή των Ελλήνων
να επιβραβεύσει µε δεκάδες εκατοµµύρια τα κόµµατα του µνηµονίου, προεξοφλώντας ακόµα και τη βούληση του ελληνικού
λαού, προεξοφλώντας ότι αυτό που διατάσσει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και οι πιστωτές θα είναι και η πραγµατικότητα.
Δεν θα είναι η πραγµατικότητα!
Όσο και αν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, κατευθυνόµενα
από αυτά τα µαύρα χρήµατα της «SIEMENS» ή τα λευκά χρήµατα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων, προσπαθούν να φιµώσουν κάθε ελεύθερη φωνή και κάθε φωνή αντίστασης απέναντι
στο µνηµόνιο, ο ελληνικός λαός ξύπνησε, γνωρίζει τι γίνεται. Δεν
απειλείται πια ο συνταξιούχος όταν τον απειλούν ότι θα του κό-
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ψουν τη σύνταξη, γιατί το είδε αυτό τον Οκτώβριο, τον Νοέµβριο,
τον Δεκέµβριο µε την έκτη δόση. Πήρε και το µισθό, πήρε και τη
σύνταξη.
Τώρα όµως µε τα χρήµατα που αποδεσµεύετε, κύριε Υπουργέ
των Εσωτερικών -µη εκλεγµένα- κάποιες επιχειρήσεις, στις
οποίες οφείλει το ελληνικό δηµόσιο, δεν θα πάρουν τα χρήµατα
που τους οφείλονται και κάποιες ελληνικές οικογένειες δεν θα
µπορούν να κάνουν Πάσχα.
Κάποια παιδιά δεν θα πάρουν τη λαµπάδα τους και κάποιοι
παππούδες δεν θα µπορούν να προσφέρουν το αυγό στα εγγόνια τους, γιατί εσείς αποφασίσατε να δώσετε τα χρήµατα για να
γίνουν σηµαίες, φέιγ βολάν και να πληρώσετε µισθούς της τάξεως των 8.000 ευρώ σε επαγγελµατίες συκοφάντες των κοµµάτων της συγκυβέρνησης, που δεν έχουν καµµία άλλη δουλειά
από το να βγαίνουν και να πετούν τόνο λάσπης σε οποιονδήποτε
αντιτίθεται στη συγκυβέρνηση.
Εχθροί τους δεν είναι το αντίπαλο κόµµα του ΠΑΣΟΚ ή της
Νέας Δηµοκρατίας. Αντίπαλοί τους είναι όποιοι δεν συµφωνούν
µε το µνηµόνιο. Και αυτοί οι τύποι που πληρώνονται περίπου είκοσι φορές το µήνα περισσότερο από όσο ένας άνεργος ή ένας
σκληρά εργαζόµενος εργάτης, έχουν στα χέρια τους και τα κονδύλια εκείνα που αγοράζουν τις φυλλάδες που θα στηρίξουν το
βρώµικο έργο τους. Και πάλι όµως δεν θα πετύχετε το σκοπό
σας. Δεν πρόκειται ο ελληνικός λαός να ακολουθήσει.
Αν ψηφιστεί σήµερα η χρηµατοδότηση των κοµµάτων, αν οι
Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου για ακόµα µια φορά δεχθούν τη λογική των επιστολών υποταγής που ζητήθηκε και εκτελέσουν την ελεύθερη συνείδησή τους για να γυρίσουν στο
µαντρί και ψηφίσουν αυτή την προκλητική χρηµατοδότηση για
τις σηµαίες και τα φέιγ βολάν, τότε ο επικήδειος της µεταπολίτευσης φοβούµαι ότι θα έχει πολύ µεγάλη αντίσταση από τον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας ότι αυτή η τακτική η οποία συνεχίζεται είναι µια τακτική και
µια λογική που δεν καταλαβαίνει κανείς. Το ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές του 2000 πήρε, βάσει της οµολογίας Τσουκάτου, 1.000.000
µάρκα και 1.000.000 ευρώ που είναι δεσµευµένα στην Ελβετία
σαν παράνοµη χρηµατοδότηση.
Το ΠΑΣΟΚ το αρνείται. Και το ερώτηµα που τίθεται είναι το
εξής: Εάν µεν έχει δίκαιο το ΠΑΣΟΚ, ο Τσουκάτος έπρεπε να
είναι στη φυλακή και το ένα εκατοµµύριο µάρκα θα έπρεπε να
βρίσκεται στα ταµεία του ελληνικού δηµοσίου, το ένα εκατοµµύριο ευρώ κατασχεµένο και διεκδικούµενο. Εάν ο Τσουκάτος έχει
δίκαιο, θα έπρεπε ο Τσουκάτος να πληρώσει για το ποινικό του
αδίκηµα το οποίο έκανε, αλλά το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει το σύνολο της κρατικής χρηµατοδότησης που έλαβε για τις εκλογές
εκείνες. Έτσι λέει ο εκλογικός νόµος. Εκεί, όµως, δεν υπάρχει
δίκαιο. Εάν κανείς φουκαράς χρωστάει 500 ευρώ ή 200 ευρώ
συλλαµβάνεται, εάν κανείς δεν µπορεί να πληρώσει τα 800 ευρώ
της εφορίας του, του κατάσχουν το σπίτι γιατί έτσι είπε η Τρόικα,
αλλά οι «Τσουκάτοι» κυκλοφορούν ελεύθεροι, τα κόµµατα δεν
πληρώνουν αυτά που πρέπει να πληρώσουν που προβλέπονται
από τον εκλογικό νόµο και ο ελληνικός λαός, αντί να κυνηγήσει
µόνο εσάς, στρίβει το πρόσωπό του από το κοινοβουλευτικό σύστηµα.
Αυτό εµείς δεν θα το επιτρέψουµε, όπως και δεν θα επιτρέψουµε να συνεχιστεί αυτό το συνεχές ρουσφέτι µε τροπολογίες
τις οποίες φέρνετε. Έρχεστε τώρα και µιλάτε για τον «Καλλικράτη», τον «Καλλικράτη» που δεν ψήφισε τότε η Νέα Δηµοκρατία, αλλά τώρα προχωρώντας στις εντολές της Τρόικας δέχεται
άρθρα του «Καλλικράτη». Δηλαδή, ουσιαστικά τουµπάρει για
ακόµα µια φορά και για ένα θέµα για το οποίο δεν είχε προαναγγέλλει την κωλοτούµπα του αιώνος. Και στον «Καλλικράτη»
υπάρχουν ρυθµίσεις, οι οποίες πράγµατι έχουν φέρει την τοπική
κοινωνία στο αδιέξοδο. Στο Μακρύ Γιαλό του Νοµού Λασιθίου,
που επισκέφτηκα προχθές, είναι ένας δήµος ο οποίος έχει χωριστεί στα δύο. Η µισή πόλη ανήκει στη Σητεία, η άλλη µισή στην
Ιεράπετρα. Και το τραγικό της υποθέσεως είναι ότι έχουν κάνει
Λευκωσία το Μακρύ Γιαλό. Το σχολείο που βρίσκεται στη µέση
ανήκει διοικητικά στον ένα δήµο και λειτουργικά στον άλλο. Αυτό
είναι η πλήρης παράνοια! Σε µια χώρα, λοιπόν, που έχει φτάσει
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στα όρια της και σε µια οικογένεια ελληνική, η οποία πλέον έχει
αρχίσει να µην µπορεί να ζει την Ανάσταση και το Πάσχα έρχεστε
πάλι να διακινήσετε τα λευκά χρήµατα που συνοδεύουν τις µαύρες σακούλες της µεταπολίτευσης. Δεν θα σας ακολουθήσουµε
και θα σας καταγγείλουµε. Θα σας καταγγείλουµε και στον ελληνικό λαό, ζητώντας του να αντιδράσει άµεσα, να σας διώξει
απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, να αντικατασταθούν τα κόµµατα της
µεταπολίτευσης µε νέες δυνάµεις ειλικρινείς, καθαρές που δεν
θα εξαρτώνται από χρήµατα, αλλά από ψυχή και καρδιά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καµµένο.
Παρακαλείται ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Βουλευτής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από το Νοµό Λαρίσης να προσέλθει στο
Βήµα.
Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα παρακαλούσα τον αγαπητό Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να είναι περισσότερο προσεκτικός στις τοποθετήσεις του,
διότι όταν αναφέρεται στα κόµµατα γενικώς και αορίστως σε
σχέση µε το ζήτηµα της χρηµατοδότησης παραγνωρίζει -εσκεµµένα προφανώς- ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και ο
Πρόεδρός του έχει καταθέσει πρόταση απ’ αυτό εδώ το Βήµα
της Βουλής να µην υπάρξει η παραµικρή, ούτε ένα ευρώ δηλαδή,
χρηµατοδότηση, προκειµένου τα κόµµατα να κάνουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Αρκετά έδωσε, αρκετά θα κληθεί να δώσει
ο ελληνικός λαός. Τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόµµατα εξ
ιδίων θα πρέπει να δώσουν τον προεκλογικό τους αγώνα για να
µην επιβαρυνθεί και άλλο ο κρατικός προϋπολογισµός.
Έρχοµαι τώρα σε µια τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας
και χαίροµαι για την παρουσία της κ. Χριστοφιλοπούλου. Γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Υπουργέ, ότι η προηγούµενη Υπουργός,
η κ. Διαµαντοπούλου, είχε θέσει τρία εµπόδια όσον αφορά τη
χρησιµοποίηση της ειδικής κατηγορίας από παιδιά τρίτεκνων οικογενειών και πολυτέκνων οικογενειών για την εγγραφή τους στα
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
Εµπόδιο πρώτο: εισοδηµατικό όριο. Τώρα ορθώς µε την τροπολογία απαλείφεται το εµπόδιο αυτό. Σας λέγαµε, όταν φέρατε
το γνωστό νόµο, ότι κακώς πράττετε, είναι αντισυνταγµατική η
ρύθµιση, δεν µπορεί να τεθεί εισοδηµατικό όριο στις πολύτεκνες
οικογένειες γιατί αυτό επιτάσσει το Σύνταγµα. Τότε γινόµασταν
δέκτες χλευαστικών σχολίων από την πλευρά σας. Τώρα έρχεστε
και το παίρνετε πίσω άρον-άρον.
Δεύτερο εµπόδιο: η ηλικία των αδελφών. Και αυτό πολύ σωστά
τώρα ήρθε η ώρα να το µαζέψετε, να το πάρετε πίσω. Σας θυµίζω, όµως, ότι και πάλι σας λέγαµε ότι όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες δεν µπορεί να υπάρξει µια τέτοιου είδους
ρύθµιση που είχε κάνει η κ. Διαµαντοπούλου, για τον απλούστατο λόγο ότι η απονοµή της πολυτεκνικής ιδιότητας γίνεται
ισοβίως. Άρα, λοιπόν, κάποιος ή είναι πολύτεκνος και τα τέκνα
του έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ή δεν είναι. Έρχεστε, λοιπόν,
σωστά και το µαζεύετε και αυτό τώρα.
Και µένει ένα τρίτο εµπόδιο. Ποιο είναι αυτό το εµπόδιο, αγαπητοί συνάδελφοι; Για να µπορέσει ένα παιδί πολύτεκνης οικογένειας, για παράδειγµα, να κάνει χρήση της ειδικής του
κατηγορίας για την εισαγωγή του σε σχολές ή τµήµατα των ΑΕΙ
ή ΤΕΙ της χώρας, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του, να
θέλει να εγγραφεί σ’ ένα ΑΕΙ ή ΤΕΙ που είναι στην έδρα, στην περιφέρεια όπου έχει έδρα και η οικογένειά του, δηλαδή η κύρια
και µόνιµη κατοικία του είναι στην ίδια περιφέρεια. Αυτό είναι ένα
µείζον εµπόδιο, το οποίο δεν αίρεται όµως τώρα. Για να είναι,
λοιπόν, ολοκληρωµένη η ρύθµιση που κατεβάζετε, κυρία
Υπουργέ, πρέπει να αρθεί και αυτό το τρίτο εµπόδιο, να µπορεί
ανεξαρτήτως της κύριας και µόνιµης κατοικίας του γονέα, το τρίτεκνο παιδί, το παιδί που προέρχεται από την τρίτεκνη ή την πολύτεκνη οικογένεια να εγγράφεται σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ οπουδήποτε αυτό
επιθυµεί.
Το µεγάλο πρόβληµα, όµως, που δηµιουργεί η ρύθµισή σας
είναι το εξής: Όλα αυτά τα εµπόδια που σας είπα ότι έχετε άρει
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θα ισχύσουν για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013. Για το εκπαιδευτικό έτος όµως 2011-2012 τι γίνεται; Θεωρούµε ότι για να
υπάρξει στοιχειώδης δικαιοσύνη θα πρέπει ο νόµος να προβλέπει
αναδροµική ισχύ. Θεωρούµε, λοιπόν, ότι εάν ισχύσουν αυτές οι
δύο υποδείξεις - επισηµάνσεις που σας κάναµε, η ρύθµιση θα
είναι ολοκληρωµένη, θα υπερψηφιστεί από το σύνολο της Βουλής -να είστε βεβαία γι’ αυτό- και θα λυτρώσει πολύ κόσµο, ιδιαιτέρως σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Εγώ θεωρώ ότι
εσείς προσωπικά είστε έτοιµη να κάνετε αυτές τις αλλαγές και
νοµίζω ότι πρέπει να τις κάνετε για να ολοκληρωθεί µια θετική
στην κατεύθυνσή της ρύθµιση. Δεν είναι κακό να παραδεχόµαστε
σφάλµατα - λάθη που κάναµε, αρκεί να τα διορθώνουµε.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, στο ζήτηµα των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
έχει µια εντελώς άλλη φιλοσοφία των πραγµάτων. Θεωρούµε ότι
θα πρέπει να µετεξελιχτούν οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επιχειρήσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δεδοµένων των προβληµάτων που εµφανίζουν οι σύνδεσµοι. Έχουµε
κάποιο πρότυπο που µπορούµε να πατήσουµε, που µπορούµε να
έχουµε µπροστά µας για να προχωρήσουµε σε µια τέτοια µετεξέλιξη που εισηγούµαστε εµείς; Ναι. Έχουµε τις επιχειρήσεις
ύδρευσης των δήµων. Εισηγούµαστε, λοιπόν, αυτό που εισηγείται και το δίκτυο των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
δηλαδή σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, πρώην νοµού, να
υπάρξουν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή επιχειρήσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων υπό την ευθύνη των
δήµων, οι οποίες και θα λειτουργούν κατά το πρότυπο των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Γιατί κάνουµε τα πράγµατα δυσλειτουργικά, τη στιγµή που
έχουµε ένα µοντέλο το οποίο λειτούργησε πολύ σωστά, το οποίο
ενίσχυσε τους δήµους και το οποίο µπορούµε να υλοποιήσουµε;
Ξέρω πολύ καλά –και εσείς το γνωρίζετε- ότι από το δίκτυο
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σας έχει υποβληθεί στο Υπουργείο και ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο το οποίο
άµεσα µπορείτε να εφαρµόσετε. Μάλιστα το νοµοσχέδιο που
σας κατετέθη, έγινε και µε τη σύµπραξη της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης ΑΕ» και έγινε δεκτό
και από το νοµικό σύµβουλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα
λοιπόν γιατί δεν προχωρούµε στην κατεύθυνση αυτή σε λειτουργικά σχήµατα και κάνουµε διάφορους πειραµατισµούς;
Τελειώνω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, µε µία επισήµανση προς
την Κυβέρνηση, να τη λάβει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. Σκέπτεται,
αγαπητοί συνάδελφοι, το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης
ενόψει της αλλαγής που θα γίνει στο φορολογικό σύστηµα της
χώρας να εισαγάγει φόρο ιδιοκατοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για ένα απαράδεκτο στη σύλληψή του µέτρο. Χτυπιέται η µέση ελληνική τάξη, χτυπιέται η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως αν συνυπολογίσουµε και το χαράτσι
της ΔΕΗ, την αύξηση των αντικειµενικών αξιών, όλους τους υπολοίπους φόρους που βαραίνουν τα ακίνητα και βάλουµε στη ζυγαριά και αυτό το φόρο ιδιοκατοίκησης θα δούµε πλέον ότι η
στρατηγική της Κυβέρνησης, των συγκυβερνώντων κοµµάτων
είναι µία. Η δήµευση των ακινήτων της ελληνικής οικογένειας.
Πλέον θα έχουµε διεργασίες δήµευσης. Πρόκειται για ένα απαράδεκτο στη σύλληψή του -εάν τελικά ισχύσει- µέτρο. Εµείς
απευχόµεθα και καταθέτουµε την οργή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού. Θα πολεµήσουµε µε όλες τις δυνάµεις µας για να
µην ισχύσει µία τέτοια λογική των πραγµάτων.
Θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τα ακίνητα ως καθισµένες πάπιες και βάλλει πυρ οµαδόν εναντίον τους. Πρέπει να
σταµατήσει αυτή η κατάσταση. Το σπίτι για τον Έλληνα δεν είναι
µόνο το οικογενειακό του άσυλο. Είναι οι οικονοµίες, οι
αποταµιεύσεις που έκανε µία ολόκληρη ζωή, είναι κάτι που ο
πατέρας θέλει να αφήσει στα παιδιά του.
Άρα λοιπόν µε µεγάλη σύνεση, µε µεγάλη προσοχή πρέπει να
δει η Κυβέρνηση το θέµα αυτό και εµείς απευθύνουµε υστάτη
προειδοποίηση. Δεν πρέπει να ισχύσει αυτός ο φόρος και
τουλάχιστον από τη δική µας πλευρά θα κάνουµε το ανθρωπίνως
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δυνατό, το κοινοβουλευτικώς δυνατό για να µην περάσει µία
τέτοια δηµευτική λογική που προσιδιάζει σε άλλου τύπου
καθεστώτα, σε άλλου τύπου πολιτεύµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
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, τριάντα έξι µέλη του Συλλόγου Ελληνική
Ένωση Πληροφορικής, τα οποία µέλη πραγµατοποιούν επίσηµη
επίσκεψη στη Βουλή στο πλαίσιο του προγράµµατος Πνύκα νέοι
για τη δηµοκρατία.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κυκλάδων, κ. Παναγιώτης Ρήγας.
Ορίστε, κύριε Ρήγα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό ότι το νοµοσχέδιο
που συζητάµε είναι από τα τελευταία σε αυτήν τη Βουλή. Έχουµε
µπει πλέον στην τελική ευθεία για την προκήρυξη για τη διενέργεια των εκλογών.
Πριν µπω στις παρατηρήσεις που αφορούν στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο καλό είναι όπως και όσο µπορεί ο καθένας από εµάς
και όσο ακούγεται η φωνή του, να συµβάλλουµε σε µία προσπάθεια να επικρατήσει νηφαλιότητα, σύνεση και ψυχραιµία.
Οδηγούµαστε σε µία εκλογική αναµέτρηση η οποία θα κρίνει
το µέλλον της χώρας για πάρα πολλά χρόνια από σήµερα. Δεν
είναι δυνατόν και δεν µπορούµε και δεν µας επιτρέπεται να προχωρήσουµε σε αυτήν την εκλογική αναµέτρηση µέσα σε ένα
κλίµα έξαρσης βίας, έξαρσης ανοµίας, συγκρούσεων και έξαρσης λαϊκισµού. Δεν είναι δυνατόν απέναντι σε ένα λαό, ο οποίος
πραγµατικά χειµάζεται εξαιτίας της κρίσης, σε ένα λαό ο οποίος
περιµένει να ακούσει ψύχραιµες, νηφάλιες και ρεαλιστικές προτάσεις, να απευθυνόµαστε µε ένα λόγο κενό, µε ένα λόγο ακραίο,
µε ένα λόγο διχαστικό.
Σε ό,τι µε αφορά, θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί από όλους µας. Θεωρώ ότι πάνω και πρώτα από όλα,
όλα τα κόµµατα πρέπει να προστατεύσουν τη δηµοκρατία που
έχουµε στη χώρα µας γιατί το διακύβευµα δεν είναι µόνο αν και
πότε θα βγούµε από την κρίση. Το διακύβευµα είναι εάν θα υπάρξει και θα λειτουργεί δηµοκρατία στη χώρα µας. Και αυτό δεν
είναι ούτε κινδυνολογία ούτε απειλή, είναι ένα ερώτηµα το οποίο
πιστεύω ότι πλανάται και το οποίο απασχολεί και πρέπει να απασχολεί όλους µας.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, δεν είχα τη δυνατότητα να µιλήσω επί της αρχής και δεν θα το κάνω γιατί ο χρόνος είναι περιορισµένος. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτό το νοµοσχέδιο
έρχεται να θεραπεύσει ορισµένες αδυναµίες και ατέλειες που
είναι φυσιολογικό να έχει µία µεταρρύθµιση η οποία άλλαξε τα
πάντα στο χώρο της αυτοδιοίκησης, εγκαθίδρυσε ένα νέο θεσµό
και είναι προφανές και αναµενόµενο να υπάρχουν διορθωτικές
αλλαγές στην πορεία και στην εφαρµογή αυτού του νόµου.
Ο «Καλλικράτης» έχει και θα έχει και στο µέλλον ανάγκη από
παρεµβάσεις διορθωτικές και από αλλαγές. Αυτό κάνει και το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε τώρα. Δεν µπορεί κανένας να οδηγηθεί στο ακραίο συµπέρασµα ότι ο «Καλλικράτης» απέτυχε ή
ότι η θεσµική αλλαγή που έγινε δεν έπρεπε να γίνει ή ότι κατέστρεψε τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά είναι συµπεράσµατα ακραία, είναι συµπεράσµατα που σε καµµία
περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Επειδή επιχειρείται µία αλλαγή διατάξεων που αφορούν στη
λειτουργία της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωµένης διοίκησης, θα ήθελα να σταθώ σε τρεις
παρατηρήσεις.
Η πρώτη παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, αφορά ένα ζήτηµα το
οποίο δεν ρυθµίζεται µε διάταξη του νοµοσχεδίου, αλλά απασχολεί κυρίως τους τουριστικούς δήµους -όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίως- οι οποίοι εν όψει της τουριστικής περιόδου, αλλά και του
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Πάσχα, έχουν σοβαρά προβλήµατα έλλειψης προσωπικού. Έχει
καθυστερήσει πάρα πολύ η διαδικασία κατανοµής και έγκρισης
εποχικών υπαλλήλων. Κινδυνεύουµε το Πάσχα να αντιµετωπίσουν
οι τουριστικοί και κυρίως οι νησιώτικοι δήµοι µία αυξηµένη κίνηση
χωρίς καθόλου προσωπικό. Είναι ανάγκη άµεσα και σήµερα αν
είναι δυνατόν, να υπάρξει έγκριση κατανοµής προσωπικού στους
δήµους εκείνους οι οποίοι πληρώνουν µε ανταποδοτικά τέλη τους
εργαζόµενους αυτούς. Η κατάσταση, επειδή είχα τη δυνατότητα
να επισκεφθώ αυτούς τους τουριστικούς δήµους, θα είναι αβίωτη
και τις ηµέρες του Πάσχα και τις επόµενες ηµέρες. Πρέπει να τελειώνουµε µε αυτή τη διαδικασία.
Επαναλαµβάνω και πάλι, ότι ο προϋπολογισµός της µισθοδοσίας των συγκεκριµένων υπαλλήλων αφορά τους προϋπολογισµούς των δήµων, που δεν είναι ελλειµµατικοί και προέρχονται
από τα ανταποδοτικά τέλη. Ρυθµίστε το σας παρακαλώ για να µην
έχουµε αυτό το πρόβληµα.
Το δεύτερο αφορά πάλι µία διάταξη την οποία ρυθµίσατε θετικά και έχει να κάνει µε τη δυνατότητα των δήµων και των περιφερειών να παίρνουν κατευθείαν νερό από τη θάλασσα –το
αυτονόητο δηλαδή- για να λειτουργήσουν τις αφαλατώσεις. Το
αποδεχθήκατε, είναι σωστό και εκφράζω κι εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, την ικανοποίησή µου για το συγκεκριµένο
θέµα.
Το τρίτο αφορά τους περιφερειακούς συµβούλους στους
οποίους ανατίθενται αρµοδιότητες από τον περιφερειάρχη. Ας
το πούµε για να το καταλάβουµε. Είναι αυτοί που ήταν παλιοί
έπαρχοι. Η περιφέρεια κυρίως στο νησιωτικό χώρο διατηρεί υπηρεσίες στο επίπεδο των περιφερειακών ενοτήτων, των παλιών
επαρχείων. Αν και δική µου πρόταση όταν ψηφιζόταν ο «Καλλικράτης» ήταν να µην κρατήσουµε υπηρεσίες της περιφερειακής
αυτοδιοίκησης στα νησιά που να έχουν να κάνουν µε διοικητική
εξυπηρέτηση, παρόλα αυτά κρατήσατε τέτοιες υπηρεσίες. Οι
υπηρεσίες αυτές είναι ουσιαστικά αδιοίκητες. Δεν υπάρχει κανένας που να προΐσταται, γιατί εξ αποστάσεως δεν µπορεί να
ελεγχθούν. Σωστά γίνεται τώρα η ρύθµιση να αναθέτει ο περιφερειάρχης σ’ έναν εντεταλµένο σύµβουλο να ασκεί αυτές τις
αρµοδιότητες της εποπτείας και της διοίκησης των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Απλώς είναι κάτι –θα έλεγα- µικρό και ασήµαντο.
Παρ’ όλα αυτά και οι συµβολισµοί έχουν τη σηµασία τους. Δώστε
ένα χαρακτηρισµό. Θα έλεγα ότι δεν µπορούν να λέγονται έπαρχοι γιατί αυτή η διοικητική διαίρεση έχει καταργηθεί. Ας ονοµαστούν αναπληρωτές αντιπεριφερειάρχες. Ας βρεθεί ένας όρος
για να υπάρχει µία διάκριση και µία αναγνώριση. Κυρίως συµβολικό είναι το θέµα. Ας το ρυθµίσουµε.
Ένα άλλο θέµα επίσης, όσο και αν θεωρείται επιµέρους: Oι
αφαλατώσεις των νησιωτικών δήµων επιδοτούνται. Αυτή τη
στιγµή έχουµε µία πρότυπη µορφή διαχείρισης υδάτινων πόρων
από ένα νησί, τη Μήλο, όπου εκεί η αφαλάτωση έχει κατασκευαστεί από ιδιώτη. Ο Δήµος της Μήλου έχει αναλάβει την υποχρέωση να αγοράζει το νερό. Στοιχίζει πολύ λιγότερο απ’ ό,τι
στοίχιζε παλιά η µεταφορά νερού στη Μήλο και εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή η αφαλάτωση δεν ανήκει στην αυτοδιοίκηση,
δεν επιδοτείται, µε αποτέλεσµα αυτήν τη στιγµή η Μήλος να έχει
σοβαρό πρόβληµα να χρηµατοδοτήσει το νερό το οποίο έχει ένα
σηµαντικό κόστος. Όλες όµως οι άλλες αφαλατώσεις στις Κυκλάδες που εκπροσωπώ, παραδείγµατος χάριν, επιδοτούνται
από τους ΚΑΠ, ενώ σ’ αυτή την περίπτωση δεν έχουµε επιδότηση
των ΚΑΠ. Θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι θέµα για να υπάρξει διάταξη. Θα µπορούσε να προβλεφθεί και αυτό. Θα έλεγα µε κάποιο
τρόπο να υπάρξει µέριµνα ώστε και στη Μήλο να υπάρξει ρύθµιση αυτού του θέµατος.
Θεωρώ ότι όλες οι υπόλοιπες διατάξεις είναι αρκετά θετικές
όσον αφορά την κάλυψη κενών και προβληµάτων που είχαν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια εφαρµογής του «Καλλικράτη» και πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο κάνει µία σηµαντική τοµή και διόρθωση
σ’ όλες τις αβελτηρίες και τις παραλείψεις που είχε ο αρχικός
νόµος κατά την εφαρµογή του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ρήγα.
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Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί καθώς και δύο
γονείς-συνοδοί από το ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο Ρόδου «Ροδίων
Παιδεία».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβουµε µία οµόφωνη απόφαση όσον αφορά το χρόνο. Έχουµε περίπου δεκαπέντε οµιλητές και υπολογίζοντας το χρόνο ως προς
την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που έχει υποβληθεί, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί γύρω στις 3 η ώρα ή και πριν από τις 3.
Το λέω για να ειδοποιηθούν οι συνάδελφοι. Είµαστε σύµφωνοι;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ελήφθη λοιπόν αυτή η
οµόφωνη απόφαση, ώστε να ενηµερώσουµε και τους άλλους συναδέλφους ότι στις 3 η ώρα ή και πριν από τις 3 –ελπίζω- θα γίνει
η ονοµαστική ψηφοφορία.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στην Α’ Αθηνών κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα επαναλάβω όσα είχα πει επί της
αρχής. Θα δώσω ορισµένες διευκρινίσεις επειδή ακούστηκε κάτι
µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα από ορισµένες πλευρές οι οποίες θεωρούν ότι, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν αντιπολίτευση, µπορούν να λένε «όχι» στα πάντα δίχως να έχουν διαβάσει το
νοµοσχέδιο. Τακτική ΠΑΣΟΚ από ορισµένους οι οποίοι µάλιστα
εµφανίζονται αυτήν τη στιγµή να θέλουν αλλαγή της νοοτροπίας
σ’ ό,τι αφορά το πολιτικό κλίµα.
Ακούστηκε απ’ αυτό το Βήµα πριν από λίγο ότι η Νέα Δηµοκρατία –λέει- µέσω της ψήφισης αυτού του νοµοσχεδίου ψηφίζει
τον «Καλλικράτη». Όποιος το λέει αυτό µάλλον δεν έχει διαβάσει
τίποτα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Η Νέα Δηµοκρατία ψηφίζει επί
της αρχής γιατί το νοµοσχέδιο αυτό από την πλευρά των Υπουργών της κυβέρνησης Παπανδρέου ζητάει δηµόσια συγγνώµη για
τα λάθη του «Καλλικράτη». Διότι επιβεβαιώνεται πλήρως η θέση
µας ότι ο «Καλλικράτης» όχι µόνο δεν υπήρξε πραγµατική µεταρρύθµιση, αλλά υπήρξε µία ψευδοµεταρρύθµιση η οποία οδήγησε
σε κατάρρευση την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή τη στιγµή, κύριοι
συνάδελφοι, µιλάµε για πραγµατική κατάρρευση. Δεν λειτουργεί
τίποτα. Ίσα που προλαβαίνουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο προλαβαίνουν, να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των
λειτουργικών τους. Το ξανατονίζω. Σ’ ό,τι αφορά τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, το ΠΑΣΟΚ επαίρεται γι’ αυτές. Θυµάµαι τον κ. Παπανδρέου να λέει «εµείς κάναµε µεταρρυθµίσεις». Θα θυµίσω ότι
τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση την ίδρυσε µεν το ΠΑΣΟΚ, αλλά κατέρρεε µέχρι να ψηφιστεί το 2005 ο ν. 3545 για τα οικονοµικά για
να µπορέσει να ανορθωθεί. Ο «Καποδίστριας» έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά αν δεν ερχόταν ο «Θησέας» το 2005
να ανατάξει τα οικονοµικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάλι θα
είχε καταρρεύσει.
Το ΠΑΣΟΚ σ’ ένα πράγµα είναι ειδικό, να ισχυρίζεται ότι κάνει
µεταρρυθµίσεις τις οποίες όµως άλλοι καλούνται στη συνέχεια
να διορθώσουν και να τις κάνουν πραγµατικά. Έχω ξαναπεί ότι
αυτή είναι η τακτική του κούκου. Ο κούκος έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: Γεννάει αβγά και τα αφήνει σε ξένες φωλιές για
να τα επωάσουν άλλοι. Αν αυτό λέγεται µεταρρυθµιστική λογική,
το αφήνω στη λογική του καθενός.
Άρα λοιπόν ψηφίζουµε ό,τι ψηφίζουµε ακριβώς γιατί διορθώνονται, όπως διορθώνονται, ορισµένα ζητήµατα του «Καλλικράτη» ο οποίος –το τονίζω- υπήρξε ψευδοµεταρρύθµιση που
οδήγησε σε κατάρρευση την τοπική αυτοδιοίκηση και δεσµευόµαστε και επιφυλασσόµαστε τις άλλες σηµαντικές µεταβολές σ’
ό,τι αφορά το θεσµικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» να τις κάνουµε
ακριβώς µετά τις εκλογές συν Θεώ και µε τη βοήθεια του ελληνικού λαού.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Όπως τις κάνατε το 2004.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ακούστηκε κάτι από κά-
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ποιο κύριο συνάδελφο, ναι, ακριβώς έτσι. Όταν ήλθαµε το 2004,
διορθώσαµε όλα εκείνα τα λάθη και δεν είναι δική µου η έκφραση. Ο Υφυπουργός κ. Κουκουλόπουλος και η κ. Γεννηµατά
που ήταν Πρόεδρος της ΕΝΑΕ την εποχή εκείνη ήλθαν στο γραφείο µου να µου πουν το 2004: «Αν δεν κάνετε κάτι, έχει καταρρεύσει η τοπική αυτοδιοίκηση». Αυτά κάνατε την εποχή εκείνη,
1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ παρακρατήσεις έκανε η κυβέρνηση Σηµίτη. Αυτά κάνατε όλοι εσείς οι οποίοι ισχυρίζεστε ότι είστε µεταρρυθµιστές. Τα ξέρουµε, τα µάθαµε, τα είδαµε, τα έζησε ο
ελληνικός λαός στο πετσί του.
Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο που λέµε και µέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο γιατί θα φανεί: Πάλι πετάµε βάρη στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν θα καταφέρει να τα φέρει σε πέρας. Ένα το κρατούµενο.
Πρόγραµµα «ΑΚΣΙΑ»: Πράγµατι µεταφέρουµε αρµοδιότητες
στην τοπική αυτοδιοίκηση για να αντιµετωπίσει την κρίση, γιατί
ο πολίτης στην τοπική αυτοδιοίκηση θα αναφερθεί, αλλά πού
είναι οι πόροι; Αυτοί οι πόροι που δίνει, ιδίως µάλιστα µετά την
τροποποίηση που έκανε ο κύριος Υπουργός, δεν υπάρχουν.
Άρα, αρµοδιότητες χωρίς πόρους. Θα πηγαίνει ο πολίτης για
να ασκήσει το κοινωνικό έργο η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα έχει
τα µέσα να το κάνει, θα φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση. Έλεγα ότι
αυτού του είδους η µετάθεση ευθυνών εκθέτει την τοπική αυτοδιοίκηση στα µάτια του πολίτη και δηµιουργεί και πάλι τη «θεία
χάρη» του κράτους. Ένας ιδιότυπος συγκεντρωτισµός, µία ιδεολογία νεοσυγκεντρωτισµού. Αυτό γίνεται, δυστυχώς.
Υπάρχουν κι άλλα ζητήµατα, τα οποία πρέπει να δούµε.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει στο άρθρο 4, παράγραφος 3, ένα ζήτηµα που πρέπει να δείτε, γιατί η διάταξη είναι αντισυνταγµατική.
Στο άρθρο 4, παράγραφος 3 λέτε ότι οι άδειες των υδροηλεκτρικών έργων µεταφέρονται στους δήµους. Πριν ήταν στις νοµαρχίες. Σας θυµίζω ότι είναι τοπική υπόθεση. Πράγµατι, είναι
τοπική υπόθεση ένα υδροηλεκτρικό, αλλά τα όρια του τι σηµαίνει
«τοπική υπόθεση» καθορίζονται από εκείνο, το οποίο καλύπτει
από πλευράς αναγκών το υδροηλεκτρικό. Όσο ήταν στη νοµαρχία, καλώς ήταν, γιατί κάλυπτε τις ανάγκες σε ολόκληρο το νοµό.
Τώρα που πήγε στην περιφέρεια είναι ανάγκη να πάει η αρµοδιότητα στην περιφέρεια. Γιατί, για σκεφτείτε: το υδροηλεκτρικό
µιας συγκεκριµένης περιοχής δεν καλύπτει τις ανάγκες του
δήµου µόνο. Τις υπερβαίνει.
Θα έχετε πρόβληµα συνταγµατικότητας. Εγώ αντιλαµβάνοµαι
γιατί το κάνετε. Το κάνετε γιατί είναι λογικό κάποια αντισταθµιστικά ενός υδροηλεκτρικού να πηγαίνουν στο δήµο καλύτερα.
Αλλά, αν θέλετε αυτό –και το τονίζω- είναι απόλυτα θεµιτή αυτού
του είδους η πρωτοβουλία, δηλαδή ο δήµος να έχει ένα σηµαντικό κοµµάτι από τα αντισταθµιστικά. Μπορείτε να το κάνετε µε
υπουργική απόφαση στη συνέχεια ή τα κριτήρια να τα ορίσετε,
ώστε η µεν άδεια να ανήκει στην περιφέρεια, αλλά η περιφέρεια
στη συνέχεια, σε ό, τι αφορά τα αντισταθµιστικά, να δεσµεύεται
ότι ένα σηµαντικό τµήµα θα πηγαίνει στον οικείο δήµο. Μπορείτε,
λοιπόν, να το τροποποιήσετε και να πείτε ότι ανήκει στην περιφέρεια, ότι µεταφέρεται από την νοµαρχία στην περιφέρεια,
αλλά από εκεί και πέρα τα αντισταθµιστικά µπορούν να καθορίζονται στο πώς θα κατανέµονται µε υπουργική απόφαση και λαµβανοµένων υπ’ όψιν των γεωγραφικών ορίων του δήµου, στον
οποίο βρίσκεται. Αυτή είναι η σωστή λύση. Όχι αυτό που γίνεται
αυτή τη στιγµή, το οποίο σας λέω ότι θα το βρείτε µπροστά σας.
Γιατί µε την πρώτη αίτηση ακυρώσεως που θα γίνει στο Συµβούλιο της Επικρατείας, θα πει ότι είναι µεν τοπική υπόθεση, αλλά
τα όρια είναι πέρα και έξω από το δήµο.
Κύριοι συνάδελφοι, για να µην σας κουράζω περισσότερο, θα
ήθελα να πω λίγα λόγια για δύο τροπολογίες:
Η µία τροπολογία είναι εκείνη του Υπουργείου Παιδείας. Απ’
ό, τι πληροφορήθηκα, θα αναφερθεί και η αρµόδια Υφυπουργός,
αλλά είµαι υποχρεωµένος να το καταθέσω. Είναι ανάγκη για λόγους συνταγµατικής ισότητας να δοθεί αναδροµική ισχύ σε ό, τι
αφορά το 2011, σχετικά µε τις µεταγραφές των τρίτεκνων και πολυτέκνων. Από τη στιγµή που βρισκόµαστε σε περίοδο διδακτικού έτους σωστό είναι να υπάρξει αυτού του είδους η
αναδροµική επέκταση, για να καλύψει και το 2011. Είναι απόλυτα
λογικό.
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Θα αναφερθώ, επίσης, στην τροπολογία που έχει κατατεθεί
από συναδέλφους, συγκεκριµένα από τον κ. Νάκο και τον εισηγητή µας, τον κ. Αποστολάκο, σχετικά µε το εκλογικό επίδοµα
των αστυνοµικών. Και δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ καθόλου.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή ζούµε σε πονηρές µέρες και ο καθένας µπορεί να βγαίνει και να λέει ό, τι νοµίζει και να λέει ότι
εγώ αυτή τη στιγµή από αυτό το Βήµα προσπαθώ να παραστήσω
τον καλό στους αστυνοµικούς για να πάρουν εκλογικό επίδοµα,
θέλω να πω ότι δεν έχει καµµία σχέση το ζήτηµα. Σας διαβεβαιώ
ότι πάντοτε -και ορθώς- άλλοι δεν έπρεπε να το παίρνουν, οι
οποίοι βρίσκονται εκεί, χωρίς να καταλαβαίνει κανείς γιατί βρίσκονται εκεί και παίρνουν εκλογικό επίδοµα. Αλλά, µην ξεχνάτε
ότι οι αστυνοµικοί το έπαιρναν πάντοτε. Γιατί, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυξηµένα καθήκοντα και αυξηµένα ωράρια στη
διάρκεια των εκλογών -και µάλιστα όχι µόνο την ηµέρα των εκλογών, αλλά και πριν και την ίδια ηµέρα και µετά- αυτοί είναι οι
αστυνοµικοί. Γι αυτό και πάντοτε έπαιρναν το επίδοµα, τουλάχιστον οι αστυνοµικοί εκείνοι, οι οποίοι δεν είναι στο γραφείο, αλλά
αυτοί που είναι στο δρόµο. Και θυµηθείτε και ποια περίοδο διάγουµε, σε ποιο κλίµα θα διεξάγονται οι εκλογές, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Η Αστυνοµία έχει αυξηµένα καθήκοντα.
Εγώ πραγµατικά το θεωρώ µια σοβαρή αδικία να παίρνουν το
εκλογικό επίδοµα άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους
µέσα από το γραφείο και οι αστυνοµικοί, που παίρνουν όλο το
βάρος του να διεξαχθεί η εκλογική αναµέτρηση και σε όλη την
προεκλογική περίοδο µάλιστα υπό συνθήκες δηµοκρατίας και
πολιτισµού, να το στερούνται. Τονίζω δε, οι αστυνοµικοί εκείνοι
που είναι στο δρόµο, αυτοί οι οποίοι φυλάνε τα εκλογικά κέντρα,
αυτοί οι οποίοι κάνουν περιπολίες σχετικές µε τις προεκλογικές
συγκεντρώσεις.
Πρέπει, λοιπόν, να το δείτε αυτό. Τονίζω ότι είναι µία αδικία,
την οποία πρέπει να επανορθώσουµε. Και µην µε παρεξηγήσει
κανείς. Το έζησα σαν Υπουργός όλα τα χρόνια. Εκείνο που δεν
αµφισβητούνταν ποτέ ήταν το επίδοµα προς τους αστυνοµικούς.
Νοµίζω πως αυτό που γίνεται τώρα ανατρέπει µία παράδοση,
που και εκ λόγων συνταγµατικής τουλάχιστον ισότητας των λειτουργών της Δηµόσιας Διοίκησης, πρέπει να καλύψει και τους
αστυνοµικούς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώµη για την
υπέρβαση του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παυλόπουλο.
Και εγώ, όταν ήµουν στο Υπουργείο, είχα κρατήσει µία στερεή
λογική της προσφοράς και της υπερωριακής εργασίας των αστυνοµικών κατά την ηµέρα ή τις ηµέρες των εκλογών. Είναι βάναυση πράξη να στερηθούν οι αστυνοµικοί του εκλογικού
επιδόµατος. Εκφέρω κι εγώ αυτή τη γνώµη µε τη γνώση από την
προϊστορία του θέµατος.
Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κ. Χριστοφιλοπούλου,
Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, για
να δώσει µερικές εξηγήσεις σε διατάξεις που βρίσκονται στο συζητούµενο νοµοσχέδιο. Ετέθη το θέµα από προηγηθέντες οµιλητές. Θα ήθελε, λοιπόν, η κ. Χριστοφιλοπούλου να λάβει το λόγο
–και την παρακαλώ να το πράξει- για να δώσει τις αναγκαίες διευκρινίσεις.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα αυτή.
Πριν µπω στις ίδιες τις ρυθµίσεις, στις οποίες αναφέρθηκαν οι
συνάδελφοι, θα ήθελα να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελέχθη εδώ περίπου ότι η
πρώην Υπουργός, η κ. Διαµαντοπούλου, ήταν η «κακιά» που
έφερε όλα αυτά τα εµπόδια και έρχοµαι εγώ, η «καλή» Υφυπουργός και τα αίρω. Δεν είναι καθόλου έτσι.
Ο ν. 3699/2011 θέλω να θυµίσω σε όλους ότι έφερε µία µικρή
αλλά πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση στο χώρο των λεγόµενων
µεταγγραφών: τις κατάργησε. Θέσπισε αυτές τις ειδικές κατηγορίες, έτσι ώστε ούτε τα πανεπιστήµια ούτε τα ΤΕΙ να ταλανίζονται επί µήνες σε ένα καθεστώς εν πολλοίς και αδιαφανές και
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να φορτώνονται, ιδίως τα Ιδρύµατα του λεκανοπεδίου των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, µε πάρα πολλούς φοιτητές και να καθίσταται η ερευνητική εργασία και η διδασκαλία πρακτικά
ανέφικτη και άρα τα παιδιά µας να έχουν κατώτερης ποιότητας
εκπαίδευση στα πανεπιστήµια απ’ ό, τι θα είχαν. Δεν µπορεί να
ζητάει ένα πανεπιστήµιο διακόσιους φοιτητές, να εισάγονται τετρακόσιοι και να καταλήγει µε χίλιους φοιτητές. Άρα όλη αυτή η
δύσκολη, θα έλεγα, κατάσταση µε τις µεταγγραφές τέλειωσε µε
αυτόν το νόµο.
Τι κάναµε εµείς; Από το Νοέµβριο που ανέλαβα αυτήν την αρµοδιότητα προσπαθήσαµε να άρουµε τα εµπόδια και να βελτιώσουµε το νόµο αυτόν. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι τρεις οι βελτιώσεις
και µία τέταρτη, µε την οποία διευκρινίζω απολύτως τα όσα ερωτήθηκαν από συναδέλφους:
Κατ’ αρχάς, πράγµατι αφ’ ης στιγµής κτηθεί η πολυτεκνική
ιδιότητα, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας, διατηρείται ισοβίως.
Άρα αίρονται τα ηλικιακά όρια για τους πολύτεκνους. Το αυτό
και στην περίπτωση των τριτέκνων: Απαλείφεται το προαναφερθέν και προβλεφθέν από την προηγούµενη διάταξη ηλικιακό όριο
του εικοστού έκτου έτους. Και, βεβαίως, αίρεται -και όχι µόνο
λόγω των οικονοµικών συνθηκών αλλά λόγω και προβληµάτων
που έχουν να κάνουν µε θέµατα νοµιµότητας- το οικονοµικό κριτήριο.
Καταργείται, όµως, και η προϋπόθεση της διοικητικής περιφέρειας. Και εδώ απαντώ σε ερωτήσεις συναδέλφων και σε πολλά
αιτήµατα Βουλευτών, κυρίως από τη νησιώτικη Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, όπου πράγµατι δεν µπορούσαν οι υποψήφιοι φοιτητές, οι διαγωνιζόµενοι, να επιλέξουν εκείνη την περιφέρεια που
για τα δικά τους κριτήρια, για τις δικές τους ανάγκες, για την
ανάγκη κάθε οικογένειας τους εξυπηρετούσε στις βιοτικές ανάγκες και στους στόχους τους. Αυτό αίρεται µε δύο τρόπους: Ο
πρώτος είναι ότι η ρύθµιση που έχει κατατεθεί δεν έχει καµµία
απολύτως προϋπόθεση. Ως εκ τούτου, αµέσως µετά θα βγει η
ερµηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου, η οποία είναι σχεδόν
έτοιµη πρέπει να σας πω και περιµένει ακριβώς την ψήφιση της
σχετικής ρύθµισης, που δεν αναφέρει τίποτα για διοικητικά όρια.
Και αµέσως µετά βγαίνει η εγκύκλιος και διευκρινίζει τα πάντα.
Και το δεύτερο, το οποίο έθεσε και ο κ. Παυλόπουλος λίγο πριν:
Πράγµατι, κύριοι συνάδελφοι, δουλέψαµε πολύ σε µια προσπάθεια να δούµε τι θα γίνει µε τους υποψήφιους, που έδωσαν
εξετάσεις το 2011.
Καταλήξαµε για λόγους ισονοµίας να διορθώσουµε τη ρύθµιση. Κατ’ αρχάς επαναφέροντας τη διαδικασία του 10% όλοι οι
υποψήφιοι του 2011 έχουν τη δυνατότητα να µετάσχουν σε αυτή.
Κάναµε όµως και κάνουµε µε αυτήν τη ρύθµιση µία ειδική διαδικασία. Έχουµε ένα ποσοστό επιπλέον 10% σε αυτούς οι οποίοι
έδωσαν εξετάσεις το 2011, έτσι ώστε να έχουν επιπλέον 2,5%
υποψηφίους απ’ αυτά τα παιδιά να µπουν στα πανεπιστήµια.
Θέλω, επίσης, κλείνοντας να διευκρινίσω ότι επειδή το περσινό
σύστηµα ήταν µια σηµαντική µεταρρύθµιση –κάθε αρχή και δύσκολη- είχε και παρενέργειες. Πρώτη φορά εφαρµόστηκε και είχαµε περιπτώσεις όπου πολύτεκνοι ή παιδιά ειδικών κατηγοριών
εισήχθησαν σε σχόλες µε πολύ χαµηλό βαθµό. Οι ρυθµίσεις τις
οποίες καταθέσαµε και θέτουµε προς ψήφιση είναι τέτοιες, που
στην ουσία θέτουν εµπόδια σε παιδιά τα οποία δεν έχουν καµµία
τύχη να τελειώσουν τις σπουδές τους, έχουν πολύ χαµηλό
βαθµό, να πετύχουν µε επτά ή µε πέντε ή µε τρία σε σχολές πανεπιστηµιακές και σε ΤΕΙ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Να το κάνουµε αυτό για την ανθρωπότητα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ακριβώς αυτό σας
είπα. Μπορώ να σας διαβάσω και τη διάταξη:
«Οι απόφοιτοι του 2011 που εµπίπτουν σήµερα στις ειδικές κατηγορίες -δηλαδή πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, σε όλες τις κατηγορίεςεισάγονται µε τη διαδικασία του 10%, δηλαδή χωρίς εξετάσεις,
µε επανεπιβολή µηχανογραφικού, σε επιπλέον θέσεις». Άρα
έχουµε επιπλέον θέσεις για αυτούς τους υποψηφίους 2,5% του
αριθµού των εισακτέων σε κάθε τµήµα. Την ίδια στιγµή οι υποψήφιοι αυτοί συµµετέχουν συγχρόνως και στις ειδικές θέσεις του
10%. Αυτό που σας είπα.
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Θέλω να δείτε τη διάταξη. Είναι ό,τι καλύτερο µπορούσαµε να
κάνουµε για λόγους ισονοµίας…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γιατί δεν βάζετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μισό λεπτό, κύριε Ροντούλη.
Έχω µία ερώτηση προς την Υπουργό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα τη δίνει η Υπουργός την αναδροµικότητα πολύ σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ησυχία!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Είναι αναδροµικό.
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσω ότι για όλες τις κατηγορίες, πολυτέκνων, τριτέκνων, αδελφών, ισχύει η αναδροµικότητα. Αλλά δεν µπορεί να ισχύει για άπειρες θέσεις, να µπουν
όλοι. Καταλαβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να σας ρωτήσω κάτι,
κυρία Υπουργέ…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Για τους εισαχθέντες του 2011
αυτό θέλουµε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Μα αυτό λέω. Δείτε τη
διάταξη. Μπορώ να τη διαβάσω, θα φάω, όµως, χρόνο από τη
διαδικασία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Καλύψτε τους εισαχθέντες του
2011.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Το καλύπτει. Εάν έχετε
οποιαδήποτε άλλη νοµοτεχνική βελτίωση, µέχρι να ψηφιστεί, είµαστε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μισό λεπτό, κύριοι συνάδελφοι, κάτι θέλω να ρωτήσω!
Κυρία Υπουργέ, αυτά που λέτε είναι διορθώσεις στη διάταξη;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Αυτά που είπα, κύριε
Πρόεδρε, είναι η διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εάν είναι διορθώσεις
στη διάταξη…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Δεν είναι. Είναι η διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εάν περιλαµβάνονται
απλώς και το ερµηνεύετε εσείς, ισχύει η ερµηνεία σας ως αυθεντική ερµηνεία, αλλά εάν είναι διορθώσεις, παρακαλώ να διατυπωθούν γραπτώς για τα Πρακτικά και να διανεµηθούν. Τι είναι
από τα δύο;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, είναι
η διάταξη αυτή καθ’ εαυτή. Εάν µέχρι την ψήφισή της υπάρχει η
δυνατότητα έτι περαιτέρω βελτίωσής της, είµαστε ανοιχτοί.
Ωστόσο…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Να µου επιτρέψετε να
ολοκληρώσω, κύριοι συνάδελφοι, γιατί νοµίζω ότι ήδη πήρα
πάρα πολύ χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τι να πω τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να µιλήσει η Υπουργός
πρώτα, κύριοι συνάδελφοι!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ρητά, κύριε Πρόεδρε, το είπατε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Είπα ρητά ότι µπορούν
µε το 10% της επανυποβολής µηχανογραφικού για το 2012,
αυτοί όλοι, συν επιπλέον µία ειδική κατηγορία που θεσπίζεται,
που αφορά αναδροµικά όλες τις ειδικές περιπτώσεις, να έχουν
τη δυνατότητα εισόδου ξανά στο πανεπιστήµιο, χωρίς να δώσουν
εξετάσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Μα, έχουν εισαχθεί.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Επειδή πρόκειται περί
διευκρινίσεων…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γιατί βάζετε αυτό το 2,5%;
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κάνετε ένα βήµα και θα έχουµε µία πλήρως
σωστή, ολοκληρωµένη ρύθµιση. Βγάλτε αυτό το όριο του 2,5%,
γιατί θα είναι αδικία για κάποιον που είναι στην ίδια κατηγορία
µε έναν άλλον, ο άλλος να µπορέσει να πάει εκεί που θέλει και
το παιδί το πολύτεκνο, επίσης, το τρίτεκνο να µείνει εκτός, γιατί
µπαίνει αυτό το 2,5%. Γιατί δεν ολοκληρώνουµε τη ρύθµιση;
Αφού δίδετε την αναδροµικότητα, αφαιρέστε το αυτό το 2,5 και
θα σας χειροκροτήσει όλη η Βουλή, όλα τα κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κατανοητό.
Τι έχει να πει η κυρία Υπουργός;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Για τους ήδη εισαχθέντες φοιτητές, που τους πετάει έξω ο νόµος αυτός, τι έχει να πει;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Αφορά τους ήδη εισαχθέντες. Πιστεύω ότι καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία. Είµαι
στη διάθεσή σας. Θα παραµείνω εδώ στο Κοινοβούλιο να το ξαναδώ, να το ξανασυζητήσουµε. Νοµίζω ότι η υπάρχουσα διάταξη
–σας παρακαλώ να τη διαβάσουµε και µαζί µετά- καλύπτει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προς το παρόν κρατείται.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Παραµένω, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Ολοκληρώνω την οµιλία µου λέγοντας ότι κάθε αλλαγή χρειάζεται βελτιώσεις. Νοµίζω ότι αυτές οι
βελτιώσεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κάντε τις αναγκαίες
διαβουλεύσεις.
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό Καστοριάς κ.
Ζήσης Τζηκαλάγιας έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Τζηκαλάγια, έχετε το λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε λίγες ηµέρες πριν
το Πάσχα των Ορθοδόξων, πριν το Πάσχα των Ελλήνων, λίγες
ώρες ίσως πριν την ολοκλήρωση του έργου της Βουλής, τη διάλυσή της και την προκήρυξη εκλογών και όπως είπε πριν από
καιρό εύστοχα ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Αντώνης Σαµαράς, η κοινωνία µας θυµίζει µία χύτρα, η οποία σιγοβράζει, η
οποία κοχλάζει. Η κοινωνία είναι σε αγανάκτηση και ο µόνος τρόπος για να εκτονωθεί είναι η προκήρυξη και η διενέργεια των
εκλογών. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν και θα γίνουν στις 6 Μαΐου,
προκειµένου ο ελληνικός λαός ελεύθερα να δώσει το µήνυµα
που πρέπει για τη λύση στα αδιέξοδα που έχουµε στη σηµερινή
µας κοινωνία, που θα είναι µία ισχυρή αυτοδύναµη κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, το οποίο στο µεγαλύτερο
µέρος του αφορά σε διόρθωση στρεβλώσεων που είχαν δηµιουργηθεί από την ψήφιση του ν. 3852/2010, του περίφηµου
νόµου «Καλλικράτης», µε τον οποίο η Νέα Δηµοκρατία είχε διαφωνήσει και τον είχε καταψηφίσει και σιγά-σιγά, µέρα µε τη
µέρα, χρόνο µε το χρόνο δικαιώνεται σε αυτήν την επιλογή της
για πάρα πολλά άσχηµα πράγµατα που έχουν δηµιουργηθεί.
Φυσικά, για άλλη µια φορά και σήµερα η Νέα Δηµοκρατία έρχεται µε θετική διάθεση, προτείνει, προκρίνει, βελτιώνει, ψηφίζει
αυτά που συµφωνεί και καταψηφίζει ή πιέζει να αποσυρθούν
αυτά µε τα οποία διαφωνεί.
Να πω έτσι γρήγορα αυτό που είπαν κι άλλοι συνάδελφοι.
Σαφώς και στο πλαίσιο της ισονοµίας και ισοπολιτείας πρέπει το
εκλογικό επίδοµα να το πάρουν και οι ένστολοι, δηλαδή ουσιαστικά οι αστυνοµικοί, γιατί πλέον ευτυχώς τα εκλογικά τµήµατα
δεν φυλάσσονται από τον Ελληνικό Στρατό. Αυτό πρέπει να αποκατασταθεί µε τα επιχειρήµατα που είπαν και οι προλαλήσαντες
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συνάδελφοι.
Όσον αφορά τώρα αυτά τα θέµατα του Υπουργείου Παιδείας,
να τονίσω ξανά ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε µεγάλο κακό
στην οικογένεια, στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους. Τώρα,
τελευταία ώρα, έρχεται να διορθώσει µερικά πράγµατα και φυσικά εννοείται µε τη δικιά µας συνδροµή, έστω και τώρα µε την
αναδροµικότητα, που είπε πριν η κυρία Υπουργός, πρέπει να ψηφιστούν, να περάσουν, για να ανακουφιστούν εκατοντάδες πολίτες, εκατοντάδες Ελληνόπουλα, τα οποία ταλαιπωρήθηκαν από
το µένος που είχε τότε το ΠΑΣΟΚ, το Υπουργείο Παιδείας, εναντίον των πολυτέκνων και των τριτέκνων.
Έρχοµαι να εστιάσω περισσότερο στο άρθρο 4, που αφορά
τους ορεινούς, τους µειονεκτικούς δήµους.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι στην περιοχή µου ήµουν
µεταξύ αυτών που προσπάθησαν, που έδωσαν µάχη για να
έχουµε έναν τρίτο καλλικρατικό δήµο, το σηµερινό Δήµο Γράµµου, εκεί στην πανέµορφη οροσειρά του Γράµµου. Πρέπει να
υπάρχει ο δήµος εκεί, πρέπει να τον βοηθήσουµε να λειτουργεί
όσο γίνεται περισσότερο, γιατί εµείς πιστεύουµε ότι η Ελλάδα
µεγαλώνει, η Ελλάδα ισχυροποιείται όταν µεγαλώνει η περιφέρεια, όταν παίρνουµε µέτρα και δράσεις, τα οποία στηρίζουν την
ανάπτυξη στην περιφέρεια, όπως είναι και ο Δήµος Γράµµου εκεί
στα βορειοδυτικά σύνορα της Ελλάδος, στα ελληνοαλβανικά σύνορα.
Υπήρχε ένα µεγάλο ζήτηµα εκεί και υπάρχει µε την κατασκευή
του Φράγµατος του Νεστορίου, το οποίο προχωρεί –αν και προχωρεί µε βραδείς ρυθµούς- και κάποια στιγµή θα παράγει και
ηλεκτρική ενέργεια. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το νόµο «Καλλικράτη»
ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ενέργειας ήταν η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Καστοριάς. Με το νόµο «Καλλικράτη» αυτά τα δικαιώµατα πήγαν αυτόµατα στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις.
Εκεί ο δήµος της περιοχής ζήτησε τη γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία είναι και το ανώτερο, ουσιαστικά το αρµοδιότερο όργανο του Υπουργείου για να
γνωµοδοτήσει, κάνει κυρίως την αξιολόγηση της δυνατότητας
χρηµατοδότησης που µπορεί να έχουν κάποια έργα που θα εκτελούνται εκεί.
Εγώ, ευαισθητοποιηµένος τότε για την αναγκαιότητα να στηρίζουµε τους ορεινούς δήµους, είχα κάνει και αναφορά σχετική
στο Υπουργείο Ενέργειας. Πήρα την απάντηση από τον Υπουργό
που ήταν στην κατεύθυνση ότι ο νόµος του «Καλλικράτη» είναι
σαφής, κάτοχος της άδειας χρήσης είναι η οικεία περιφέρεια, η
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας. Τώρα όµως -και χωρίς να το γνωρίζουµε- από τις
16 Μαρτίου και µετά -όταν ήρθε το νοµοσχέδιο στη διαβούλευση- έρχεται ένα άρθρο για τους ορεινούς δήµους.
Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις παραγράφους. Θα αναφερθώ
όµως στην παράγραφο 4, που λέει ότι τα δικαιώµατα πάνε στον
ορεινό δήµο. Κατ’ αρχάς δεν θεωρώ κόσµιο να έρχεται µέσα
στην προεκλογική ουσιαστικά περίοδο, ούτε τριάντα µέρες πριν
από τις εκλογές. Στην περιοχή µου γίνεται µια µεγάλη αντιπαράθεση που δεν έχει λόγο να υφίσταται. Δεν υπάρχει λόγος να ερίζουν οι δηµότες του ορεινού δήµου µε όλους τους υπόλοιπους
δηµότες της περιφέρειας της Καστοριάς για ένα θέµα, το
φράγµα του Νεστορίου, που θα ολοκληρωθεί στην καλύτερη περίπτωση σε τρία-τέσσερα χρόνια από τώρα. Άρα µιλάµε για παραγωγή αυτού του µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού των 7 MW
και κάτι µετά από έξι και επτά χρόνια από σήµερα.
Με βάση αυτά που είπε ο έγκριτος νοµικός και συνταγµατολόγος, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, πριν από λίγο για αντισυνταγµατικότητα του θέµατος που θα προκύψει, που θα δηµιουργήσει
µεγαλύτερες δυσλειτουργίες, ήθελα να παρακαλέσω την Κυβέρνηση, τον συντοπίτη, θα έλεγα, Υπουργό, τον κ. Κουκουλόπουλο
-είµαστε Δυτικοµακεδόνες- να αποσυρθεί αυτή η παράγραφος
αυτή τη στιγµή και ηρεµότερα και ωριµότερα να δούµε το θέµα
µετά τις εκλογές, µε κύριο γνώµονα φυσικά να βοηθήσουµε στην
ανάπτυξη του Δήµου Γράµµου, του ορεινού αυτού δήµου, αλλά
όχι µε έναν τρόπο βίαιο αυτήν τη στιγµή που φέρνει σε αντιπαράθεση τον περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη µε τη δηµοτική αρχή της περιοχής και κάνει τους πολίτες να µαλώνουν
για ζητήµατα που δεν είναι του παρόντος. Για ένα ζήτηµα που
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θα έχει αποτέλεσµα µετά από έξι-επτά χρόνια δεν είναι ανάγκη
σήµερα στις 9 Απριλίου να αποφασίσουµε οριστικά και αµετάκλητα.
Το τελευταίο θέµα που ήθελα να θέσω, κύριε Πρόεδρε, είναι
το εξής: Κατέθεσα µια τροπολογία πριν από λίγες µέρες για το
«ΞΕΝΙΑ» της Καστοριάς. Είναι ένα αρχιτεκτονικό κοµψοτέχνηµα
που κατασκευάστηκε το 1953. Δυστυχώς έχει είκοσι χρόνια περίπου που δεν λειτουργεί. Έγιναν προσπάθειες και το 2002 και
το 2009 να περιέλθει είτε στο δήµο είτε στην τότε νοµαρχία της
Καστοριάς. Δεν τελεσφόρησαν λόγω της διαφοράς που υπήρχε
στο τίµηµα.
Κύριε Υπουργέ, µε το ν. 4049 του προηγούµενου µήνα επτά
«ΞΕΝΙΑ» σε όλη την Ελλάδα, τρία από την Κρήτη, τη Σπάρτη, την
Άρτα, την Αρχαία Ολυµπία, τη Σαµοθράκη, παραχωρούνται
στους δήµους. Πριν δεκαπέντε µέρες κατατέθηκε ένα άλλο νοµοσχέδιο µε το οποίο το «ΞΕΝΙΑ» της Καλαµπάκας περιήλθε και
αυτό στο Δήµο της Καλαµπάκας. Ζητώ να συµπεριληφθούν και
το «ΞΕΝΙΑ» της Καστοριάς και το «ΞΕΝΙΑ» της Χίου, όπως θα ζητήσει και ο συνάδελφος, κ. Μουσουρούλης. Δεδικασµένο είναι.
Να παραχωρηθούν αχρεωστήτως στους δήµους προκειµένου να
τα αξιοποιήσουν επιτέλους οι δήµοι και να µην είναι εστίες ρύπανσης για τις περιοχές. Ξέρουµε ότι τα «ΞΕΝΙΑ» γίνονταν στην
καλύτερη περιοχή της κάθε πόλης όταν κατασκευάζονταν τις δεκαετίες του ’50 και του ’60.
Το έθεσα στον κ. Γιαννίτση µόλις πριν. Μου είπε ότι θα ζητήσει
µια γνωµοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισµού. Θεωρώ ότι δεν
χρειάζεται, είναι περιττή. Ας δώσουµε µια λύση σήµερα. Οι κοινωνίες το περιµένουν. Η δηµοτική αρχή εκεί έκανε συντονισµένες
προσπάθειες, σας έστειλαν και έγγραφα, από τη στιγµή που
υπάρχει νόµος για τα ίδια ζητήµατα, αφού έγινε και για άλλα
«ΞΕΝΙΑ». Νοµίζω ότι πρέπει να το τελειώσουµε σήµερα είτε έρθει
είτε δεν έρθει τις επόµενες ώρες η γνωµοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζηκαλάγια.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συζητήσαµε και την Παρασκευή επί της αρχής
του νοµοσχεδίου. Σας είχα αναφέρει τα προβλήµατα που κατά
τη γνώµη µου οδήγησαν την Αυτοδιοίκηση στην οικονοµική κατάρρευση και στο οργανωτικό κοµφούζιο. Με το εγχείρηµα «Καλλικράτη» δηµιουργήσατε εθελοντικούς φορείς εξουσίας
περιορισµένων δυνατοτήτων.
Θα παρακαλούσα, επίσης, τους συναδέλφους που οµιλούν
πίσω από τα κυβερνητικά έδρανα, αν µπορούν να το κάνουν έξω
από την Αίθουσα για να συγκεντρωθώ σε αυτά που θέλω να πω,
αλλά και να µπορέσει να µε ακούσει και ο Υπουργός.
Δεν έχει σηµασία, κύριε Υπουργέ, να συµφωνήσουµε ή όχι αν
η Αυτοδιοίκηση, όπως κατάντησε, είναι εθελοντικός φορέας
εξουσίας. Έχει όµως σηµασία, να αντιληφθούµε ότι είναι περιορισµένων δυνατοτήτων.
Θέλω να σας θυµίσω εδώ ότι εµείς οι δύο, είχαµε συµφωνήσει,
εγώ µε την ιδιότητα του Γενικού Γραµµατέα του πρώην Υπουργείου Οικονοµίας και εσείς µε την ιδιότητα του Προέδρου της
ΚΕΔΚΕ, να δηµιουργήσουµε υποδοµή προκειµένου οι ΟΤΑ να
µπορούν να σχεδιάζουν την ανάπτυξή τους και να υποστηρίζουν
την εφαρµογή της. Αναφέροµαι στη δηµιουργία της «ΔΗΜΟΣ
ΑΕ», και των προϋποθέσεων πιστοποίησης της επάρκειας των
Δήµων µε βάση εθνικό πρότυπο το ΕΛΟΤ. Επίσης, θυµάµαι πολύ
καλά, πως είχατε επικροτήσει και τη δηµιουργία των αναπτυξιακών οργανισµών περιφερειών.
Αυτά τα τρία έργα υποδοµής, αν είχαν υλοποιηθεί, θα είχαν
βελτιώσει πολύ περισσότερο τις προϋποθέσεις εφαρµογής του
εγχειρήµατος «Καλλικράτη», ακόµα και έτσι όπως σχεδιάστηκε.
Σας θυµίζω ότι και οι τρεις αυτές πρωτοβουλίες που είχαν µελετητική ωριµότητα -το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- καταργήθηκαν από την κ. Λούκα Κατσέλη αµέσως µόλις ανέλαβε το
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Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε το
επιχείρηµα της απλούστευσης των διαδικασιών. Ποιων διαδικασιών; Αφού δεν είχε προχωρήσει η υλοποίησή τους. Το καταγράφω για την ιστορία.
Θέλω, επίσης, να προσθέσω, ότι τα λάθη έχουν διδακτική αξία
µε την προϋπόθεση ότι δε θα τα επαναλαµβάνουµε. Αν κάνουµε
όµως το ίδιο λάθος δυο φορές, τότε υπάρχει πρόβληµα.
Κατ’ αρχάς χαίροµαι που άκουσα για την αναδροµικότητα που
δόθηκε στο θέµα των πολυτέκνων. Είναι σωστή η ρύθµιση, διορθώνει ένα λάθος. Και εύχοµαι από αυτή τη διαβούλευση που γίνεται τώρα να µην αποκλειστούν κάποιες κατηγορίες πολύτεκνων
οικογενειών.
Έρχοµαι στο δεύτερο λάθος τώρα. Καταργείτε τους αντιδηµάρχους στα µικρονησιωτικά διαµερίσµατα. Γιατί για δεύτερη
φορά αυτό το λάθος; Είχαν καταργηθεί τα επαρχεία, µε αποτέλεσµα οι δοµές υλοποίησης, οι τοπικές υπηρεσίες να µείνουν,
χωρίς πολιτικό προϊστάµενο. Αν αξιολογήσετε τις επιπτώσεις, θα
αποφασίσετε αυτό που σας λέω τώρα, δηλαδή να µην καταργηθούν οι Αντιδήµαρχοι στις µικρονησιωτικές περιφέρειες.
Έχει κάνει µια πρόταση η ΕΝΠΕ. Τουλάχιστον δώστε έναν
τίτλο στον περιφερειακό σύµβουλο που εκλέγεται στην περιοχή
-νοµίζω ότι ζητούν να ονοµαστεί εντεταλµένος περιφερειάρχηςέτσι ώστε να υπάρχει ένας πολιτικός προϊστάµενος για τις υπηρεσίες, προκειµένου αυτές να έχουν την κατάλληλη παρακολούθηση και πολιτική καθοδήγηση. Είναι απλό και ανέξοδο.
Ειλικρινά, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται.
Όσο για τους αντιδηµάρχους των νησιωτικών διαµερισµάτων,
το κόστος πόσο είναι, κύριε Υπουργέ; Τετρακόσια ευρώ το
άτοµο; Νοµίζω ότι αφορά δέκα µικρονησιωτικά διαµερίσµατα.
Δεν νοµίζω ότι από εκεί θα προκύψει εξοικονόµηση. Υπάρχουν
άλλοι τρόποι για να κάνουµε εξοικονόµηση πόρων.
Για τη µεταφορά µαθητών θα ήθελα την προσοχή σας, κύριε
Υπουργέ. Υπάρχει ένα θέµα, στο άρθρο 8, παράγραφος 8.
Όποιος διαβάσει τη ρύθµισή σας, καταλαβαίνει ότι θέλετε να
διορθώσετε και να βοηθήσετε τους φορείς να τακτοποιήσουν τις
οικονοµικές τους εκκρεµότητες. Θα έλεγα να προσθέσετε και το
πρώτο τρίµηνο του 2012. Σας το έχει ζητήσει και ο κ. Γιακαλής,
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Νοµίζω ότι µπορείτε να αποδεχθείτε και να επεκτείνετε τη ρύθµιση που κάνετε και στο πρώτο
τρίµηνο του 2012. Είναι απλό.
Επίσης, , για να µην υπάρχουν παρενέργειες από λανθασµένες
ερµηνείες σε άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα, προτείνω να
επιφυλάξετε, αν δεν είστε έτοιµος τώρα, µια υπουργική απόφαση
για την εξειδίκευση του άρθρου 8, παράγραφος 8, ή έστω να δηλώσετε ότι θα τις αντιµετωπίσετε µε µια εγκύκλιο του Υπουργείου. Και αναφέροµαι στα εντελλόµενα που καµµιά φορά
αδυνατούν να ερµηνεύσουν µια νοµοθετική ρύθµιση ή την ερµηνεύουν κατά το δοκούν.
Έχω να κάνω και άλλη µια πρόταση. Αφορά στο προσωπικό
των αναπτυξιακών εταιρειών των πρώην ΤΕΔΚ και νυν ΠΕΔ.
Μπορείτε στον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων να δώσετε τη
δυνατότητα να ερµηνευθεί το άρθρο 269, ώστε το προσωπικό
των εταιρειών αυτών να περάσει στους δήµους. Υπάρχει και µια
γνωµάτευση που έχει γίνει κι έχει κατατεθεί στο Υπουργείο. Δεν
νοµίζω ότι είναι παράλογο.
Θα κλείσω την παρέµβασή µου –είναι εδώ κι ο κ. Γιαννίτσης,
τον οποίο ενηµέρωσα προηγουµένως- µε το θέµα του «ΞΕΝΙΑ»
Χίου.
Κύριοι συνάδελφοι, η τροπολογία που είχα καταθέσει παρουσιάστηκε από διάφορα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ως προεκλογική, ρουσφετολογική, πελατειακή. Προσέξτε. Το Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Κράτους έπρεπε να αποφασίσει για το δίκτυο των «ΞΕΝΙΑ», αν θα πάει σε µία συνολική
αξιοποίηση. Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή όλα τα «ΞΕΝΙΑ» της
χώρας να αντιµετωπιστούν µε ενιαίο τρόπο, να προκηρυχθεί
ένας ενιαίος διαγωνισµός, να αναζητηθεί επενδυτής κι αυτός να
αξιοποιήσει το δίκτυο. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και εγώ συµφωνούσα µ’ αυτό. Ζήτησα µάλιστα, τον περασµένο Ιούνιο την
άποψη των αρµόδιων Υπουργείων για το πώς θα προχωρήσει ο
διαγωνισµός. Το Υπουργείο µου απάντησε ότι: «το σκεπτόµαστε,
θα το δούµε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις». Ώσπου ήρθε µία
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νοµοθετική ρύθµιση ν.4049/2012, για την αντιµετώπιση της βίας
στα γήπεδα, µε την οποία –την ανέφερε κι ο κ. Τζηκαλάγιας- άρχισε να «ξηλώνεται το πουλόβερ» και παραχωρήθηκαν τρία
«ΞΕΝΙΑ» της Κρήτης, το «ΞΕΝΙΑ» της Σπάρτης και της Άρτας.
Έρχοµαι σε επαφή µε τους αρµόδιους παράγοντες και στο
Υπουργείο Τουρισµού και Πολιτισµού αλλά και στο Ταµείο Αξιοποίησης και µου αναφέρουν ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει ο
αρχικός σχεδιασµός της ενιαίας αξιοποίησης διότι τα «ΞΕΝΙΑ»
άρχισαν να αφαιρούνται από το καλάθι. Ήρθε κατόπιν προς συζήτηση και ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός -δεν έχει πάρει
ακόµη ΦΕΚ- όπου συνεχίστηκε η ίδια λογική, µε την αφαίρεση
των «ΞΕΝΙΑ» της Καλαµπάκας και της Σάµου.
Τελικά, τι έµεινε στο καλάθι; Έµειναν το «ΞΕΝΙΑ» της Καστοριάς, το «ΞΕΝΙΑ» της Χίου και ένα, δύο ακόµη. Ρωτώ εκ νέου το
Ταµείο Αξιοποίησης Περιουσίας αν υπάρχει περίπτωση να τα
αξιοποιήσει και µου απαντούν «όχι». Τώρα; Αναζητούµε τον
Υπουργό κ. Γερουλάνο, να µας διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει
άλλη προοπτική αξιοποίησης, προκειµένου να κάνετε αποδεκτή
την τροπολογία που σας κατέθεσα µε τη συνάδελφό µου την κ.
Τσουρή και να περάσει το «ΞΕΝΙΑ» Χίου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπενθυµίζω ότι ήταν από την αρχή λάθος αυτό που έγινε.
Έπρεπε να προκηρυχθούν όλα µαζί. Δεν έγινε.
Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω µια φωτογραφία. Τη δείχνω και
στους συναδέλφους. Αυτό είναι το κουφάρι του «ΞΕΝΙΑ» της
Χίου. Περιµένω να δω τι θα πει η Κυβέρνηση σε περίπτωση που
δεν δεχθείτε τη ρύθµιση. Περιµένω µία αξιόπιστη απάντηση. Θα
αναζητήσω, επίσης, τον κ. Γερουλάνο προκειµένου να προσκοµίσει ει δυνατόν γραπτή διαβεβαίωση, αν και νοµίζω ότι δεν χρειάζεται. Πιστεύω ότι θα πράξετε το σωστό και δεν θα αφήσετε να
εγκαταλειφθεί ένα τέτοιο ακίνητο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον
κ. Μουσουρούλη αντιλαµβάνοµαι την αγωνία του για την περιοχή
του, αλλά ξεχνάει κάτι πραγµατικό. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Μουσουρούλης. Όµως, κύριε Μουσουρούλη, συγκυβερνάτε. Αν δεν
µπορείτε να δώσετε τώρα µαζί, πότε θα δώσετε λύσεις; Αν, δηλαδή, στη συγκυβέρνηση όπου εσείς είστε ο ηθικός αυτουργός
ή ο φυσικός αυτουργός, κύριε Μουσουρούλη, δεν µπορείτε να
βρείτε µία λύση κι ενώ συγκυβερνάτε, πώς θα δοθεί η λύση;
Όταν συγκυβερνάς, λοιπόν, και δεν µπορείς να δώσεις λύση στο
πρόβληµα, έχει απόλυτο δίκιο η Χίος, έχει δίκιο κι η Καστοριά.
Συγκυβερνούν και δεν µπορούν να τα βρουν!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Πάµε στην ουσία. Η παλαιά κοµµατική αντίληψη για την πολιτική συνέπιπτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την άποψη ενός
µεγάλου Γάλλου φιλοσόφου, του Λουί Ντουµούρ. Αυτός ο µεγάλος φιλόσοφος έλεγε το εξής και το διαβάζω αυτούσιο: «Η πολιτική είναι η τέχνη να σε υπηρετούν οι άνθρωποι, ενώ τους κάνεις
να πιστεύουν ότι τους υπηρετείς εσύ». Αυτή ήταν η αντίληψη σαράντα ετών στο πολιτικό µας σύστηµα, µια αντίληψη παλαιοκοµµατική, µια αντίληψη υποκριτική, µια αντίληψη η οποία οδήγησε
την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Και υπάρχουν και ηθικοί και φυσικοί
αυτουργοί. Αυτό ήταν το χθες. Αυτοί είναι στο ΠΑΣΟΚ και στη
Νέα Δηµοκρατία, οι οποίοι είναι το χθες. Αυτοί οδήγησαν την Ελλάδα εδώ. Και θα το τεκµηριώσω αυτό που λέω.
Επιχορηγήσεις: Δεν ντρεπόµαστε λίγο λέω εγώ; Δεν ντρέπονται οι άνθρωποι που ψηφίζουν την τροπολογία, αυτή την ιστορία
µε τις επιχορηγήσεις; Να πεινάει ο Έλληνας, κύριοι συνάδελφοι,
και να δίνουµε 30 εκατοµµύρια ευρώ στα κόµµατά µας; Δεν είναι
ντροπή αυτό; Αν δεν είναι ντροπή αυτό, τότε τι είναι; Πείτε µου
εσείς. Όµως όταν στο πολιτικό λεξικό λείπουν οι λέξεις «ντροπή»,
«αιδώς» και «διαφάνεια» από το παλαιό σύστηµα του χθες, του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, εγώ απορώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ,
το ΚΚΕ κι οι υπόλοιποι δεν φωνάζουν. Τριάντα εκατοµµύρια ευρώ
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να πηγαίνουν στα κόµµατα, όταν πηγαίνουν οι άστεγοι και τρώνε
από τα σκουπίδια; Είναι δυνατόν; Πώς θα βγούµε έξω στο δρόµο;
Τι θα τους πούµε; Αυτό εµπίπτει και στον απλό Ποινικό Κώδικα,
γιατί είναι εξαπάτηση. Εξαπατάµε τον ελληνικό λαό. Μπορεί να
είναι και ποινικό αδίκηµα, λοιπόν, γιατί εµείς νοµοθετούµε για
εµάς και παίρνουµε και λεφτά από πάνω και δεν ντρεπόµαστε.
Και ακούω τους φίλους της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
να λένε ότι η δηµοκρατία είναι ακριβή. Η δηµοκρατία είναι ακριβή
µόνο για το Κοινοβούλιο; Δεν είναι για το λαό ακριβή; Ο λαός να
πληρώνει κι οι άλλοι να νέµονται ή να γεύονται;
Πάµε επί της ουσίας. Θεωρώ ότι είναι µια µεγάλη πολιτική λαµογιά. Αν δεν είναι πολιτική λαµογιά αυτό από ένα ή δύο κόµµατα
που χρωστούν τη ΔΕΗ, τότε τι είναι; Οι ίδιοι χρωστούν τη ΔΕΗ
και βάζουν τον πολίτη να πληρώνει χαράτσι µέσω της ΔΕΗ! Κι
ένα µεγάλο ερώτηµα είναι το εξής. Γιατί εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν
θα απολογηθώ για τα εγκλήµατα που έχουν γίνει εδώ και σαράντα χρόνια. Κουράστηκα να απολογούµαι για όλα αυτά. Όλοι
µου λένε: «γιατί;», «γιατί;», «γιατί;», «γιατί;». Δώστε απαντήσεις
εσείς. Εγώ δεν µπορώ να δώσω απάντηση. Τι να πω στον πολίτη;
Να του πω ότι έχει άδικο; Σαφώς και δεν έχει άδικο. Έχει απόλυτο δίκιο.
Νοµοθετήσαµε για τη «SIEMENS». Τι θα πούµε έξω στον
κόσµο; Γιατί εγώ γνωρίζω τη Γερµανία, ζω στη Γερµανία και ξέρω
τι σηµαίνει «SIEMENS». Η Γερµανία είναι εκείνη η οποία έχει νοµοθετήσει υπέρ της µίζας και θα µας κάνει σεµινάρια για να πατάξουµε –λέει- τη φοροδιαφυγή! Ποιοι; Οι επιστήµονες της
φοροδιαφυγής! Θα µου πείτε: ο κλέφτης ξέρει καλύτερα να κλέβει, ο φοροδιαφεύγων ξέρει να φοροδιαφεύγει. Θα µας ενηµερώσει, λοιπόν, για τη φοροδιαφυγή.
Αυτό που θέλω να πω είναι κάτι που αφορά τις επόµενες ηµέρες. Η συγκυβέρνηση οδηγεί την Ελλάδα στο χάος. Με µαθηµατική ακρίβεια την οδηγούν στο χάος. Κι έρχεται η Νέα
Δηµοκρατία να απειλήσει µε χάος και µε επαναφορά των εκλογών -ως απειλή δηλαδή ότι θα ξαναγίνουν εκλογές- για να µας
ξαναπάει στο χάος. Έντιµη πράξη, ανδρεία, µεγαλείο ανδρών
της Νέας Δηµοκρατίας είναι η απειλή «αυτοδυναµία ή εκλογές»!
Επί σαράντα χρόνια χρεοκόπησαν την Ελλάδα, επί σαράντα χρόνια άφησαν τον πολίτη στην απελπισία. Του στέρησαν την ελπίδα,
το δικαίωµα να ζει αξιοπρεπώς και τώρα τον απειλούν κιόλας ότι
«αν δεν µας ψηφίσεις, εµείς θα πάµε σε εκλογές, θα πάµε τη
χώρα στο χάος»! Ωραία δηµοκρατία! Αυτά είναι απίστευτα πράγµατα.
Εγώ θα το πω απλά, λαϊκά. Δεν µπορεί ο αποτυχηµένος να
απειλεί. Δεν µπορεί ο αποτυχηµένος να ζητάει πάλι την ψήφο του
ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να εµπιστευθεί τους αποτυχηµένους ή αυτούς που ώθησαν την Ελλάδα και
την οδήγησαν µέχρι την χρεοκοπία. Εάν το πράξει αυτό ο ελληνικός λαός, τότε είναι άξιος της µοίρας του. Όµως δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει καταλάβει ότι πολιτικά
εµπαίζεται, ότι πολιτικά κοροϊδεύεται, ότι πολιτικά έχει διαποµπευθεί η αξιοπρέπειά του, η τιµή και η υπόληψή του.
Τα δύο µεγάλα κόµµατα οδήγησαν, λοιπόν, τη χώρα στην κόλαση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ωφελεί, λοιπόν, το να προσπαθήσουν τα δύο µεγάλα κόµµατα να δηµιουργήσουν έναν
παράδεισο. Αυτό που θα πω τώρα είναι συµβουλή από έναν
µικρό Βουλευτή, από εµένα: Ας του µειώσουµε του πολίτη την
κόλαση! Ας αφήσουµε τις κοµµατικές αγκυλώσεις! Δεν είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ κι η Νέα Δηµοκρατία να είναι αυτοί που χαρίστηκαν στη διαπλοκή, που χαρίστηκαν στις µίζες, που
χαρίστηκαν σε όλα αυτά που έγιναν στην Ελλάδα και πολλοί να
έχουν γίνει πλούσιοι στην πλάτη του ελληνικού λαού και να µην
έχουν βάλει ούτε έναν φυλακή και ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να είναι
ο νοµοθέτης εκείνου του αίσχους που λέγεται «νόµος περί ευθύνης Υπουργών», να είναι ο ιθύνων νους, και να ζητάνε διαφάνεια!
Και επειδή οι φυλακές για µερικούς που έκλεψαν δεν είναι
ανοιχτές, εγώ κρούω κώδωνα κινδύνου, κύριοι συνάδελφοι, για
µετά τις εκλογές. Φοβάµαι Γουδή. Ακούγεται ακραίο, αλλά το
φοβάµαι και δεν φταίω σε τίποτα εγώ ή το παιδί µου. Δεν έχουµε
καταλάβει τι έρχεται, δεν το έχουµε αντιληφθεί. Ο πεινασµένος
δεν έχει να χάσει τίποτα. Οδηγείτε τον Έλληνα στην πείνα, στη
φτώχεια, στην εξαθλίωση. Δεν έχει να χάσει τίποτα ο πεινασµέ-
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νος. Καταλάβετε το. Αυτό είναι το σηµαντικό. Ας αφουγκραστούµε την κοινωνία. Είµαστε κοµµάτι της. Δεν µπορούµε να
ζούµε σε γυάλινα κτήρια εδώ µέσα και να ξεχνάµε τι γίνεται απ’
έξω.
Και, βέβαια, εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές. Μια δέσµευση από
τα κόµµατα µού αρκεί, να βάλουµε φυλακή τους κλέφτες, να
τους φυλακίσουµε όλους, να τους βάλουµε χειροπέδες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Να φυλακίσουµε όλους αυτούς που έκλεψαν την Ελλάδα, που
έκλεψαν όνειρα, ελπίδες, ζωή. Ας δεσµευτούµε όλοι κάποια
στιγµή. Ας τους βάλουµε µέσα, να δείξουµε ότι αυτοί που έκλεψαν µπήκαν φυλακή.
Και, βέβαια, µε θλίβει και µε λυπεί ότι η Ελλάς, κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη χώρα σε αυτοκτονίες τους τελευταίους
οκτώ µήνες, η Ελλάδα της ελπίδας, η Ελλάδα του ήλιου, η Ελλάδα της χαράς, του χαµόγελου, του φιλότιµου. Αυτοκτονούν οι
Έλληνες καθηµερινά. Ποιοι τους οδηγούν στην αυτοκτονία; Οι
πολιτικές. Ποιοι κάνουν τις πολιτικές; Οι πολιτικοί.
Φταίτε, λοιπόν και οι δύο. Φταίτε! Γιατί έχω κουραστεί να λέω
«φταίµε εµείς». Όχι, εγώ δεν φταίω. Εµείς δεν φταίµε σε τίποτα.
Δεν κυβερνήσαµε. Δεν είχα Υπουργείο εγώ, δεν είχαµε υπουργεία να νέµουµε την εξουσία και να µοιράζουµε κονδύλια.
Ο Έλληνας είναι ένας κοιµισµένος γίγαντας και άµα ξυπνήσει
πολύ φοβούµαι ότι πολλοί από εµάς δεν θα ξέρουµε πού θα κρυφθούµε. Γιατί η γενίκευση είναι η αρχή του φασισµού. Θα µας
πάρει όλους η µπάλα. Γι’ αυτό και µίλησα για Γουδή. Δεν το είπα
τυχαία.
Πάµε και σε µερικά οικονοµικά ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το δυστύχηµα του ελληνικού πολιτικού κόσµου είναι ότι δεν
διαβάζει. Ολόκληρη Χίλαρη Κλίντον, κύριοι συνάδελφοι, ζήτησε
έκθεση από πέντε φορείς για το νερό, για τα ύδατα.
Ξέρετε τι σηµαίνει νερό, κύριοι συνάδελφοι; Νερό σηµαίνει οι
επόµενοι Παγκόσµιοι Πόλεµοι, οι επόµενοι πόλεµοι. Και εµείς ξεπουλάµε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, όταν το νερό µπορεί να δηµιουργήσει
τα χωράφια, τον καρπό. Πώς το πουλάτε; Πώς πουλάτε νερό,
πώς πουλάτε ΔΕΗ, ενέργεια, πώς πουλάτε τον ΟΠΑΠ που έχει
κέρδη; Αυτά είναι τα αυτονόητα! Αυτά είναι ερωτήµατα που δεν
µπορούν να απαντηθούν. Διότι µε το νεοφιλελευθερισµό έχετε
αναγάγει το ξεπούληµα σε διαρθρωτική αλλαγή. Μου θυµίζει το
κρέας που γίνεται ψάρι. Διαρθρωτική αλλαγή, το ξεπούληµα.
Αυτά, το τονίζω, πρέπει να σταµατήσουν.
Εµείς στην επόµενη Βουλή, θα τα σταµατήσουµε όλα αυτά.
Δεν επιτρέπεται να πουλάς πλουτοπαραγωγικές πηγές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα µιλήσω για φυσικό αέριο, δεν θα µιλήσω για πετρέλαια.
Κουράστηκα να τα λέω αυτά. Θα πω όµως, κάτι άλλο που είναι
ουσιαστικό. Είναι ένας νεολογισµός. Οδηγείτε µαθηµατικά τις οικογένειες σε χρεοκοπία. Ο οικονοµικός, ο οικογενειακός προϋπολογισµός, οδηγείται σε χρεοκοπία. Εάν χρεοκοπήσει ο
οικογενειακός προϋπολογισµός, χρεοκοπεί όλη η αγορά. Η οικογενειακή χρεοκοπία είναι το χείριστο από όλα τα δεδοµένα.
Κλείνοντας, να αναρωτηθούµε όλοι το εξής. Μιλάµε για εκλογές. Έχει τελειώσει το PSI; Κύριε Υπουργέ µου, έχει τελειώσει
το PSI; Η Κυβέρνησή σας είναι ειδικού σκοπού. Πρέπει να κλείσει
το PSI. Αυτό λέγαµε. Δεν έχει κλείσει. Πώς πάτε σε εκλογές;
Άρα δεν είστε ειδικού σκοπού. Είστε κάτι άλλο. Δεν θέλω να
το πω εδώ µέσα, θα ακουστεί ακραίο. Διότι πολύ απλά, ή πιστεύετε ότι είστε ειδικού σκοπού και πρέπει να κλείσει το PSI και
να πάµε µετά σε εκλογές ή κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Δεν
υπάρχει άλλη λύση.
Εδώ µιλάµε για ωµή κοροϊδία. Οδηγείτε την Ελλάδα, τη χώρα
–το τονίζω- στην οικογενειακή χρεοκοπία. Καταλάβετέ το. Αν
χρεοκοπήσουν οι οικογένειες και οι προϋπολογισµοί τους, τελειώσαµε όλοι. Έχει τελειώσει ο πολιτικός κόσµος, έχει τελειώσει
η Ελλάδα. Αν ο προϋπολογισµός της οικογένειας δεν φτάνει για
να πληρώσει ρεύµα, ΔΕΗ, τρόφιµα, έχει τελειώσει η Ελλάδα. Δεν
είµαστε απαραίτητοι εδώ µέσα, ας το κλείσουµε.
Θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση στον κ. Γιαννίτση. Κύριε Γιαν-
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νίτση, οι εκλογές θα γίνουν µε την απογραφή του ’12; Θέλω να
µου πείτε, πώς θα γίνουν οι εκλογές; Γιατί η απογραφή του ’12,
έχει κάποια λαθάκια. Εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες λιγότερους
σε πληθυσµό, µας έχει βγάλει. Για δείτε το λίγο. Γιατί µετά θα γίνουν πολιτικές ανακατατάξεις µε έδρες εδώ µέσα. Και αν δεν
κάνω λάθος, έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπαδηµούλης, µια ερώτηση. Να µου πείτε πώς θα γίνουν οι εκλογές. Με ποιο πληθυσµό;
Και, βέβαια, κάνετε τα πάντα για τους µουσουλµάνους. Τα
πάντα. Στα πανεπιστήµια µπαίνουν µε ποσόστωση χωρίς εξετάσεις, έχουν 80% έκπτωση στις πολεοδοµικές παραβάσεις, τζαµί
στην Αθήνα, τίποτα για τους Έλληνες. Γιατί µισείτε την Ελλάδα,
µισείτε τον Έλληνα και τον χριστιανό. Και αυτό µε ενοχλεί, όχι
γιατί είµαι θρησκόληπτος, αλλά γιατί η Ελλάδα έζησε, υπήρχε
ως χριστιανική χώρα. Καταλάβετέ το, µη µισείτε τους Έλληνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω λέγοντας το εξής:
Κύριοι συνάδελφοι, ένας πολιτικάντης σκέφτεται τις επόµενες
εκλογές. Ένας πολιτικός σαν και εµάς θα πρέπει να σκέφτεται
τις επόµενες γενιές.
Δυστυχώς τα δύο µεγάλα κόµµατα σκέφτονται µόνο τις επόµενες εκλογές και όχι τις επόµενες γενιές. Και είναι ντροπή τους.
Είναι ντροπή για όλους τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάσος Γιαννίτσης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε ευχές για το Πάσχα. Κατά την αντίληψη µου
θα έπρεπε να τις πει κανείς τελειώνοντας, αλλά επειδή οι περισσότεροι τις είπαν την ώρα που ξεκίνησαν την τοποθέτησή τους
στο Βήµα, για να µην παρεξηγηθώ, θα τις πω στην αρχή.
Δεν θα µπω στα διάφορα άρθρα του νοµοσχεδίου, τα οποία
έχουν παρουσιαστεί εκτενώς. Θα κάνω κάποιες επισηµάνσεις για
ορισµένα θέµατα, στα οποία νοµίζω ότι πρέπει να δώσει κανείς
έµφαση.
Θέµα πρώτον. Άκουσα µε πολλή προσοχή ότι αυτή η Κυβέρνηση µέσα στους τρεις µήνες που είχε, όταν ξεκίνησε -που έγιναν
εκ των πραγµάτων, τέσσερεις, πέντε, πεντέµισι- δεν έκανε τις δο-
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µικές αλλαγές, δεν έφερε τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, δεν διόρθωσε ετούτο, δεν διόρθωσε εκείνο. Άκουσα τα περί ειδικού σκοπού κλπ. Ψάχνω να βρω στο Σύνταγµα -και πολλοί άλλοι, όλη η
Ελλάδα θα ψάχνει να βρει στο Σύνταγµα- τέτοιους όρους. Επιτέλους, ας αποφασίσετε πόση αντίφαση θέλετε να κρύβετε την
ώρα που µιλάτε, εάν δηλαδή µια Κυβέρνηση είναι για να κάνει
πέντε ή δέκα πράγµατα ή αν έρχεται µέσα σε τρεις µήνες να
κάνει αυτά που δεν έχει κάνει το Κοινοβούλιο σε δέκα, είκοσι ή
και τριάντα χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, άκουσα και µε ενδιαφέρον βέβαια –είναι ο τρόπος
που λέχθηκε- «ο µη εκλεγµένος Υπουργός Εσωτερικών, το σκουπίδι». Θα ήθελα να δείτε στο Σύνταγµα αν προβλέπεται τέτοια
θέση εξωκοινοβουλευτικού ή όχι. Και αν θέλετε, να σεβαστείτε
το Σύνταγµα. Γιατί εγώ το σέβοµαι το Σύνταγµα.
Τρίτη παρατήρηση. Θα ήθελα να πω ότι υπήρξαν από πλευράς
προτάσεων µια σειρά από ζητήµατα που αφορούν προσωπικό,
βαθµολογίες, βαθµολόγια κ.λπ.. Θα ήθελα να κάνω σαφές ότι
αυτά δεν τα αφήνουµε απ’ έξω, διότι θεωρούµε ότι είναι αδιάφορα, αλλά διότι βάζουν γενικότερα θέµατα που δεν είναι δυνατόν να µπουν αυτήν την στιγµή. Και για µια σειρά από άλλα
ζητήµατα, που δεν µπορούν να ρυθµιστούν, δεν είναι ότι δεν εξετάστηκαν, αλλά είναι ότι βάζουν ζητήµατα, τα οποία έχουν προεκτάσεις και αφορούν και άλλα Υπουργεία και αφορούν και
άλλες ρυθµίσεις. Εποµένως κρίναµε σκόπιµο να τα αφήσουµε.
Το ίδιο ισχύει και για τροπολογίες που κατατίθενται την τελευταία στιγµή και µερικές είναι κάπως πιο σηµαντικές. Αυτό γίνεται
γιατί εδώ και τέσσερις µήνες συζητάµε γύρω από αυτό το νοµοσχέδιο και κανείς δεν ήρθε να τα βάλει αυτά τα θέµατα.
Η επόµενη παρατήρηση είναι για το εκλογικό επίδοµα. Όπως
είδατε, όσες αναφορές και αν έγιναν γι’ αυτό, εγώ δεν µίλησα.
Σας είπα στην αρχή στην πρώτη συνεδρίαση ότι το εκλογικό επίδοµα είναι θέµα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του
Υπουργείου Οικονοµικών και ότι θα υπάρξει ρύθµιση. Και αυτή
η ρύθµιση ήρθε τώρα, την καταθέτω ως προσθήκη-αναδιατύπωση στο άρθρο του σχεδίου νόµου. Από την αρχή υπήρχε η
πρόθεση να βρεθεί αυτή η ρύθµιση, απλώς χρειάζονταν κάποιες
συνεννοήσεις για να υλοποιηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη-αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:

8930

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μια
επόµενη παρατήρηση είναι αυτό που έθεσε ο κ. Παυλόπουλος
και νοµίζω ένας-δύο ακόµα οµιλητές, για το θέµα της συνταγµατικότητας του άρθρου 4.
Το τελευταίο πράγµα που θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, να συµβεί σε αυτό το νοµοσχέδιο, είναι
κάποια διάταξη να θεωρηθεί ότι είναι αντισυνταγµατική και να το
ξέρουµε από πριν. Θα τη δούµε αυτή τη διάταξη. Ήδη υπάρχει
µια διαδικασία αναδιατύπωσής της και εποµένως θα έρθει µε
τρόπο ώστε να καλύπτει ουσιαστικά το σκοπό µε τον οποίο µπήκε
και να µην έχει τέτοιου είδους αδυναµίες.
Ρωτήθηκα από τον τελευταίο οµιλητή µε ποια απογραφή θα
γίνουν οι εκλογές. Να διαβάσετε το Σύνταγµα, αγαπητέ µου –
αυτή τη στιγµή δεν τον βλέπω παρόντα- και να δείτε µε ποια απογραφή θα γίνουν οι εκλογές. Θα γίνουν µε αυτή που προβλέπει
το Σύνταγµα. Είναι πολύ απλό.
Η τελευταία τέτοιας µορφής παρατήρηση ακούστηκε εδώ
µέσα πριν από λίγα λεπτά, ότι όλοι εµείς εκτός από κάποιους µισούµε τους Έλληνες. Δεν ξέρω από πού προκύπτει το µίσος, από
πού προκύπτει ο διχασµός, από πού προκύπτουν οι διχόνοιες και
από πού προκύπτουν όλα αυτά, τα οποία έχουν φέρει την Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής πολλές φορές στην ιστορία
της.
Στο υπόλοιπο της οµιλίας µου θα επικεντρωθώ στο θέµα της
τροπολογίας που κατατέθηκε για το θέµα των δόσεων που θα
πάρουν τα κόµµατα από την τακτική τους χορηγία. Θα αναφερθώ
σε πέντε σηµεία.
Πρώτον, ας δούµε τι σηµαίνει το περιεχόµενο της τροπολογίας, γιατί πολλά ακούστηκαν αλλά και πολλά –ως συνήθως- δεν
είναι σωστά. Σηµαίνει, λοιπόν, ότι τίθεται σε ψηφοφορία µια τροπολογία, στη βάση µιας νοµοθεσίας που υπήρχε πριν την κρίση
και που µέχρι σήµερα κανείς δεν θέλησε να αλλάξει.
Αυτό που αλλάζει και µόνο είναι ότι τρεις δόσεις της επιχορήγησης –η τελευταία του 2012 και δύο του 2011- αντί να πάνε στα
ταµεία των τραπεζών που δάνεισαν τα κόµµατα και προς τις
οποίες τα κόµµατα έχουν εκχωρήσει τις επιχορηγήσεις τους
µέχρι το 2016, 2017, 2018 –δεν ξέρω πότε ακριβώς- θα παραµείνουν στα κόµµατα, για να διεξαχθούν οι εκλογές.
Ακούστηκε ότι επειδή θα γίνει αυτή η ρύθµιση, δεν θα αγοραστούν λαµπάδες, παπούτσια, παντόφλες, πουλάκια και οτιδήποτε
άλλο, ως εάν αυτά τα λεφτά δεν επρόκειτο να δοθούν ούτως ή
άλλως, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και ότι αυτά θα είναι
κάτι πρόσθετο! Εποµένως δόθηκε η διευκρίνιση από εµένα.
Όµως, αντιλαµβάνοµαι ότι εκτός από τις εκλογές, υπάρχει –
και αυτό αφορά τα κόµµατα- και απλήρωτος κόσµος για µήνες,
υπάρχουν απλήρωτα ενοίκια, άλλες υποχρεώσεις και σηµαντικές
οφειλές στο ΙΚΑ, οι οποίες θέλω να πιστεύω ότι θα εξοφληθούν
άµεσα από τα κόµµατα, εφόσον εγκριθεί η ρύθµιση αυτή.
Επίσης, θέλω να πιστεύω ότι εφόσον ψηφιστεί η διάταξη, τα
κόµµατα θα τακτοποιήσουν αυτές τις υποχρεώσεις και ιδίως τις
υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ, του οποίου οι ασφαλισµένοι δεινοπαθούν, ασχέτως του ότι προβλέπεται το ανεκχώρητο και ακατάσχετο.
Σε τελευταία ανάλυση δεν µπορεί βεβαίως από εδώ να υπάρξει
καµµία παρέµβαση στην εσωτερική λειτουργία των κοµµάτων.
Πάντως, αν υπήρχε διάθεση, θα µπορούσε να προβλεφθεί στη
ρύθµιση µια τέτοια υποχρέωση που προφανώς θα την έκανα
δεκτή χωρίς συζήτηση.
Το κεντρικό επιχείρηµα συζήτησης είναι ότι επιβαρύνεται το
κοινωνικό σύνολο σε µια φάση επώδυνη για µεγάλες πλειοψηφίες πολιτών. Θα πω ότι βεβαίως επιβαρύνεται, αλλά όχι εξαιτίας
της τροπολογίας ούτε για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Αυτό
που επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο είναι το κόστος των εκλογών, 60 εκατοµµύρια, 80 εκατοµµύρια, οσαδήποτε εκατοµµύρια
ευρώ. Αυτό είναι το κόστος για να έχουµε δηµοκρατία και σίγουρα η δηµοκρατία δεν λειτουργεί µε βάση παράγοντες κόστους.
Το ερώτηµα όµως είναι αν και η δηµοκρατία λειτουργεί µε
τρόπο που να αδιαφορεί για το κόστος και αν δεν µπορεί να βρει
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µια σταθερή ισορροπία, να καλεί γι’ αυτό τους πολίτες να πληρώνουν περισσότερες φορές µέσα στην τετραετία, δηλαδή αυτά
τα 80 ή τα όσα εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό αφήνω να το απαντήσει
ο καθένας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγα λεπτά επιπλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τα έχετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ.
Το ερώτηµα: «Τι γίνεται σε µια δηµοκρατία που έχει λειτουργήσει µε τρόπο που οδήγησε τη χώρα στο να υπολογίζει µε αγωνία µερικές δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ;» είναι επίσης
ενδιαφέρον, τουλάχιστον για τον µέσο Έλληνα πολίτη. Ο καθένας µας µπορεί να το απαντήσει. Όλοι θυµόµαστε ότι πριν από
λίγο καιρό για να εξοικονοµηθούν 325 εκατοµµύρια ευρώ περικόπηκαν συντάξεις και άλλες βασικές δαπάνες.
Ένα δεύτερο σηµείο σχετίζεται µε την απουσία βούλησης να
υπάρξουν διαφορετικές ρυθµίσεις για το θέµα. Εδώ θέλω να επισηµάνω ότι δύο µήνες µετά την ανάληψη των καθηκόντων µου –
στις αρχές Ιανουαρίου- έφερα προς συζήτηση στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής το θέµα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Έπειτα από µια εκτενή διαδικασία ανταλλαγής απόψεων, κατέθεσα σχέδιο νόµου για το θέµα στις αρχές
Μαρτίου, το οποίο στη συνέχεια κατατέθηκε και στη Γραµµατεία
του Υπουργικού Συµβουλίου, αλλά δεν έχει προλάβει να συζητηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Εκεί, λοιπόν, είχα προτείνει µείωση της επιχορήγησης των κοµµάτων κατά 25%, επιβολή πλαφόν µε βάση τα τελευταία χρόνια
-2010 και 2011- ώστε η αύξηση των κρατικών εσόδων λόγω
φόρων, λόγω βελτίωσης του φοροεισπρακτικού µηχανισµού ή
οποιασδήποτε άλλης αιτίας να µην οδηγούν σε αυξηµένη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Ακόµη, είχα προτείνει τον περιορισµό της επιχορήγησης για
τις εκλογές σε µία φορά για τις γενικές εκλογές και µία για τις
ευρωεκλογές, ώστε να µη χρειάζονται να γίνονται περικοπές σε
µισθούς, συντάξεις ή δαπάνες ή να επιβάλλονται φόροι, για να
βρεθούν κάθε φορά τα δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ για πολλές
εκλογές και να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα χρέη των κοµµάτων προς
τις τράπεζες δεν πρέπει να αναληφθούν από το δηµόσιο, γιατί
θα ήταν σαν να πλήρωσε το κοινωνικό σύνολο για δεύτερη φορά
την επιχορήγηση.
Επίσης, είχα επισηµάνει ότι το θέµα των χρεών προς τις τράπεζες αφορά συµφωνίες δύο ιδιωτικών νοµικών προσώπων, των
κοµµάτων και των τραπεζών. Ως τέτοιο αφορά το εποπτεύον τις
τράπεζες Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο άλλωστε είχε και την
πρωτοβουλία να φέρει αυτή την τροπολογία. Αντικείµενο της
τροπολογίας δεν είναι η χρηµατοδότηση των κοµµάτων, ένα
θέµα του οποίου την αρµοδιότητα έχει το Υπουργείο Εσωτερικών. Βεβαίως, έχω συνυπογράψει και προφανέστατα έχω την ευθύνη της συνυπογραφής.
Ακόµη, είχα προφορικώς και εγγράφως τονίσει στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας καθώς και στο έγγραφο το οποίο κατέθεσα στη Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου ότι εφόσον
τα κόµµατα συµφωνούν, θα µπορούσαν να προχωρήσουν οι προτάσεις που προανέφερα, αφού βεβαίως συζητηθούν και ενδεχοµένως τροποποιηθούν, αλλάξουν, βελτιωθούν. Ξέρετε, δεν έχω
κάποιο µαγικό τρόπο να πείσω τη Βουλή να ψηφίσει κάποιο ρυθµιστικό πλαίσιο, όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν συµφωνεί.
Το τρίτο σηµείο που θέλω να αναφέρω, ουσιαστικά, είναι µια
ερώτηση. Στη βάση, κυρίες και κύριοι, ποιας νοµοθεσίας ρυθµίζεται η χρηµατοδότηση των κοµµάτων; Ποιοι ψήφισαν το σηµερινό ρυθµιστικό καθεστώς για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων;
Μήπως η Κυβέρνηση Παπαδήµου; Μήπως ο σηµερινός Υπουργός Εσωτερικών; Μπορούµε να δούµε ονοµαστικά ποιες υπογραφές έχουν οι νόµοι που ισχύουν για το θέµα που, αν δεν πέφτω
έξω, έχουν µάλιστα ψηφιστεί οµόφωνα από όλα τα κόµµατα της
εποχής; Μπορούν να δουν αν και Βουλευτές που σήµερα επικρίνουν ήσαν τότε Βουλευτές, Υπουργοί ή ενεργά στελέχη κοµµάτων που υπερψήφισαν; Είπαν τίποτα για όλο αυτό το διάστηµα;
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Ακούστηκε για µαύρες σακούλες για το εκλογικό χρήµα της
Μεταπολίτευσης. Πολλά µαύρα συνέβησαν στη Μεταπολίτευση,
κυρίες και κύριοι. Το πιο µαύρο ήταν η πτώχευση της χώρας και
καλύτερα να αφήσουµε τα µαύρα και να προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε και λίγο άσπρο γι’ αυτόν τον κόσµο, ο οποίος µας
παρακολουθεί, µας κοιτάζει και µένει άφωνος και αγωνιά και δεν
µπορεί να µιλήσει από αυτά που βλέπει και ακούει.
Έστω και σήµερα τα δεδοµένα αλλάζουν και οι θέσεις των διαφόρων µπορεί επίσης να αλλάξουν. Μήπως θα έπρεπε να λεχθεί
από τους επικριτές ότι ναι, έγινε, κάναµε ένα λάθος, δεν προβλέψαµε δικλίδες ασφαλείας, δεν προβλέψαµε ούτε καν να µην
υπάρχει διάταξη ώστε από τους µόνιµα ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς –οι προϋπολογισµοί είναι ελλειµµατικοί εδώ και δεκαετίες- να µην αυξάνει η χρηµατοδότηση των κοµµάτων κάθε
χρόνο λόγω της προσπάθειας της εκάστοτε κυβέρνησης να βελτιώσει τα δηµοσιονοµικά;
Έρχοµαι στο τέταρτο σηµείο. Άκουσα επικρίσεις και το επιχείρηµα ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών είχε ετοιµαστεί σχέδιο
νόµου για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, το πολιτικό χρήµα
και άλλα. Πράγµατι, είχε ετοιµαστεί ένα σχέδιο γύρω στην άνοιξη
του 2011. Το σχέδιο αυτό έµεινε ανενεργό. Δεν κατατέθηκε ποτέ
πουθενά. Γιατί; Ακολούθησε βεβαίως αλλαγή Υπουργού, πέρασαν µήνες και εγώ παρέλαβα πάλι ένα σχέδιο προς τα τέλη του
έτους, το οποίο δεν είχε αποκτήσει καµµία επίσηµη υπόσταση.
Τον Ιανουάριο του 2012, δυο µήνες µετά την ανάληψη των καθηκόντων µου και παράλληλα µε την προετοιµασία του νοµοσχεδίου για την αυτοδιοίκηση που συζητάµε, ζήτησα να συζητηθεί
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας –όπως είπα- και στη συνέχεια κατέθεσα, µε τη µορφή σχεδίου νόµου, το πλαίσιο που
προανέφερα για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξε κάποια φωνή που να πρότεινε
να προχωρήσει στη Βουλή το σχέδιο αυτό είτε από τα κόµµατα
που συµµετέχουν στη Βουλή είτε από οποιονδήποτε µεµονωµένα
και µάλιστα από όσους υψώνουν δάχτυλο και κάνουν κριτική,
µήπως και δεν το αντιλήφθηκα ότι έγινε µια τέτοια πρόταση. Και
αν αυτό δεν έγινε, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν έγινε.
Γιατί τόση αντίφαση; Και τι εξήγηση δίνουν όχι σε εµένα, αλλά
απέναντι στον κόσµο, στον ελληνικό λαό, στο όνοµα του οποίου
εκφράζονται πύρινοι λόγοι, επικρίσεις και οτιδήποτε άλλο γι’
αυτήν την αδράνεια; Το σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων είναι κατατεθειµένο και αν θέλετε µπορείτε να το ψηφίσετε µε όποιες βελτιώσεις θέλετε εδώ και τώρα, σήµερα, όπως
ταχύτατα ψηφίζονται ή ζητάτε να ψηφιστούν τόσες άλλες ρυθµίσεις.
Πέµπτο σηµείο. Ως Υπουργός Εσωτερικών βρέθηκα µπροστά
στο δίληµµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Υπουργέ επιτρέπετε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όχι,
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Μπορείτε να µας δώσετε αυτό που λέτε
τώρα;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μπορείτε να το ζητήσετε από την επιτροπή της Βουλής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: .. (Δεν ακούστηκε)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σας παρακαλώ, µη µε διακόπτετε. Δεν διέκοψα κανέναν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Εποικοδοµητικά το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που εσείς τους έχετε βάλει και παρακαλώ
να τηρηθούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Το σέβοµαι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ως
Υπουργός Εσωτερικών βρέθηκα µπροστά στο δίληµµα να συνυπογράψω και να καταθέσω µια τροπολογία που κινήθηκε και
αφορά τα κόµµατα και άλλο Υπουργείο και η οποία δίνει µια
απάντηση σε ένα µείζον και άµεσα πρακτικό πρόβληµα. Μια ρύθµιση την οποία µπορεί κανείς να δει από πολλές πλευρές και θετικές και προβληµατικές. Σας διαβεβαιώνω πάντως ότι δεν είχα
καµµιά πρεµούρα να καταθέσω αυτήν τη ρύθµιση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θεώρησα, όµως, ότι δεν µπορούσα να µην την καταθέσω και
να µη συναινέσω και να δηµιουργήσω ένα απόλυτο αδιέξοδο και
µια πολιτική ανωµαλία, όταν από τη Βουλή δεν µπορεί να περάσει
τίποτα άλλο γύρω από αυτό το θέµα. Η απόφασή µου έγειρε
προς αυτήν την κατεύθυνση µε το σκεπτικό ότι αρκετά έχει η
χώρα σήµερα, αρκετά ακούει, αρκετά βλέπει, αρκετά φοβάται,
ας µην προστεθεί και κάτι ακόµα. Το δοµικό πρόβληµα ας το
λύσει το πολιτικό σύστηµα που θα αναλάβει σε λίγες εβδοµάδες.
Το δίληµµα αυτό δεν το είχα µόνο εγώ, βέβαια. Το έχετε όλοι
εδώ στη Βουλή και ο καθένας µπορεί να το απαντήσει όπως νοµίζει. Ας µη δούµε, όµως, το δίληµµα κοιτάζοντας το σήµερα. Ας
δούµε και πώς δηµιουργήθηκε ως πρόβληµα εξελικτικά και σωρευτικά στη διάρκεια του χρόνου.
Εάν υπάρχει µια ευθύνη δική µας –δική µας!- για το ότι προσπαθούµε να δώσουµε µία λύση σε ένα υπαρκτό πολιτικό πρόβληµα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει και µια ευθύνη όσων
συµµετείχαν στη δηµιουργία όλων αυτών των ελλειµµάτων και
χρεών των κοµµάτων ως στελέχη, ως Βουλευτές, ως Υπουργοί,
εάν υπάρχει κάποια ευθύνη για το γεγονός ότι σήµερα κάποια
κόµµατα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις προβληµατικές
επιχειρήσεις.
Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Προσωπικά έκανα ό,τι θεώρησα σωστό και περιµένω να δω την κατάληξη της διαδικασίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ!
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα διαδικαστικά..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν υπάρχουν διαδικαστικά ζητήµατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, θέλετε να
µε ακούσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Είχε ζητήσει το λόγο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Δεν θέλω να οµιλήσω. Θέλω διαδικαστικά να
πω..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν υπάρχει διαδικαστικό ζήτηµα. Ο Κανονισµός είναι γνωστός.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, έχω µπροστά µου την προσθήκη-αναδιατύπωση στο άρθρο 19 του σχεδίου
νόµου, την οποία προ ολίγων λεπτών καταθέσατε στη Βουλή και
η οποία προφανώς περιλαµβάνει και δαπάνη για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή τους Έλληνες αστυνοµικούς.
Για να το αποκωδικοποιήσω, δηλαδή για τους συνάδελφους,
προδήλως η ρύθµιση αυτή αναγνωρίζει αυτό το οποίο ο εισηγητής µας κ. Γρηγόρης Αποστολάκος και ο αρµόδιος Τοµεάρχης
Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νάκος και πολλοί εξ ηµών διατυπώσαµε σε αυτήν την Αίθουσα ως άποψη, ότι
δηλαδή από την εκλογική διαδικασία δεν µπορούν να εξαιρεθούν
οι Έλληνες αστυνοµικοί υπάλληλοι.
Κατ’ αρχάς για λόγους λογικής αναγκαιότητας. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκλογές χωρίς την παρουσία τους και νοµίζω ότι
θα αποτελούσε φενάκη η απαίτηση της κοινωνίας, η παρουσία
της αυτή όχι να µην έχει το ίδιο αντίτιµο το οποίο έχει η παρουσία
οιουδήποτε άλλου, αλλά αντιθέτως να βρίσκονται σε χειρότερη
µοίρα από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα πολίτη.
Οφείλω να πω, κύριε Αποστολάκο –και παρακαλώ διαβιβάστε
το και στον κ. Νάκο, ο οποίος δεν βρίσκεται αυτήν τη στιγµή στην
Αίθουσα- ότι ενεργήσατε µε απόλυτη ευθυκρισία και καλώς καταθέσατε το συγκεκριµένο. Νοµίζω ότι αυτό αποτελεί απόδοση
δικαιοσύνης. Είµαι απολύτως βέβαιος ότι θα εκτιµηθεί από τους
Έλληνες αστυνοµικούς. Θα εκτιµηθεί όχι µόνο για τα ποσά τα
οποία θα λάβουν –δεν είναι σηµαντικά- αλλά επειδή ακριβώς η
Ελληνική Αστυνοµία χρειάζεται στήριξη αυτήν τη στιγµή. Χρειάζεται στήριξη και αναγνώριση του πολύ σηµαντικού ρόλου τον
οποίο επιτελεί και του ακόµη σηµαντικότερου τον οποίο καλείται
να επιτελέσει.
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Όποιος πήρε σήµερα εφηµερίδα, την πρώτη σελίδα των περισσοτέρων εφηµερίδων «κοσµεί» -σε εισαγωγικά και είναι µεγάλα τα εισαγωγικά- η εικόνα του αιµόφυρτου οργάνου της
τάξεως, ενός Έλληνα πολίτη ο οποίος εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του έπεσε θύµα επίθεσης. Οφείλω αφ’ ενός να µεταφέρω
στον ίδιο τη συµπάθειά µου και τη συµπάθεια της Νέας Δηµοκρατίας, αφ’ ετέρου όµως να πω ότι αυτό το παραµύθι, εν πάση
περιπτώσει, της άνοµης συµπεριφοράς απέναντι στα όργανα της
τάξης πρέπει να σταµατήσει.
Είµαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αµέσως
µετά τις εκλογές θα λάβει αυτά τα µέτρα που από αυτό το Βήµα
έχει ανακοινώσει ο Πρόεδρός της Αντώνης Σαµαράς και αποτελούν συνέχεια του ίδιου νοµοθετικού πλαισίου που η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ψήφισε και που η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πρώτα λοιδόρησε, µετά κατηγόρησε,
µετά επέτρεψε να ατονήσει, µε αποτέλεσµα µαζί µε πολλά άλλα
να έχουµε αυτήν την εικόνα στη δηµόσια ασφάλεια στη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, θα προσυπογράψω τα περισσότερα από όσα
είπατε για το ζήτηµα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Θα
µου επιτρέψετε να συνυπογράψω, όχι µόνο αυτά που είπατε
αλλά και το ύφος µε το οποίο τα είπατε και τη δύσκολα υποκρυπτόµενη πικρία σας για την υποκρισία που πάρα πολλές τοποθετήσεις από αυτό εδώ το Βήµα είχαν γι’ αυτήν την υπόθεση.
Κυρίες και κύριοι, η χώρα βρίσκεται σε µια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Το τελευταίο το οποίο χρειάζεται η ελληνική κοινωνία είναι οι όποιες υποκριτικές φωνές από οποιονδήποτε και
αν προέρχονται, οι οποίες ακριβώς επειδή βρισκόµαστε στην παραµονή των εκλογών παριστάνουν έκπληκτες ότι για πρώτη
φορά ανακαλύπτουν τραγικά πράγµατα, τα οποία γίνονται εις
βάρος του Έλληνα πολίτη και τα οποία για πρώτη φορά στη ζωή
τους ως εάν προήρχοντο από πολιτική «παρθενογένεση» καταδικάζουν σκαιά .
Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα. Είναι πάρα πολύ εύκολο σήµερα να πετροβολάει κανείς το πολιτικό σύστηµα της χώρας.
Επίσης, είναι πάρα πολύ εύκολο ό καθένας, ο οποίος µετείχε για
δεκαετίες σε αυτό το σύστηµα, να προσπαθεί να δηµιουργήσει
αναχώµατα και να παριστάνει ότι δεν είναι πλέον µέλος του, ότι
ανήκει σε κάτι άλλο, κάτι καινούργιο και προέρχεται από µία
καινή αντίληψη των πραγµάτων, τελείως διαφορετική. Αυτά δεν
γίνονται και δεν είναι σοβαρά. Αυτά δεν είναι καθόλου σοβαρά!
Αυτός ο νόµος ισχύει και φέρει υπογραφές και ψήφους πάρα
πολλών από όσους τον καταδίκαζαν εδώ πέρα προ ολίγου. Και
ορθά είπε ο Υπουργός ότι η τροπολογία η οποία κατατίθεται δεν
αφορά αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου χρηµατοδότησης των
κοµµάτων, ούτε καν αλλαγή του ποσού που θα λάβουν τα κόµµατα, αλλά απλώς τρόπο καταβολής δύο ή τριών δόσεων. Και
αυτό ήταν όλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Για τους απλούς πολίτες
ισχύει, κύριε συνάδελφε, το ακατάσχετο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Μαρκογιαννάκη, χαίροµαι που
µου διατυπώνετε εκτός Κανονισµού ερωτήσεις. Εγώ σας ερωτώ,
λοιπόν, για τους Βουλευτές ισχύει ο Κανονισµός της Βουλής ή
εσείς τον παραβιάζετε όποια ώρα σας αρέσει για να πείτε ό,τι
θέλετε από το έδρανο στο οποίο κάθεστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Έτσι απαντάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, να µη γίνονται διακοπές!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Θα τα ακούσετε µετά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μάλιστα. Η άποψή σας προφανώς διατυπώνεται µε χαρακτήρα απειλής, «θα τα ακούστε τώρα!». Είµαι
βέβαιος, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ότι η άνοδός σας στο Βήµα
θα γίνει δεκτή µε ουρανοµήκη χειροκροτήµατα. Είµαι βέβαιος ότι
η ελληνική κοινωνία θα κρέµεται από τα χείλια του κόµµατός σας
για να ακούσει τι κενό θα φέρετε στην Ελλάδα µετά τη σαρωτική
σας νίκη στις επόµενες εκλογές. Είµαι απολύτως βέβαιος για όλα
αυτά.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι ακριβώς επειδή η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη στιγµή –και δεν απευθύνοµαι βέβαια σε εσάς προσωπικά, προς θεού, άλλωστε µου είστε
συµπαθής και το ξέρετε- είναι καλό να µην παίζουµε σε αυτήν τη
φάση. Είναι καλό να λέµε στην ελληνική κοινωνία την αλήθεια και
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να τη λέµε µε σοβαρότητα, µε σεµνότητα, µε χαµηλούς τόνους.
Και η αγωνία µας, η οποία είναι κατανοητή για την πολιτική επιβίωση πολλών εξ ηµών, να µην οδηγεί σε απόψεις οι οποίες στην
πραγµατικότητα ροκανίζουν το κλαδί πάνω στο οποίο δεν καθόµαστε µόνο εµείς –αυτό εάν θέλετε είναι τελείως αδιάφορο- αλλά
κάθεται η πατρίδα, το έθνος, το µέλλον του τόπου. Πρέπει να είµαστε απολύτως σοβαροί.
Επανέρχοµαι, τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, για να σας ρωτήσω κάτι για το οποίο στην επιτροπή µου είχατε πει –εάν θυµάµαι καλά- ότι θα είναι έτσι, την απόσυρση της διάταξης που
αφορά τους αντιδηµάρχους των δέκα µικρών νησιών της Ελλάδας, την κατάργησή τους. Έχει αποσυρθεί από το νοµοθέτηµα
αυτό; Με συγχωρείτε που σας ρωτώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, το
έχουµε ρυθµίσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Και γι’ αυτό θέλω να εκφράσω και την
προσωπική µου ευαρέσκεια και της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία
πίστευε και πιστεύει ότι είναι απολύτως απαραίτητο αυτά τα δέκα
µικρά νησάκια να έχουν τη στοιχειώδη εκπροσώπηση.
Ούτως ή άλλως, ο «Καλλικράτης» τα έχει φέρει σε δύσκολη
θέση. Η παρουσία ενός αντιδηµάρχου νοµίζω ότι σε ένα µεγάλο
βαθµό βοηθάει να ελαττωθούν ως προς τα νησιά αυτά οι δυσµενείς συνέπειες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος Ευθυµίου έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνουν το νόµο προσαρµογής στην κοινοτική οδηγία που έχει
κατατεθεί όπως και όλες τις επιµέρους τροπολογίες που έχουν
γίνει δεκτές, έχουν συζητηθεί αναλυτικά. Δεν έχει κανένα νόηµα
να προστεθεί στην τόσο διεξοδική συζήτηση µία επιπλέον αγόρευση είτε επαίνου είτε επιδοκιµασίας για την απόσυρση άλλων
σηµείων που δεν ήταν σκόπιµο να περιληφθούν µε έναν έκτακτο
χαρακτήρα στη νοµοθετική µας δράση.
Όµως, υπάρχει ένα ουσιώδες ζήτηµα γύρω από την τροπολογία για την κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων, το οποίο και
κυριάρχησε στην Αίθουσα, αλλά κατ’ ουσία κυριαρχεί στο δηµόσιο λόγο. Αποτελεί σήµερα ένα από τα σηµεία αιχµής της διαµόρφωσης κοινής γνώµης, της διαµόρφωσης των πολιτικών
συµπεριφορών. Ήδη, από όλες τις αγορεύσεις, προέκυψε ένας
τεράστιος κίνδυνος ότι, αν δεχθούµε πως το καλύτερο δυνατό
πολίτευµα είναι η δηµοκρατία, µε όσες αδυναµίες και όσα ελαττώµατα τυχόν έχει, άρα η προσπάθεια όλων µας πρέπει να είναι
η ενδυνάµωση των δηµοκρατικών θεσµών, ένα µεγάλο κοµµάτι
της ρητορικής που ασκήθηκε σε αυτήν την Αίθουσα που αναπαράγεται στα ποικιλώνυµα blogs, αναπαράγεται στη δράση οργανωµένων οµάδων µέσα στην κοινωνία, δεν αφορά την
ενδυνάµωση της ποιότητας των δηµοκρατικών θεσµών, αλλά
αφορά την κατάργηση των δηµοκρατικών θεσµών. Εν ονόµατι
της παθολογίας που παρουσιάζει είτε η λειτουργία της Βουλής
είτε η λειτουργία των κοµµάτων, το ορατό ζητούµενο είναι η κατάργηση και της Βουλής και των κοµµάτων. Όµως, όταν καταργήσεις τη Βουλή και τα κόµµατα, καταργείς το λαό, καταργείς
τη λαϊκή κυριαρχία, καταργείς τη δυνατότητα του πολίτη να
προσδιορίζει ο ίδιος την εξέλιξη της κοινωνίας µε βάση τις αποφάσεις του.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το θεµελιώδες, είναι
η γραµµή που πρέπει να διαχωρίζει σήµερα, σε µία περίοδο κρίσης τις πολιτικές συµπεριφορές, τις ιδεολογικές τάσεις και τις
επιλογές που κάνει όχι αφηρηµένα κάθε κόµµα, αλλά κάνει κάθε
ένας που φιλοδοξεί να είναι στην υπηρεσία του ελληνικού λαού
και να θέλει να εκφράσει τις θέσεις που εναποτίθενται από τη
λαϊκή εντολή στο πρόσωπό του.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι πρέπει να είµαστε καθαροί απέναντι
στον ελληνικό λαό, όποιο δίληµµα και αν έχει τεθεί. Θέλουµε τα
κόµµατα οργανισµούς οι οποίοι χρηµατοδοτούνται από άδηλους
και αφανείς πόρους; Θέλουµε τα κόµµατα, όπως ενδεχοµένως
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, να χρηµατοδοτούνται
ανοιχτά από επιχειρήσεις και από λόµπι συµφερόντων ή θέλουµε
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κόµµατα τα οποία να στηρίζονται σε δύο βάθρα; Το ένα είναι η
εθελοντική συµµετοχή των πολιτών στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Εδώ συνήθως την πιο διαυγή θέση στο ζήτηµα παρουσιάζουν τα κόµµατα της Αριστεράς, ειδικά το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος, που θεωρεί θέµα αρχής ότι όλη την υπόστασή
του τη στηρίζει κατά βάση στην οικονοµική δράση των µελών ή
όσων το στηρίζουν.
Δεύτερον: Θα αρνηθούµε το γεγονός ότι η κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων είναι η κατάκτηση όλων των ώριµων δηµοκρατιών, στις οποίες θέλουµε να συγκαταλέγουµε και την
Ελλάδα; Σε ογδόντα τρία κράτη, τα πιο αναπτυγµένα, τα πιο
ώριµα του πλανήτη, µε τις πιο πλήρεις δηµοκρατίες, ισχύει η κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων, ακριβώς γιατί τα κόµµατα
θεωρούνται θεσµοί της έκφρασης της βούλησης των πολιτών.
Είναι η αποτύπωση της κυριαρχίας του πολίτη. Είναι η δύναµη
του πολίτη. Είναι η βάση, το θεµέλιο της δηµοκρατίας, η λαϊκή
κυριαρχία.
Εδώ, λοιπόν, θα έπρεπε να έχουµε µία πολύ καθαρή συζήτηση
ότι προτιµούµε ένα άλλο µοντέλο, προτιµούµε τα κόµµατα ή
όπως στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, να χρηµατοδοτούνται
ανοιχτά και καθαρά από µεγάλες επιχειρήσεις, από µεγάλους
συνασπισµούς συµφερόντων, από µεγάλα λόµπι εξυπηρέτησης
ειδικότερων συµφερόντων ή από αδιαφανείς πηγές ή πρέπει να
δεχθούµε ότι η κρατική επιχορήγηση είναι εγγύηση της λειτουργίας του ίδιου του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Δεύτερον, αν αποδεχθούµε αυτήν τη βάση, πρέπει να δεχθούµε τη διαφάνεια στα οικονοµικά των κοµµάτων, τον απόλυτο
έλεγχο. Υπήρξε πρόοδος σε αυτό;
Κύριοι συνάδελφοι, µήπως είµαστε Βουλή λωτοφάγων; Εδώ
έχω τα Πρακτικά της συνεδρίασής µας της 19ης Δεκεµβρίου του
2011. Εδώ έχω τις αγορεύσεις, τις τοποθετήσεις όλων των κοµµάτων. Είναι δυνατόν να είµαστε λωτοφάγοι; Πόσος καιρός µεσολάβησε από τις 19 Δεκεµβρίου; Ό,τι σήµερα εγείρεται ως
θέµα που παρουσιάζεται ως πρώτη φορά ήταν εδώ, συζητηµένο,
κατατεθειµένο και µάλιστα, εµπράγµατα προχωρηµένο.
Εδώ είπαµε τότε -τουλάχιστον αυτή ήταν η δική µου θέση ως
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου- ότι πρέπει να περικοπεί άµεσα
το 25% της κρατικής επιχορήγησης στα κόµµατα και εδώ πριν
λίγο ο κ. Γιαννίτσης είπε ότι κατ’ εντολήν του Σώµατος από τη
συζήτηση της 19ης Δεκεµβρίου έχει ήδη έτοιµη και κατατεθειµένη νοµοθετική πρωτοβουλία σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση της απαρχής της περικοπής της κρατικής
χρηµατοδότησης κατά 25% και της εγκαθίδρυσης της πλήρους
διαφάνειας.
Δεύτερον: Εδώ είπαµε ως ΠΑΣΟΚ ότι εµείς εµπράγµατα προχωρούµε στην περικοπή κατ’ ουσίαν του 50% και η τροπολογία
ακριβώς περιέχει την περικοπή στο 50% όσον αφορά εµάς.
Τρίτον και πιο ουσιαστικό είναι το εξής. Ετέθη από τα πράγµατα µέσα στο χρόνο της διαπραγµάτευσης ένα θέµα που είναι
συναρτηµένο απόλυτα µε την ποιότητα της δηµοκρατίας, που
είναι η φύση των ατοµικών στάσεων και συµπεριφορών και η
φύση της συνέπειας του πολιτικού άντρα ή της γυναίκας που έρχεται εδώ κατ’ εντολήν του λαού. Δεν µπορεί να υπάρχει ο πολιτικός Ιανός που είναι εδώ και γυρίζει το πρόσωπό του κάθε φορά
ανάλογα µε τη συγκυρία ή, µια και βλέπω την Άννα Βαγενά, αυτό
που στο θέατρο λένε, οι διαρκείς οβιδιακές µεταµορφώσεις.
Είναι δυνατόν να εγείρουν θέµατα άνθρωποι που κατ’ εξοχήν
έχουν ταυτιστεί µε την παθολογία του πολιτικού συστήµατος,
που ετράφησαν από αυτό, στελέχη τα οποία ήταν σε θέση ευθύνης στα κόµµατά τους και συνδέονται µε την κακοδιαχείριση των
κοµµάτων, των δικών τους κοµµάτων από τη θέση ευθύνης; Έρχονται τώρα ως τιµητές;
Αυτή είναι η γελοιογράφηση της πολιτικής: Είσαι «πότε µε τον
αστυφύλαξ πότε µε τον χωροφύλαξ» και δεν είσαι ποτέ ένα συγκεκριµένο καθαρό πρόσωπο, µε αρχές και θέσεις απέναντι στον
ελληνικό λαό. Εδώ είναι το βασίλειο της υποκρισίας σε αυτήν την
Αίθουσα γι’ αυτούς που εγείρουν τα θέµατα µε τον τρόπο που
τα εγείρουν, όταν είναι κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι
για τις καταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί.
Αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά υπ’ όψιν ο ελληνικός λαός και
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για κόµµατα και για πρόσωπα, για τη γελοιογράφηση της έννοιας
του να είσαι πολιτικός. Αντί να έχεις µία συνεπή και σταθερή
θέση αρχών, να µεταβάλλεσαι οβιδιακά, ανάλογα του τι είδους
προσωπική στρατηγική έχεις και αν νοµίζεις ότι θα κολακεύσεις
το λαό, ξεχωρίζοντας από τους άλλους. Είναι αυτό που λέµε
οπορτουνιστικά, όταν νιώθεις ότι το κλίµα αλλάζει και όταν νιώθεις ότι αυτό θα είναι πιο ευπώλητο. Δηλαδή, χρησιµοποιείς τις
πιο χυδαίες, λαϊκιστικές, δηµαγωγικές πρακτικές, εκµηδενίζοντας όµως το κύρος, την αξιοπιστία, τη βάση, δηλαδή, κάθε δηµοκρατικής σχέσης πολιτικού και πολίτη.
Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εµείς έχουµε απόλυτη συνείδηση. Εγώ έχω απόλυτη συνείδηση ότι κλείνει οριστικά µία
εποχή, αλλά κλείνει οριστικά µία εποχή και των πολιτικών αυτού
του είδους, όχι µόνο των πολιτικών στρατηγικών και τακτικών των
κοµµάτων, αλλά και των πολιτικών προσώπων αυτού του είδους.
Είναι βέβαιο για εµένα ότι η έκβαση των εκλογών θα οδηγήσει
στην ψήφιση από µεγάλη κατηγορία πτερύγων στην Αίθουσα του
νόµου που ήδη έχει καταρτίσει ο Υπουργός Εσωτερικών, ώστε
να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στα οικονοµικά των κοµµάτων,
απόλυτος έλεγχος, να υπάρξει ο περιορισµός που απαιτεί ο ελληνικός λαός στις δαπάνες των κοµµάτων και µάλιστα, τις κρατικές, έτσι ώστε, η Βουλή των Ελλήνων να δώσει το απτό
παράδειγµα ότι κατανοεί τον πόνο, κατανοεί την αγωνία, κατανοεί τη δυσκολία κάθε ελληνικής οικογένειας ότι δεν είναι πέρα,
έξω και πάνω από αυτά που συµβαίνουν στον ελληνικό λαό. Αντίθετα, η Βουλή των Ελλήνων είναι σε θέση να έχει την ευαισθησία και να περιορίζει οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί προνόµιο
της Βουλής ή των Βουλευτών.
Αυτό, όµως, επαναλαµβάνω ότι είναι για την προστασία του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος, για την προστασία της λαϊκής κυριαρχίας και γι’ αυτό απαιτεί απ’ όλους πεντακάθαρες συµπεριφορές, σταθερές δεσµεύσεις και απαιτεί ο ίδιος ο λαός να
τιµωρήσει την υποκρισία των πολιτικών εκείνων που τους έβλεπε
άλλα να λένε, άλλα να κάνουν και σήµερα να έρχονται και άλλα
να λένε, άλλα να κάνουν και άλλα να ζητούν. Όσο υπονοµεύει τη
δηµοκρατία ο ορατός εχθρός της, τόσο υπονοµεύει τη δηµοκρατία ο δήθεν περίζηλος υπερασπιστής της, πριονίζοντας ταυτόχρονα το αξιακό σύστηµα στο οποίο στηρίζεται.
Γι’ αυτό πρέπει να ξακαθαρίσουµε ότι αυτή η τροπολογία είναι
όπως ακριβώς την περιέγραψε ο Υπουργός κ. Γιαννίτσης, επί δεδοµένης νοµοθεσίας, χωρίς να δηµιουργεί κανένα προνόµιο,
χωρίς να εγκαταλείπεται κανένα δικαίωµα του οποιουδήποτε έχει
απαιτήσεις έναντι των κοµµάτων και η ουσία είναι και θα φανεί
εδώ σε αυτήν την Αίθουσα η «λυδία λίθος» της πολιτικής, ότι αν
η επόµενη Βουλή ψηφίσει τη νοµοθεσία, την οποία επαναλαµβάνω ότι από πολύ νωρίς είχαµε προσδιορίσει, ήδη έχει δροµολογηθεί και είµαι βέβαιος ότι αυτή η Βουλή θα ψηφίσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει το λόγο για κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είχα αναφέρει πριν ότι, επειδή
υπήρξε µια σκιά περί αντισυνταγµατικότητας σε µια διάταξη του
σχεδίου νόµου που έχει κατατεθεί, η οποία δεν επιθυµούµε καθόλου να υπάρχει, θα προχωρούσαµε σε µια αναδιατύπωση
αυτής της παραγράφου 3 του άρθρου 209 του ν. 3852, δηλαδή,
για τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τρόπο, ώστε να αρθεί η οποιαδήποτε αµφισβήτηση.
Αυτή είναι έτοιµη και την καταθέτω στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ωραία, κύριε Υπουργέ.
Να κατατεθεί, παρακαλώ και να µοιραστεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Παιδείας
κ. Γεώργιος Μπαµπινιώτης έχει το λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας θα
ήθελα να αναφέρω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Φέραµε µία ουσιώδη βελτίωση για πολυτέκνους και τριτέκνους, που µε µια ρύθµιση είχαν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.
Αυτή είναι η τροπολογία που έχουµε υποβάλει και φέρνουµε µία
βελτίωση, συζητώντας και µε συναδέλφους εδώ. Το 2,5% για να
καλύψει και περιπτώσεις ανθρώπων που θα αδικούνταν, αν έµενε
το 2,5%, εισηγούµεθα να είναι 3%.
Θα ήθελα να κάνω και µια δήλωση διευκρινιστική για τους
σπουδαστές, τους φοιτητές, οι οποίοι αλλάζουν σχολή και
ίδρυµα: Πηγαίνοντας οι φοιτητές στο νέο ίδρυµα, από την πείρα
µου από τα πανεπιστήµια και την πρυτανεία, γνωρίζω ότι η βαθµολογία στα µαθήµατα, τα οποία έχουν εξεταστεί και είναι τα ίδια
και έχουν την ίδια ύλη, αναγνωρίζεται κανονικά. Επειδή, όµως,
αυτό έχει σχέση µε την αυτοτέλεια των πανεπιστήµιών, δεν µπορούµε να το νοµοθετήσουµε. Αυτή είναι, όµως, η πρακτική των
πανεπιστηµίων. Νοµίζω ότι τα παιδιά αυτά, οι φοιτητές αυτοί δεν
θα έχουν πρόβληµα.
Ως προς ένα άλλο θέµα το οποίο έχουµε θίξει, το άρθρο 2 που
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αναφέρεται στα κριτήρια χορήγησης επάρκειας στη διδασκαλία
ξένων γλωσσών, θέλω να πω ότι προσπαθήσαµε να ρυθµίσουµε
ένα θέµα στο οποίο υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις, αµφισβητήσεις και αντιρρήσεις, να το βάλουµε σε µια γραµµή και να θέσουµε κριτήρια. Η προσπάθεια ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Επειδή, όµως, βλέπω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές εκτιµήσεις…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οι προθέσεις ήταν σωστές, όχι
το κείµενο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Οι προθέσεις ήταν σωστές. Δεν
έχω κοινοβουλευτική πείρα. Νοµίζω ότι πήγε να αντιµετωπιστεί
ένα θέµα, που όµως βλέπω ότι στην πράξη γεννά προβλήµατα
και εκτιµώντας αυτά τα προβλήµατα σε συνεννόηση µε την κ.
Χριστοφιλοπούλου, που έχουµε χειριστεί από κοινού το θέµα,
αποσύρουµε αυτήν την τροπολογία, αυτό το κοµµάτι, για να µπορέσει να τύχει µιας καλύτερης επεξεργασίας, που να λύνει το
πρόβληµα χωρίς αντικρουόµενες απόψεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Γεώργιος Μπαµπινιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα διόρθωση-αναδιατύπωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να κάνω ένα σχόλιο για το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Για άλλη µια φορά οργίασε η ιδεολογική τροµοκρατία ενάντια στους εργαζόµενους, ενάντια στο λαό.
Φαίνεται ότι αυτό είναι το µοναδικό σας πλέον επιχείρηµα.
Και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαµαράς αυτό που προέταξαν στις
οµιλίες τους το Σαββατοκύριακο ήταν η χρεοκοπία. Από το πρωί
έως το βράδυ αναµασάτε τα ίδια και τα ίδια, µιλάτε για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, για τα άδεια ράφια, για την έλλειψη φαρµάκων, για την έλλειψη βενζίνης, για το χάος που θα ακολουθήσει
εάν και εφόσον η εργατική τάξη, όλοι οι εργαζόµενοι δεν συµβιβαστούν, δεν υποταχθούν στα αντεργατικά, αντιλαϊκά σας µέτρα.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι όσο προσπαθείτε να τροµοκρατήσετε,
τόσο οι εργαζόµενοι πείθονται ότι βρίσκεστε σε κατάσταση αδιεξόδου, σε κατάσταση πανικού. Φοβάστε τους εργάτες. Φοβάστε
το λαό και τη νεολαία και γι’ αυτό τους βοµβαρδίζετε τροµοκρατικά.
Αλήθεια, σε ποιον µιλάτε για χρεοκοπία; Ποιον θέλετε να τροµοκρατήσετε µε την ελεγχόµενη χρεοκοπία; Θέλετε να τροµοκρατήσετε το ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ανέργους;
Θέλετε να τροµοκρατήσετε τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους, όσους έχουν ακόµη δουλειά και δεν πληρώνονται και τους
δίνουν έναντι εκατόν πενήντα, διακόσια ευρώ το µήνα; Θέλετε
να τροµοκρατήσετε τους δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους που έχουν βάλει λουκέτο; Τι άλλη τροµοκρατία µπορείτε να
ασκήσετε στους εργάτες, στο σύνολο των εργαζοµένων στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά;
Ναι, η εκεί εργοδοσία τους ειδοποίησε –το τόνισε ο εισηγητής
µας- να δουλεύουν µια µέρα τη βδοµάδα, να δουλεύουν τέσσερις µέρες το µήνα και να πληρώνονται αντίστοιχα. Δηλαδή, να
δουλεύουν τέσσερις µέρες το µήνα για να ζήσουν.
Προχθές, το Σαββάτο, σε εκποµπή στην τηλεόραση ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απαγορεύει στα ελληνικά ναυπηγεία να ναυπηγούν, να επισκευάζουν, να µετασκευάζουν και να κατασκευάζουν πλοία και του Πολεµικού Ναυτικού.
Με την πολιτική σας απαξιώσατε συνολικά τα ναυπηγεία, τα
πουλήσατε τζάµπα και τώρα απαξιώνετε όλο αυτό το επιστηµονικό και εργατοτεχνικό δυναµικό που υπάρχει στα ναυπηγεία.
Αυτή είναι η πολιτική σας, αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των µονοπωλίων που φέρνει αυτά τα ολέθρια αποτελέσµατα για τους εργαζόµενους. Τα ισχυρότερα µονοπώλια κατισχύουν. Αυτή είναι η καπιταλιστική λογική. Αυτή είναι η
ανισόµετρη ανάπτυξη. Διότι, θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα
γερµανικά ναυπηγεία στο Ρόστοκ, στο Κίελο και όπου αλλού, να
ανθίζουν καθηµερινά και να κλείνουν τα ελληνικά.
Εξήγγειλε η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία απεργία για να
περιφρουρήσει –όσο µπορούν να περιφρουρηθούν- τα δικαιώµατα των ναυτεργατών. Ξεσηκώθηκε τεράστια συκοφαντική εκστρατεία. Λέει: «Καταστρέφεται η χώρα απ’ αυτήν την απεργία».
Εσείς, που µε την πολιτική σας έχετε καταστρέψει την εργατική
τάξη, τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, τη νεολαία, λέτε τώρα ότι θα καταστραφεί η χώρα από µια απεργία.
Μέσα σε είκοσι τρεις µήνες έχουν αυξηθεί τρεις φορές τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Την πιο πάνω βδοµάδα
αυξήθηκαν κατά 25%. Το δροµολόγιο Πειραιάς-Ικαρία αυξήθηκε
κατά 26,6%. Κανένας δεν µίλησε γι’ αυτές τις αυξήσεις, για την
απεργία, όµως, όλοι ήσαν λαλίστατοι. Και εκτοξεύθηκαν και απειλές. Ούτε λίγο ούτε πολύ η κ. Διαµαντοπούλου άφησε να εννοηθεί ότι θα ενεργοποιηθεί η απόφαση για την επιστράτευση.
Κύριοι Υπουργοί, να προσέξετε πολύ. Αν επιχειρήσετε επιστράτευση, θέτετε άλλη λογική σε µια πορεία και για τις εκλογές
και δεν ξέρω τι άλλο σχεδιάζετε. Είναι πολύ επικίνδυνη η πολιτική
σας. Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λογική, πρέπει να ξέρετε ότι η
οργή ειδικά στα λιµάνια έχει φτάσει στα όριά της.
Βεβαίως όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συγκεκριµένη και συναποφασίζεται απ’ όλες
τις κυβερνήσεις και από τη Νέα Δηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και από τη σηµερινή συγκυβέρνηση. Βεβαίως, αυτή η πολιτική
ως µονόδροµος, ως πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
αποδεκτή και από όλα τα άλλα κόµµατα. Μόνο το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας είναι κατηγορηµατικά αντίθετο µε την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παλεύει για την ανατροπή αυτής ακριβώς της πολιτικής. Αυτή η πολιτική δεν έχει µερεµέτια, δεν µπορεί να διορθωθεί.
Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να τοποθετηθώ σχετικά µε όλον αυτόν
τον κουρνιαχτό που αναπτύσσεται τώρα σχετικά µε την κρατική
χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Είναι αλήθεια ότι ο άκρατος λαϊκισµός προωθείται γοργά και περνάει σχετικά εύκολα σε αυτήν
την περίοδο που ζούµε.
Όλοι αυτοί που ανέπτυξαν επιχειρηµατολογία ενάντια στις
εκλογικές δαπάνες και τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων –πρέπει
να το πούµε για άλλη µια φορά και πολύ δυνατά- δεν λένε λέξη
για τις παροχές όλων των κυβερνήσεων και της συγκυβέρνησης
σήµερα απέναντι στο µεγάλο κεφάλαιο. Δεν λένε κουβέντα για
τα προνόµια, για τις φοροαπαλλαγές, για τα κίνητρα, για το
ζεστό χρήµα που δίνεται διαχρονικά στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Δεν λένε λέξη για τις πενήντα έξι φοροαπαλλαγές, που
έχουν ψηφίσει «νόµιµα», προς τους εφοπλιστές. Αυτές οι φοροαπαλλαγές καθιερώθηκαν απ’ όλες τις κυβερνήσεις.
Επίσης, όλοι αυτοί που ξιφουλκούν ενάντια στην κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων, δεν λένε λέξη για τις νατοϊκές δαπάνες που δεν έχουν καµµία σχέση µε την άµυνα της χώρας. Οι
νατοϊκές δαπάνες υπηρετούν τις επιλογές των ιµπεριαλιστικών
επεµβάσεων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών.
Θέλουµε να τονίσουµε για άλλη µια φορά ότι η συγκεκριµένη
τροπολογία δεν αφορά το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος. Το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος δεν έχει τέτοιες εκκρεµότητες.
Οι δανειακές του ανάγκες έχουν ρυθµιστεί κανονικά και µε την
παραχώρηση ακόµη και υποθήκης.
Κάποιοι σήµερα µε λαϊκισµό και υποκρισία σηκώνουν τη σηµαία της δήθεν εναντίωσης στην κρατική χρηµατοδότηση. Χθες
ήταν στελέχη άλλων κοµµάτων, ήταν Υπουργοί σε κυβερνήσεις,
όπως για παράδειγµα η κ. Μπακογιάννη, ο κ. Καµµένος και άλλοι
πρώην Βουλευτές κυβερνητικών κοµµάτων ή πρώην Υπουργοί.
Πράγµατι, τα κυβερνητικά κόµµατα παίρνουν τη µερίδα του λέοντος. Τότε δεν έλεγαν κουβέντα για το θέµα της κρατικής χρηµατοδότησης.
Θέλετε να µιλήσουµε για την κρατική χρηµατοδότηση; Να µιλήσουµε, να τα πούµε όλα ανοικτά και καθαρά. Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος πολλές φορές έχει τοποθετηθεί ανοικτά, καθαρά
µπροστά στο λαό και έχει µιλήσει και εδώ 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 Ελλάδος αξιοποιεί την κρατική χρηµατοδότηση για την ενηµέρωση
των εργαζοµένων του ελληνικού λαού.
Ξαναλέµε για άλλη µία φορά ότι για το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδος κύρια πηγή χρηµατοδότησης είναι τα έσοδα µε τα κουπόνια από τα µέλη, τους φίλους, τους οπαδούς του κόµµατος,
από τους εργαζόµενους, που βλέπουν στο Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδος την απαντοχή τους.
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι άλλοι είναι αυτοί που πρέπει να
απολογηθούν και για διάφορες χρηµατοδοτήσεις και για χρηµατοδότες και για τις σχέσεις τους µε επιχειρηµατικούς οµίλους.
Τι άλλη καλύτερη απόδειξη υπάρχει από την πολιτική που ακολουθούν µέχρι σήµερα, από τα νοµοσχέδια που ψηφίζουν πολλές
φορές, τα οποία είναι ανοικτά καθαρά φιλοµονοπωλιακά;
Είµαστε το µοναδικό κόµµα που επανειληµµένα και πολύ πριν
από την κρίση –σε ανύποπτο χρόνο- έχουµε ζητήσει να µειωθούν
δραστικά οι Βουλευτικές αποζηµιώσεις. Κάναµε πρόταση νόµου
για την κατάργηση των Βουλευτικών συντάξεων. Ναι, κάναµε
πρόταση νόµου και ζητήσαµε να παίρνουν και οι Βουλευτές σύνταξη από το ταµείο στο οποίο ανήκαν όταν εργάζονταν. Την
έχουµε καταθέσει, αλλά τα άλλα κόµµατα την αρνούνται. Συνεπώς δεν χρειάζονται προσκλήσεις και προκλήσεις.
Τέλος, όσον αφορά το εκλογικό επίπεδο των ενστόλων, τοποθετήθηκε ο εισηγητής µας και συµφώνησε ότι πρέπει να δοθεί.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχόµαστε Καλή
Ανάσταση και του έθνους ανάταση.
Εκ µέρους της νεότερης σε µέσο όρο ηλικίας Κοινοβουλευτικής Οµάδας και της µαχητικότερης, θέλω να πω ότι είµαστε αταλάντευτοι και σηκώνουµε ψηλά την ελληνική σηµαία όσον αφορά
τα ελληνικά ζητήµατα, διεκδικώντας να παραµείνουµε όρθιοι
στην εποχή των εκπτώσεων.
Πρωτοστατούµε για την απέλαση των λαθροµεταναστών. Δώσαµε µάχη -και κερδήθηκε- για τη µη νοµιµοποίηση των ναρκωτικών. Οι Βουλευτές του ΛΑΟΣ είναι πρώτοι σε οµιλίες, πρώτοι
σε ερωτήσεις, πρώτοι σε ονοµαστικές ψηφοφορίες, αποδεικνύοντας στην πράξη τι σηµαίνει αντιπολίτευση.
Με τον αρχηγό µας Γιώργο Καρατζαφέρη επιδείξαµε εθνική
συνέπεια και σοβαρότητα. Είµαστε το µόνο κόµµα σε αυτή την
Αίθουσα που υπερασπίζεται ουσιαστικά την Ορθοδοξία και ζητάει κατάργηση της κάρτας παρακολούθησης του πολίτη.
Ορθώνουµε το ανάστηµά µας απέναντι στο νέο ραγιαδισµό
στους απογόνους του Αλάριχου. Είπαµε περήφανο «όχι» στη νέα
δανειακή σύµβαση, «όχι» στο νέο µνηµόνιο, «όχι» στην εκχώρηση
της εθνικής κυριαρχίας, «όχι» στο Αγγλικό Δίκαιο, «όχι» στην
κλοπή του εθνικού πλούτου, «όχι» στη µείωση µισθών και συντάξεων. Είµαστε δίπλα στο δοκιµαζόµενο ελληνικό λαό.
Ανοίξαµε κοινωνικό παντοπωλείο δωρεάν αρωγής. Δεν θα
αφήσουµε να περάσει ο φόρος ιδιοκατοίκησης, ο φόρος της
αγροτικής γης, που θα κάνει τους αγρότες άκληρους. Είµαστε
σταθεροί εγγυητές για την επόµενη µέρα, γιατί έχουµε υπεύθυνη, αξιόπιστη, βιώσιµη εναλλακτική λύση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ. Έχουµε πει ξεκάθαρα ότι το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο πρέπει να αποκτήσει µία νέα είδους σχέση
των εθνών-κρατών. Ζητάµε διαφορετική αλληλεγγύη µεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών µε πέντε χρόνια άτοκα, 10 δισεκατοµµύρια
το χρόνο και 1% επιτόκιο.
Την επόµενη µέρα η αυριανή διακυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει προς όλες τις πλευρές ότι θα τιµωρηθούν οι ένοχοι,
ότι θα δηµευθούν οι περιουσίες αυτών που έκλεψαν, ότι θα γίνει
η κάθαρση του δηµόσιου βίου.
Εµείς δεσµευόµαστε για την πάταξη της εγκληµατικότητας,
την ασφάλεια του πολίτη, την άµεση ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης σε όλο το Αιγαίο και προς την Κύπρο,
ώστε να γίνει η εξόρυξη του φυσικού αερίου και των πετρελαίων
της χώρας, να εκδοθεί ένα οµόλογο υδρογονανθράκων που θα
σβήσει το χρέος της χώρας και θα ξαναδώσει αξιοπρεπείς µισθούς και συντάξεις.
Σήµερα, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός έθεσε ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία χρηµατοδότησης των
κοµµάτων. Θεωρούµε απαράδεκτο να µην επιτρέπεται στο ΙΚΑ
και στις τράπεζες να κατάσχουν τα χρήµατα που τους χρωστάνε
τα κόµµατα. Θεωρούµε ότι είναι προκλητικό να ψηφίζονται τέτοιες τροπολογίες, οι οποίες µεγαλώνουν τις δαπάνες και απέναντι στο λαό που πεινάει να πραγµατοποιούνται εκλογικές
φιέστες.
Δεχόµαστε τη διατύπωση του Υπουργού ότι τα κόµµατα που
χρωστάνε είναι προβληµατικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η σκληρή
αλήθεια. Αυτά τα κόµµατα είναι προβληµατικά στο σύνολό τους,
και ιδεολογικά και πολιτικά. Δεν έχουν προοπτική.
Ο Γιώργος Καρατζαφέρης ζήτησε κατ’ επανάληψη µείωση της
επιχορήγησης των κοµµάτων κατά 50%. Δεν εισακούστηκε. Πρέπει να πούµε ότι µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο που περιέγραψα, η σηµερινή συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών
οφείλει να έχει αξονικούς στόχους για το πού θα προχωρήσουµε.
Σαν κρίκος, από τη στιγµή που αφαιρέθηκε η λαθεµένη τροπολογία, δηλαδή η παράγραφος 2 για την αναγνώριση της επάρκειας γλωσσοµάθειας, θεωρούµε ότι η τροπολογία πλέον
περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονταν για τους πολύτεκνους. Αποκτά πλέον ουσία. Στο άλλο σκέλος έχει χαθεί η εµπιστοσύνη του κόσµου απέναντι στην πολιτική ηγεσία και ούτε
σήµερα κερδίζεται.
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Εµείς κατανοούµε τη θέση του Υπουργού να υπερασπιστεί ένα
πόνηµα. Όπως αποδείχθηκε, όµως, στην πράξη, σήµερα θα γίνει
µια αναµέτρηση και η αναµέτρηση είναι ιστορική. Εµείς µόνοι θέσαµε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για να τεθεί ενώπιον της
ατοµικής του συνείδησης ο κάθε Βουλευτής. Ευελπιστούµε ότι
θα υπάρξουν -πλην του κ. Ραγκούση- και άλλοι οι οποίοι θα διαφοροποιηθούν, για να πουν τελικά ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός έχει δίκιο.
Με επιστολή µας είχαµε ζητήσει έγκαιρα -και την έχω καταθέσει και στα Πρακτικά της Βουλής- και ο Υπουργός αλλά και η Κυβέρνηση να αποσύρουν ένα τέτοιο ενδεχόµενο και οι εκλογές να
γίνουν µε το ελάχιστο κόστος. Είναι τελείως διαφορετικό τα 80
εκατοµµύρια που προέβλεπε ο προϋπολογισµός για τις εκλογικές δαπάνες από τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Δεν είναι τα
ίδια πράγµατα, είναι τελείως διαφορετικά.
Εµείς απέναντι στον ελληνικό λαό δεν λέµε µισόλογα. Λέµε την
αλήθεια, τον κοιτάµε κατάµατα κι έχουµε διαδραµατίσει συγκεκριµένο ρόλο, ο οποίος έχει πάντοτε θετική κατεύθυνση.
Χρειάζεται πράγµατι η επόµενη µέρα στη χώρα να έχει έναν
άλλο δρόµο, να έχει µια πατριωτική πλειοψηφία, να υπάρχει άξονας πρωτοβουλιών που θα βγάλει τη χώρα από τα σηµερινά
αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, όµως, πρέπει να αποχωρήσει το
υπάρχον πολιτικό προσωπικό, το οποίο έχει αυτές τις ευθύνες
για εδώ που φτάσαµε. Δεν µπορούν να µεταµορφωθούν. Η
τέχνη του συστήµατος εξουσίας είναι η µεταµόρφωση, η µεταµόρφωση των διαχειριστών. Μεταµορφώνονται διαρκώς στη λογική του µάρκετινγκ. Προσπαθούν να αποκτήσουν εικόνα, η
οποία θα περάσει. Ξεκίνησε σήµερα η πρώτη γραµµή της µάχης.
Ήταν σ’ όλες τις εφηµερίδες. Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας. Πόλωση. Πόλωση ποιος θα πάει λιγότερο από τον
άλλο και όχι πώς θα πάρουν περισσότερες ψήφους θα έπρεπε
να είναι σήµερα µέσα από το λαϊκό αίσθηµα η εξέλιξη.
Δεν µπορούν να τεθούν εκβιαστικά διλήµµατα στον ελληνικό
λαό. Ανασύρθηκε το σύνθηµα «ευρώ ή δραχµή»; Ποιος το θέτει;
Το θέτει κάποια συγκεκριµένη πραγµατικότητα; Αν απειλείστε
από το ΚΚΕ και από το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν φτάνουν το 20% του
εκλογικού σώµατος, κάνετε µεγάλο λάθος, είστε εκτός πραγµατικότητας. Ποιος άλλος θέτει τέτοια κατεύθυνση; Αν το θέτει κάποιος, να το ξεκαθαρίσει. Εµείς δεν έχουµε ακούσει εκτός ευρώ
πρόταση.
Είµαστε οι µόνοι που έχουµε διατυπώσει συγκεκριµένο βηµατισµό για την επόµενη µέρα, ότι µπορούµε να βάλουµε τους δανειστές µας, που µας αποκάλυψαν ότι µπλοφάρουν εις βάρος
µας, στη θέση τους, να υπάρξει σαφέστατη τοποθέτηση ότι στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινοτικής αλληλεγγύης η Ελλάδα σαν
κράτος δεν θα δανείζεται σαν εταιρεία µε τοκογλυφικό επιτόκιο,
θα δανείζεται όπως δανείζει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα τις
τράπεζες των διαφόρων χωρών, τις οποίες τις ωθεί να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της Ελλάδας, της Ιταλίας και όσων κρατών
έχουν αυτήν τη στιγµή εκδώσει οµόλογα. Γιατί αυτό κάνουν.
Κύριε Υπουργέ, η θέση σας, πράγµατι, είναι δύσκολη, γιατί
εσείς εκπροσωπείτε µια Κυβέρνηση η οποία έχει ευρύτητα έργων
και ιστορίας. Και σαφώς δεν είστε εσείς ο δικαιοπάροχος αυτής
της ιστορικής ευθύνης να πείτε γι’ όλα αυτά τις απαντήσεις στις
οποίες εµείς µοµφές αποδίδουµε. Σίγουρα, όµως, η διατύπωσή
σας ότι είναι προβληµατικές επιχειρήσεις τα κόµµατα, µας δικαιώνει. Αυτά τα κόµµατα είναι προβληµατικές επιχειρήσεις κι
έχετε απόλυτο δίκαιο.
Πρώτον, επιχειρούν την εξαπάτηση του ελληνικού λαού και
µέχρι τώρα το έχουν καταφέρει. Έχουν επιχειρήσει τον εκβιασµό
και µέχρι τώρα το έχουν καταφέρει. Έχουν επιχειρήσει τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης και µέχρι τώρα το έχουν καταφέρει.
Έχουν επιχειρήσει την ατιµωρησία τους και το έχουν καταφέρει.
Έχουν επιχειρήσει τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος και
κατάφεραν κι έφτασε το χρέος των δύο κοµµάτων στα 270 εκατοµµύρια ευρώ. Έχουν επιχειρήσει να σώσουν τη χώρα βουλιάζοντάς την όλο και πιο πολύ. Έχουν επιχειρήσει να διασωθούν
και µέχρι τώρα µε την ανοχή του ελληνικού λαού παραπλανηµένου το έχουν καταφέρει.
Σήµερα, όµως, ήρθε η ώρα της κρίσεως και ο ελληνικός λαός
θα αποδώσει τις ιστορικές ευθύνες στον καθένα µ’ αυτό που του
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αναλογεί. Εµείς έχουµε δικαίωµα κριτικής. Είµαστε το µόνο
κόµµα που δεν χρωστάει, το µόνο κόµµα το οποίο έχει σηκώσει
δυσανάλογο βάρος απ’ αυτό που του αναλογεί ιστορικά, το µόνο
κόµµα το οποίο έχει καθαρό µέτωπο και όσον αφορά τις συναλλαγές αλλά και όσον αφορά την πολιτική γραµµή στα εθνικά θέµατα και το µόνο κόµµα το οποίο θέλει να υπάρξει εθνική,
κοινωνική αλληλεγγύη και συµµαχία διεξόδου. Δεν είµαστε το
κόµµα της µονοµερούς διάταξης των πραγµάτων, από τη µία εργαζόµενοι και από την άλλη επιχειρηµατίες. Η εσωτερική υποτίµηση χρεοκοπεί τις επιχειρήσεις και απολύει τους εργαζόµενους.
Είναι ενιαίο. Οι µόνοι που ενώνουµε τους Έλληνες για να επιβιώσουν σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής είµαστε εµείς, κάποιοι
άλλοι είναι απλά πολιτικοί σκουπιδοφάγοι, ευκαιριοθήρες της
µιας στιγµής.
Πράγµατι, επισηµαίνω τη διατύπωση του συναδέλφου του
ΛΑΟΣ, του κ. Αϊβαλιώτη, που είπε: «Τι έγινε; Όλοι οι Υπουργοί
του παλαιού συστήµατος ηγούνται κοµµάτων για να το παίξουν
νέα κόµµατα; Σε ποια βάση και σε ποια συγκροτηµένη πολιτική;
Στην πολιτική των συνθηµάτων; Εδώ είµαστε, ας µας αντιγράψουν όσο θέλουν».
Κλείνω µε µια παρέµβαση. Είδαµε ότι ένα µεγάλο µέρος του
Τύπου εφαρµόζει στην πράξη ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σενάριο, το να φέρει τους ναζιστές στη Βουλή. Και θα θέλει να τους
φέρει στη Βουλή για να προκληθούν εντάσεις, µάχες σώµα µε
σώµα, εκτροπή, ανωµαλία και για να µας επιβάλουν άρση άρθρων του Συντάγµατος και να επιβάλουν τη δικτατορία την οικονοµική είτε µε τεχνοκρατική κυβέρνηση είτε µε κυβέρνηση
µαριονέτα οι δανειστές µας. Το έχουµε δει αυτό το σχέδιο. Το
βλέπει ο ελληνικός λαός και αντιστέκεται. Αυτή η αντίσταση θα
είναι νικηφόρα για τον ελληνικό λαό. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει
λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο, γιατί κάτι θέλατε να διευκρινίσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας
την τοποθέτησή µου ήθελα να πω ότι εµείς στη συγκεκριµένη
τροπολογία για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων ψηφίζουµε
«ΠΑΡΩΝ», γιατί δεν αφορά το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Θοδωρής Δρίτσας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσο πλησιάζουν οι µέρες για την προκήρυξη των εκλογών
που επιβάλλουν από την µια πλευρά η λαϊκή απαίτηση που µήνες
τώρα διεκδικεί το δικαίωµα της ελληνικής κοινωνίας να πάρει
θέση σ’ όσα επιχειρούν οι δυνάµεις του µνηµονίου και η συνεταιριστική δικοµµατική κυβέρνηση, πρώην τρικοµµατική, µε τις
δανειακές συµβάσεις και όλα τα µέτρα εξουθένωσης των κοινωνικών κατακτήσεων και από την άλλη το αδιέξοδο της ακολουθούµενης πολιτικής, τόσο ξεδιπλώνεται συστηµατικά µια
προσπάθεια παραπλάνησης, αποπροσανατολισµού της ελληνικής κοινωνίας από τα καίρια και κεντρικά ζητήµατα που αφορούν την ακολουθούµενη πολιτική και την ανάγκη ανατροπής
της.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτές τις µέρες αντί να συζητάµε για την επικείµενη ετυµηγορία του ελληνικού λαού απέναντι
στα κρίσιµα ζητήµατα αν θα δεχθεί την ισοπέδωση των δικαιωµάτων του και των κατακτήσεων του, των στοιχειωδών όρων επιβίωσης, συζητούµε για το ευρώ και τη δραχµή ή συζητούµε για
το µεγάλο κίνδυνο των µεταναστών ή συζητούµε για διάφορα
άλλα ζητήµατα.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό και επικίνδυνο και πρέπει να το καταγγείλουµε έγκαιρα ότι η Κυβέρνηση µαζί µε µηχανισµούς και
από τα media και από άλλους φορείς προχωρεί συστηµατικά σ’
αυτό που λέµε στρατηγική της έντασης. Βολεύει κάθε εξουσία η
στρατηγική της έντασης. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα
αυτής της πολιτικής και αυτών των επιλογών είναι η αντιµετώπιση
της Κυβέρνησης απέναντι στη διεκδίκηση των ναυτεργατών και
της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας.
Δηλαδή πρέπει να εξαφανιστούν οι εργατικοί αγώνες, πρέπει
να απονοµιµοποιηθούν, πρέπει να µην έχει δικαίωµα κανένας
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κλάδος να υπερασπιστεί τα στοιχειώδη, όταν αυτά, όχι απλώς
απειλούνται, αλλά εκβιαστικά επιβάλλονται;
Προκήρυξαν προ είκοσι ηµερών οι ναυτικοί την απεργία τους
και την ανέστειλαν και αντί να αξιοποιήσει η Κυβέρνηση αυτήν
τη στάση, προχώρησε εν τάχει στο να νοµοθετήσει όλα εκείνα
τα οποία αποτελούσαν αντικείµενο διαλόγου.
Μπορούµε να καταλάβουµε πάρα πολύ καλά τις ανάγκες και
τις αγωνίες και αυτών που ασχολούνται µε τον τουρισµό και
αυτών που ασχολούνται µε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων
και τη διακίνησή τους. Είναι ανάγκη όλο αυτό το µέτωπο των κοινωνικών κατηγοριών και των επαγγελµατικών οµάδων να συνενωθεί σε µία πίεση εναντίον της Κυβέρνησης. Στο παρά πέντε,
τώρα και εν όψει της απειλής της κήρυξης και της επαναφοράς
και της επανενεργοποίησης του νόµου για την επιστράτευση, η
Κυβέρνηση να σταµατήσει αυτήν την επικίνδυνη και ολισθηρή
πορεία στη στρατηγική της έντασης και να αναστείλει όλα τα
µέτρα εις βάρος των ναυτεργατών, εις βάρος του Οίκου Ναύτου
και του ασφαλιστικού ταµείου, του ΝΑΤ. Διαφορετικά είναι υπόλογοι και εν όψει των εκλογών για τις συνέπειες της στρατηγικής
της έντασης.
Κύριε Πρόεδρε, η χρηµατοδότηση των κοµµάτων αποτελεί και
αυτή ένα αντικείµενο αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης
από διάφορα κέντρα και µε διάφορες σκοπιµότητες. Ξεκαθαρίζω
από την αρχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπερψηφίσει αυτήν την τροπολογία γιατί δεν τη θεωρεί δίκαιη και σωστή. Υπάρχει ανάγκη
συνολικών ρυθµίσεων, υπάρχει ανάγκη µείωσης της χρηµατοδότησης των κοµµάτων, υπάρχει ανάγκη διαφάνειας και απολογισµού –το έχουµε θέσει πάρα πολλές φορές- υπάρχει ανάγκη
σειράς ρυθµίσεων που να αφορούν τη δικαίωση της βασικής στόχευσης αυτών των κρατικών χρηµατοδοτήσεων, που δεν είναι
άλλη από το να επιτελούν τα κόµµατα την πολιτική τους λειτουργία ενώπιον των Ελλήνων πολιτών γιατί τα κόµµατα υποτίθεται
ότι είναι ενώσεις πολιτών. Αυτή η ανάγκη όµως δεν µπορεί να καταστρατηγεί στοιχειώδη ζητήµατα που αφορούν και την ισοτιµία
και την ισονοµία.
Πώς είναι δυνατόν να παρεµβαίνει η Βουλή και να ρυθµίζει το
ανεκχώρητο ή το ακατάσχετο, όταν αυτό δεν το κάνει για χρέη
των κοµµάτων προς τις τράπεζες ή προς οποιονδήποτε άλλο,
όταν αυτό δεν το κάνει για τους δανειολήπτες που µαστίζονται
αυτήν τη στιγµή από τις πιέσεις των τραπεζών για τα δάνεια που
έχουν για την πρώτη κατοικία και δεν τους φτάνουν οι µισθοί που
παίρνουν για να εξοφλήσουν την παραµικρή δόση; Πώς είναι δυνατόν να µη λαµβάνεται υπ’ όψιν µέριµνα για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων εργαζοµένων, οι οποίοι µπορεί να έχουν προσφύγει και να τα διεκδικούν;
Τι πάει να πει ανεκχώρητο και ακατάσχετο; Δεν είναι µόνο οι
τράπεζες. Από αυτήν την άποψη δεν νοείται τέτοιου είδους ρύθµιση. Αυτά είναι ρυθµίσεις στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου. Ας
την κάνουν τα κόµµατα µε τις τράπεζες, ας την κάνουν προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Επίσης, δεν είναι δυνατόν όταν έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα
δεδοµένα, παρά το γεγονός ότι το λέει ο νόµος, να προκαταβάλλονται δόσεις επί τη βάσει του ποσοστού που είχαν στις προηγούµενες εκλογές τα κόµµατα όταν αυτά έχουν διαφοροποιηθεί
εντελώς µε εξαιρετικά δραστικό τρόπο.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, εµείς θέλουµε να πούµε
ότι η κρατική χρηµατοδότηση είναι µία δέσµευση για τα κόµµατα
απέναντι στην οποία οφείλουν να απολογούνται διαρκώς και µε
τον πιο διαφανή τρόπο για το πού πάνε αυτά τα χρήµατα και για
το πώς χρησιµοποιούνται. Διότι όταν χρησιµοποιούνται για το
σκοπό για τον οποίο υποτίθεται ότι καθιερώθηκαν, έχει πολύ σηµαντική λειτουργία για τη συνολική λειτουργία της δηµοκρατίας
και είναι επ’ ωφελεία των πολιτών και επ’ ωφελεία των αγώνων
των πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από αυτήν την άποψη δεν θα συναινέσουµε σε καµµία περίπτωση στο να διολισθήσουµε µέσα από µία δηµαγωγική λογική
αντιµετώπισης των πραγµάτων στα κόµµατα των πλουσίων, στα
κόµµατα που πραγµατικά θα στηρίζονται στις µίζες και δεν θα
στηρίζονται στη δύναµη του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας
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πολιτικός οργανισµός που στέκεται διαρκώς και κάθε στιγµή
δίπλα στους αγώνες του ελληνικού λαού και δεν έρχεται τώρα
να παίξει παιχνίδια καιροσκοπικά. Μαζί µε αυτόν το λαό παλεύει
καθηµερινά και αντιστέκεται, ιδιαίτερα την τελευταία διετία, σε
όλα αυτά τα µέτρα, ως εκ τούτου δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από
αυτού του είδους τις διαδικασίες. Επίσης τα οικονοµικά του τα
στηρίζει σε µεγάλο βαθµό στη συµµετοχή των πολιτών και των
φίλων και των µελών του ΣΥΡΙΖΑ.
Για όλα τα υπόλοιπα -όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, ο κ.
Γιαννίτσης- πράγµατι απορούµε και εµείς γιατί δεν έρχονται οι
προτάσεις νόµου που πρέπει να προωθηθούν για να βελτιωθούν
και να ανατραπούν παθογένειες προηγουµένων ετών.
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα περιθώριο. Θέλω να επαναφέρω, κύριε Υπουργέ, κάτι που έχει συζητηθεί και έχει γίνει γνωστό -το ανέφερε και άλλος συνάδελφος- για τη χρηµατοδότηση
των µονάδων αφαλάτωσης, αναφορικά µε τη Μήλο, που έχουµε
καταθέσει σχετική τροπολογία. Δεν υπάρχει λόγος να µην µπορεί
αυτό το νησί να ρυθµίσει µία πολύ σηµαντική υποδοµή του και
να ωφεληθούν όλοι οι κάτοικοι.
Έχουµε δηλώσει κι εµείς ότι συµφωνούµε µε το εκλογικό επίδοµα στους ένστολους. Είναι µία πράξη ισοτιµίας και δικαιοσύνης. Δυστυχώς εισάγεται σε ένα συνολικό άρθρο που
περιλαµβάνει και πολλά άλλα αρνητικά.
Από εκεί και πέρα θέλω να τελειώσω, κύριε Υπουργέ, µε την
προσθήκη που έχετε στο άρθρο 19 σχετικά µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το ανέφερα και στην επί της αρχής συζήτηση,
νοµίζω πρέπει να την ξαναδείτε αυτήν τη διάταξη. Οι διαφηµιστικές πινακίδες στις στάσεις των λεωφορείων είναι ένοχες µε ένα
αυθαίρετο τρόπο για θανάτους πολιτών. Είναι ένα µεγάλο θέµα,
δεν έχω το χρόνο να το αναλύσω. Έχει πλήξει µεγάλο αριθµό οικογενειών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Κάνετε µία κίνηση βελτίωσης. Στην πραγµατικότητα θα
έπρεπε να είναι γενική η απαγόρευση, εκεί που υπάρχει, γιατί το
καθεστώς είναι πολυπλόκαµο και βρίσκει τρόπους να διαφύγει.
Ήδη από τις ρυθµίσεις που κάνετε, σας βεβαιώνω ότι στάσεις
λεωφορείων σε διάφορες κρίσιµες περιοχές υπάρχουν όταν το
πεζοδρόµιο δεν ξεπερνά τα δύο µέτρα, όταν υπάρχει στάση του
ΟΑΣΑ και υπάρχουν και στάσεις των δηµοτικών συγκοινωνιών.
Υπάρχουν ένα σωρό παραθυράκια µε τα οποία καταστρατηγούνται όλες αυτές οι διατάξεις. Θέλει πολύ περισσότερη µελέτη και
πολύ περισσότερη προσοχή και γι’ αυτό είναι καλύτερο να το
αποσύρετε, να το φέρουµε και στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας
της Βουλής, να το δούµε, να το συζητήσουµε πολύ καλύτερα και
να ρυθµιστεί όπως πρέπει. Παρά τη θετική τάση βελτίωσης του
υπάρχοντος καθεστώτος, να µην υπάρχουν κάθετες αλλά να
υπάρχουν µόνο πλάγιες, είναι επικίνδυνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, αν
έχετε την καλοσύνη ολοκληρώνετε, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω. Δεν έχω τη δυνατότητα
να µπω σε επιµέρους ζητήµατα σχετικά µε το νοµοσχέδιο.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνει η Βουλή. Προειδοποιώ την Κυβέρνηση
να σταµατήσει την παραπλανητική τακτική διαµόρφωσης συνθηκών έντασης και τεχνητής πόλωσης, γιατί αλλιώς είναι υπόλογη
για ό,τι µπορεί να συµβεί εν όψει των εκλογών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δρίτσα.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιαννίτσης για µία
σύντοµη παρέµβαση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για ορισµένες εποικοδοµητικές επισηµάνσεις που έγιναν από τον κ. Δρίτσα. Θα ήθελα
να πω ότι σ’ ό,τι αφορά τις µονάδες αφαλάτωσης δεν είναι µόνο
η Μήλος που έχει ένα τέτοιο πρόβληµα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Το θέµα ήλθε πριν από λίγες µέρες. Είναι ένα σοβαρό
θέµα. Πρέπει να δούµε τι γίνεται. Εδώ και τέσσερεις µήνες δεν
εµφανίστηκε από πουθενά. Πιστεύω ότι θα εξεταστεί καλύτερα
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και εδώ θα είναι η Κυβέρνηση –όχι τα πρόσωπα της Κυβέρνησης- και εδώ θα είναι και η Βουλή για να βρεθεί µία ρύθµιση που
θα αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα.
Σ’ ό,τι αφορά τις πινακίδες θα σας πω ότι η προσωπική µου
θέση είναι ότι ήµασταν πάρα πολύ διστακτικοί. Στην αρχή το
απορρίψαµε. Από την άλλη µεριά υπάρχει µία εξ αντικειµένου
ανάγκη που θα διευκολύνει τους δήµους στο θέµα αυτό. Προχωρήσαµε µε µία όσο γίνεται πιο προσεκτική διάταξη και θα ολοκληρωθεί κάποια διαδικασία που θα βάζει µία γενική ρύθµιση για
το όλο θέµα και εκεί µπορεί να υπάρξει µία αλλαγή. Φυσικά δεν
µιλάω γι’ αυτήν την Κυβέρνηση.
Έχοντας πει αυτά, θα ήθελα να µιλήσω γι’ αυτό που λέχθηκε
για την Κυβέρνηση. Αυτή η Κυβέρνηση προσπάθησε µέσα σε λίγους µήνες να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία, να βγάλει την
αγωνία από τον κάθε Έλληνα ότι αύριο θα δει όλες τις αποταµιεύσεις του στις τράπεζες να χάνονται και ότι δεν θα δει θεού
πρόσωπο ούτε κι εγώ ξέρω για πόσο καιρό. Αξιολογήστε την
προσπάθεια της Κυβέρνησης όπως θέλετε. Οι διαµαρτυρίες που
έχουν υπάρξει στο κοινωνικό σύνολο για τις ρυθµίσεις είναι κατανοητές. Κανείς δεν περιµένει ότι δεν θα υπάρχουν διαµαρτυρίες ή διαδηλώσεις, άσχετο αν αυτά οδήγησαν στη µείωση του
εισοδήµατος πολλών ανθρώπων που εργάζονται και σε κλείσιµο
πολλών µαγαζιών και έσπρωξαν την ανάπτυξη προς τα κάτω, αντί
να τη βοηθήσουν να πάει προς τα πάνω. Δεν θα πω ότι σ’ όλες
αυτές τις ιστορίες υπήρχε στρατηγική έντασης, αλλά να ακούσω
ότι υπάρχει στρατηγική έντασης της Κυβέρνησης αυτή τη
στιγµή; Δεν ξέρω τα κόµµατα τι κάνουν, αλλά στρατηγική έντασης της Κυβέρνησης; Νοµίζω ότι θέλει πολύ ηρωισµό.
Θα ήθελα να ρωτήσω: Επιτέλους αυτός ο κόσµος πόσα χρόνια
κάθε Πάσχα θα ταλαιπωρείται µε τέτοιες ιστορίες; Πόσα Χριστούγεννα πρέπει να ταλαιπωρείται µε άλλες ιστορίες; Πόσα
χρόνια στην αρχή των διακοπών του πρέπει να ταλαιπωρείται µε
τις ίδιες ιστορίες; Πόσες µικρές επιχειρήσεις, βιοτέχνες και άλλοι
εργαζόµενοι πρέπει να χάσουν τις δουλειές και τα εισοδήµατά
τους; Θεµιτά όλα αυτά που γίνονται, αλλά, εν πάση περιπτώσει,
το κάθε πράγµα έχει ένα µέτρο και σήµερα κάποιες χιλιάδες άνθρωποι και µικρές επιχειρήσεις καταστρέφονται. Δεν πρόκειται
περί µέτρου εδώ. Παρακαλώ πολύ να ληφθεί απλώς υπ’ όψιν ότι
η στρατηγική έντασης που αναφέρθηκε δεν αφορά την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τον Υπουργό να µιλάει για την αγωνία της
Κυβέρνησης για τη χώρα. Επειδή υπάρχει αυτή η αγωνία, η τροπολογία για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων είναι σε πρώτη
γραµµή. Δεν είδα την αγωνία της Κυβέρνησης γι’ αυτούς τους
οµολογιούχους που έχασαν τα χρήµατά τους και που δεν είχαν
ειδοποιηθεί, είτε αυτά αφορούν ιδιώτες είτε αφορούν ασφαλιστικά ταµεία είτε νοσοκοµεία είτε πανεπιστήµια. Επίσης αφορούν
και οµολογιούχους που είναι στο εξωτερικό που επένδυσαν σε
οµόλογα της Ελλάδας και αυτήν τη στιγµή τα χάνουν. Δεν είδα
καµµία αγωνία για το ένα εκατοµµύριο άνεργους, δεν είδα καµµία αγωνία για το 90% των Ελλήνων που είναι στις λίστες του
«Τειρεσία», είτε είναι επιχειρηµατίες είτε είναι απλοί καταναλωτές
που δεν µπόρεσαν να καλύψουν µία και δύο δόσεις. Δεν είδα κάποια αγωνία, ώστε να έλθει κάποια τροπολογία για όλους αυτούς
τους ανθρώπους, παρά µόνο για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Με τον τρόπο που έχει κατατεθεί, κύριε Υπουργέ, πρώτα απ’
όλα προκαταλαµβάνει την απόφαση των πολιτών για το τι αποτέλεσµα θα έχουν οι εκλογές. Νοµίζω ότι όλοι ξέρουµε ποια θα
είναι τα αποτελέσµατα. Όλοι το καταλαβαίνουµε. Τώρα, αν γίνεται µία επικοινωνιακή προσπάθεια για να φανεί κάτι παραπάνω ή
να προσπαθήσουµε για κάτι παραπάνω, εκτιµώ ότι οι πολίτες ήδη
έχουν κατασταλάξει και έχουν πάρει τις αποφάσεις τους να καταδικάσουν τις πολιτικές των τελευταίων χρόνων. Νοµίζω ότι κι
εσείς ο ίδιος, αν δεν ήσασταν στην Κυβέρνηση, θα είχατε συµ-
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φωνήσει µε τους πολίτες.
Αυτό που περιµέναµε από µία Κυβέρνηση που έχει πάνω από
240 Βουλευτές ήταν να φέρει από αρχής κάτι για το εκλογικό σύστηµα για να πιστέψουµε ότι πραγµατικά θέλει να κάνει µία αλλαγή. Δεν έφερε ούτε αλλαγή του εκλογικού νόµου, ούτε για τον
αριθµό των Βουλευτών που ακούστηκε ούτε για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων ούτε για τις θητείες των Βουλευτών ούτε για
τη βουλευτική σύνταξη ούτε για τη βουλευτική αποζηµίωση. Όλα
ακούγονται αποσπασµατικά, όµως µία τέτοια ισχυρή Κυβέρνηση
το πρώτο µέληµα που θα έπρεπε να έχει θα ήταν να πάρει µία
απόφαση για το πολιτικό σύστηµα, αφού αυτό είναι η «ρίζα» του
κακού και το λένε όλοι. Δεν έγινε καµµία προσπάθεια αλλαγής
γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξουµε όχι µόνο σήµερα αλλά ποτέ στο µέλλον όσο αυτά τα δύο κόµµατα µπορούν
να έχουν τη δυνατότητα διακυβέρνησης της χώρας. Δεν υπάρχει
τέτοια προοπτική. Όλα όσα ακούγονται είναι ατάκτως ερριµµένα,
διάφορες προτάσεις επικοινωνιακές, προσωπικές κάποιων πολιτικών, οι οποίοι για την προσωπική τους προβολή κάνουν και τη
σχετική πρόταση.
Αυτή η Κυβέρνηση όµως υποτίθεται ότι ήταν υπεύθυνη και είχε
αυτή τη δυνατότητα και δεν είχε πρόβληµα να ξαναεκλεγεί, εκτός
αν ο Πρωθυπουργός ή εσείς έχετε σκοπό να πολιτευθείτε. Αυτό
είναι µία άλλη ιστορία. Αν, λοιπόν, δεν έχει τέτοιο σκοπό και λέτε
ότι δεν έχει τέτοιο στόχο και διαβάζω σε συνέντευξή σας ότι η
Κυβέρνηση ήλθε να βοηθήσει τον τόπο, το πρώτο βήµα που
έπρεπε να κάνει είναι να αλλάξει το πολιτικό σύστηµα. Έτσι θα
βοηθούσε τον τόπο κι όχι µε την τροπολογία ενίσχυσης των κοµµάτων πριν από τις εκλογές µε δεδοµένο το αποτέλεσµα των
προηγούµενων εκλογών.
Στα δύο χρόνια που πέρασαν η κοινωνία άλλαξε. Εσείς γίνατε
Υπουργός χωρίς να έχετε εκτεθεί σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός
είναι Πρωθυπουργός εξωκοινοβουλευτικός. Δεν άλλαξε τίποτα
στη χώρα; Τι πιστεύετε εσείς; Ότι έχουµε τις ίδιες πολιτικές συνθήκες, άρα και τις συνθήκες εκλογικού αποτελέσµατος που σήµερα δίνουν σε σας τη δυνατότητα να προτείνετε να
χρηµατοδοτηθούν τα κόµµατα µε το ποσοστό των προηγούµενων εκλογών;
Εκτιµώ, λοιπόν, ότι πρέπει να αποσύρετε άµεσα την τροπολογία. Οι πολίτες µας παρακολουθούν. Το κάθε κόµµα θα πρέπει
να κάνει το κουµάντο του και, αν δεν µπορεί να κάνει το κουµάντο
στο σπίτι του, πώς θα κάνει κουµάντο στη χώρα; Είναι τραγικό
να έχουν φτάσει τα δύο κόµµατα να ξεπερνούν τα 120-130 εκατοµµύρια ευρώ και µάλιστα το 80% από συγκεκριµένη τράπεζα,
να έχουν γίνει λουξ υποδοµές, να έχουµε αλλάξει κτήρια, γραφεία, να έχουµε κάνει επενδύσεις και σήµερα να ζητάµε χρήµατα
από τον ελληνικό λαό. Έχει κατέβει το µεροκάµατο στα 26 ευρώ
και στα 22 για τους νέους και ζητάµε προκαταβολικά χρήµατα
για να λειτουργήσουν προεκλογικά τα κόµµατα. Είναι ντροπή µας
να το κάνουµε αυτό.
Δεν έπρεπε καν να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Καµµία τροπολογία. Έπρεπε τα κόµµατα να είναι αυτάρκη. Αν βασίζονται στους
πολίτες και στα µέλη και στα στελέχη που περηφανεύονται ότι
συµµετείχαν στις εκλογές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αυτοί
θα έπρεπε να στηρίξουν τα ίδια τα κόµµατα, αν πίστευαν σε κάτι.
Άρα η συµµετοχή ήταν εικονική, ήταν πλασµατική και ήταν από
ανθρώπους που ακόµη στηρίζουν αυτό το σύστηµα. Βέβαια
υπάρχουν και συναισθηµατικοί λόγοι. Δεν τους βάζω στην ίδια
κατηγορία.
Όσον αφορά το άλλο µεγάλο θέµα, την απεργία της ΠΝΟ,
αυτή η Κυβέρνηση µε τον τρόπο της κατάφερε να δηµιουργήσει
τέτοιες καταστάσεις που να φέρουν αντίδραση από τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών που έγιναν εδώ, αποτελέσµατα τα οποία
προήλθαν από τις πολιτικές και τα νοµοσχέδια που ψηφίστηκαν
και την υποχωρητικότητα της Κυβέρνησης απέναντι στη διαπραγµάτευση, ώστε να µειωθεί το µισθολογικό κόστος στον ιδιωτικό τοµέα. Πέραν αυτού όµως, δεν µπορούµε να βάζουµε
απέναντι τάξεις είτε παραγωγικές είτε τάξεις οι οποίες έχουν τον
ίδιο στόχο να µπορούν να κερδίσουν το αύριο, να αναθεωρήσουν
τα κεκτηµένα και χρειάζονται συµµαχίες. Εµείς για κοµµατικούς
λόγους, είτε ένθεν είτε από την άλλη πλευρά, τους βάζουµε απέναντι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκτιµώ ότι η εποχή δεν είναι για «κορώνες» αλλά είναι για σύνεση και θα πρέπει να υπάρχει αλληλοκατανόηση. Πρέπει να λυθούν τα προβλήµατα των εργαζοµένων που δεν είναι αυτής της
εβδοµάδας αλλά είναι διαχρονικά και θέλει πάρα πολύ αγώνα
από δω και πέρα για να επανέλθουν οι εργαζόµενοι και να κερδίσουν το αύριο.
Εκτιµούµε ότι αυτήν τη στιγµή, η κοµµατική επένδυση σε κινήσεις οι οποίες δηµιουργούν προβλήµατα στην κοινωνία και στις
παραγωγικές τάξεις πρέπει να ολοκληρωθεί µε υποχωρητικότητα
και από τις δύο πλευρές και µε σεβασµό.
Άρα θα πρέπει οι ίδιοι οι εργαζόµενοι να ακούσουν και να δεχτούν τις τοπικές κοινωνίες, όπως και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει
να είναι πάντα παρούσες στον αγώνα των εργαζοµένων.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, στο άρθρο 16, αγαπητέ Υπουργέ,
ενώ ξεκινήσατε µε το να δίνετε ένα 25% στους ιδιώτες, δίνετε τη
δυνατότητα πλέον στις ανώνυµες εταιρείες που δηµιουργούνται
για τη διαχείριση των σκουπιδιών να έχουν τελικά το 50%. Ποιος
θα υπερασπίσει τα δικαιώµατα των πολιτών και ποιος θα υπερασπίσει και τα δικαιώµατα της ανώνυµης εταιρείας; Φαντάζεστε
ότι οι ιδιώτες που θα διοικούν την εταιρεία, θα σκεφτούν τα δικαιώµατα των πολιτών, θα σκεφτούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων; Υπάρχει κάποιος που να αποκλείει ότι στο µέλλον οι
εταιρείες αυτές που θα είναι κατά 50% ανώνυµες δεν θα γίνουν
µετά κατά 60% ανώνυµες, αφού θα αγοράσουν ένα ποσοστό, θα
αυξήσουν το µετοχικό κεφάλαιο; Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, θα είναι
µε τις ίδιες συνθήκες; Αυτός ο τρόπος διαχείρισης σκουπιδιών
είναι ένα τεράστιο παιχνίδι, από τα απλά απόβλητα και τη διαχείριση των απορριµµάτων έως τα επικίνδυνα απόβλητα. Είναι ένα
τεράστιο οικονοµικό παιχνίδι. Ποιος θα το επιβαρυνθεί;
Δεν µπορούµε όλο το χρόνο να κατηγορούµε και να συκοφαντούµε τους εργαζόµενους στη διαχείριση των απορριµµάτων, για
να φτάσουµε σήµερα να έχουµε τη µεγάλη αιτιολογία, την κύρια
διαχείριση να την έχουν οι ανώνυµες εταιρείες και οι ιδιώτες διά
µέσου των ανώνυµων εταιρειών.
Εκτιµώ ότι είναι για την προστασία του πολίτη. Αν δεν έχει ο
πολίτης, ο οποίος ο ίδιος αυτήν τη στιγµή δηµιουργεί αυτήν την
ανώνυµη εταιρεία, µέσω των δηµοτικών συµβουλίων που εκφράζουν τον πολίτη και δηµιουργούν αυτές τις εταιρείες, τη δύναµη
του λόγου να επιβάλει την άποψή του, να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του πολίτη και όχι της εταιρείας, δεν γίνεται. Γιατί δεν είναι
όλα οικονοµικοί αριθµοί, είναι πολίτες.
Άρα θα πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο 16, θα πρέπει να τροποποιηθεί στην αρχική του µορφή το νοµοσχέδιο και να δίνει ένα
ποσοστό στους ιδιώτες που µε απόφαση των αιρετών συµβούλων που θα συµµετέχουν στην ανώνυµη αυτή εταιρεία -που θα
είναι στη βάση της δηµοτική- να µπορούν να παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις και την κατεύθυνση. Οι άλλοι απλά να µπορούν
να έχουν το management, τη διαχείριση, αλλά την πολιτική απόφαση για την επιβολή του τιµήµατος ή τον τρόπο και την κατεύθυνση της διαχείρισης πρέπει να την έχει η τοπική αυτοδιοίκηση
και διά µέσου αυτής οι πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Αµοιρίδη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Χρήστος Ζώης.
Κύριε Ζώη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά, γιατί όπως ξέρετε έχει µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Πολύ σύντοµα και τηλεγραφικά τότε, κύριε
Πρόεδρε, θα µιλήσω.
Χαιρόµαστε για την απόσυρση της επίµαχης διάταξης της τροπολογίας εκ µέρους του Υπουργού Παιδείας κ. Μπαµπινιώτη και
θα παρακαλούσαµε στο µέλλον να αποφεύγονται παρεξηγήσεις
οι οποίες δεν πρέπει να επιλύονται στην Αίθουσα της Βουλής.
Να επιλύονται πριν πάρουν το δρόµο για την Αίθουσα της Βουλής, ούτως ώστε να µη µας απασχολούν αδίκως.
Κύριε Υπουργέ, η αναδιατύπωση του άρθρου 4, για την οποία
επιδείξατε -και το είδαµε µε ικανοποίηση- µία ευαισθησία, θέλω
να σας πω ότι εµάς δεν µας καλύπτει. Δεν κάνει τίποτα άλλο
παρά να συντηρεί –το λέω και λυπάµαι που το λέω έτσι- το ρου-
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σφέτι και µετατοπίζει την αντιµετώπισή του και την επίλυσή του
µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στο µέλλον. Το σωστό
είναι να αποσύρετε τη διάταξη. Είναι η άποψή µας.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των οικονοµικών των κοµµάτων εµείς
τοποθετηθήκαµε καθαρά και χωρίς καµµία παρερµηνεία της
θέσης µας. Eπαναλαµβάνω ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουµε την
τροπολογία για τα οικονοµικά των κοµµάτων.
Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου
Υπουργού και ζήτησα και πήρα από τα χέρια του την εισήγησή
του στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας στις 6 Μαρτίου του
2012, δηλαδή πριν από ένα µήνα ακριβώς. Το ερώτηµα που διατυπώνω –κι εγώ ευχαρίστως θα άκουγα τον κύριο Υπουργό να
µε διακόπτει, αρκεί να κρατήσετε το χρόνο µου, κύριε Πρόεδρεείναι γιατί αυτές οι προτάσεις δεν παίρνουν το δρόµο της νοµοθετικής κατοχύρωσης από τώρα; Γιατί να µείνουν προτάσεις
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας; Προσέξτε, δεν λέω ότι
τις βρίσκουµε εντελώς ικανοποιητικές. Είναι, όµως, προς τη
σωστή κατεύθυνση και απαντούν και στο αίτηµα περί δικαίου των
Ελλήνων πολιτών.
Γιατί όχι από τώρα; Γιατί όχι τώρα απόσυρση της τροπολογίας
για τα οικονοµικά των κοµµάτων και αύριο κατάθεση αυτής της
οµιλίας ως τροπολογίας του κυρίου Υπουργού µε το τελευταίο
σχέδιο νόµου που συζητείται στη Βουλή πριν αυτή κλείσει; Γιατί;
Γιατί θα πρέπει η έναρξη ισχύος των προτεινόµενων ρυθµίσεων
να είναι από 1η Ιανουαρίου του 2013, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος
Υπουργός στην εισήγησή του και να µην είναι πάραυτα;
Στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης όταν αναδροµικά φορτώνουµε µε βάρη τους πολίτες, εγώ δεν µπορώ να κατανοήσω
γιατί πρέπει να πετάξουµε τη µπάλα για το 2013 σε ένα θέµα που
αφορά, αν θέλετε, την ηθική. Ναι, την ηθική! Δεν θα ντρεπόµαστε
να µιλάµε για ηθική, γιατί θητεύσαµε σε αυτήν τη Βουλή τόσα
χρόνια. Σήµερα είναι άλλες οι συνθήκες. Υπάρχει µία κρίση που
ακουµπάει τους πάντες. Εµείς δεν µπορεί να υπολειπόµαστε της
µεταχείρισης που επιφυλάσσουµε στους πολίτες και σε κάθε
άλλο οργανωµένο θεσµό αυτής της κοινωνίας, είτε µιλούµε για
αυτοδιοίκηση είτε µιλούµε για άλλους θεσµούς.
Και τα κόµµατα πρέπει να υποστούν την ίδια, ισότιµη µεταχείριση µε όλους τους άλλους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα πάραυτα. Όχι µετατόπιση αυτών των προτάσεών σας, κύριε
Υπουργέ, από 1ης Ιανουαρίου του 2013.
Από εκεί και πέρα, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, γιατί πραγµατικά δεν θέλω να κλέψω το χρόνο από τους συναδέλφους που
περιµένουν εδώ και ώρα την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Και το κάνω επειδή σχολίασε και ο κύριος Υπουργός, µε αφορµή την πρόσκληση του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, να πάµε στις εκλογές διατηρώντας ένα κλίµα τέτοιο που θα επιτρέψει στους πολίτες όχι να εκτονωθούν –θεωρώ
απρεπή, ασεβή αυτήν την έκφραση- αλλά να εκφραστούν και να
το κάνουν αποφεύγοντας τις εντάσεις.
Εµείς θα καλέσουµε όχι µόνο την Κυβέρνηση, αλλά όλους
τους θεσµικούς παράγοντες στην πορεία προς τις εκλογές να
αποφεύγουν να υποβάλουν, µε στόχο να επιβάλουν, διλήµµατα
προς τους Έλληνες πολίτες. Το δίληµµα ευρώ ή δραχµή, κυβέρνηση ή χάος, αυτοδυναµία ή χάος, δεν µπορεί να αγγίξει κανέναν
που πάει στις εκλογές, µε στόχο να τοποθετηθεί για το ποιος
αύριο θα εφαρµόσει τι.
Και σε ό,τι αφορά το ποιος, θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός,
αλλά το τι θα εφαρµόσει όποιος πάει στις εκλογές είναι λίγο
πολύ γνωστό. Τα προγράµµατα των κοµµάτων είναι σε δηµόσια
διαβούλευση. Γνωρίζουµε ότι τα προγράµµατα των δύο κοµµάτων της συγκυβέρνησης αναλώνονται και περιορίζονται στην
εφαρµογή του δευτέρου µνηµονίου.
Θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας όταν
θα πάρει το λόγο να αποσαφηνίσει πλήρως –κι αυτή είναι η κατακλείδα µου- ποιο ήταν το έλλειµµα του 2009. Ήταν 15% ή ήταν
κάτι παρακάτω από 10%; Για να ξέρουµε κι εµείς επί ποιας βάσης
θα γίνει η συζήτηση και για τα οικονοµικά και για τις ευθύνες.
Όσοι ζητούν αυτοδυναµία στο εσωτερικό και δίνουν διαβεβαιώσεις στο εξωτερικό για άλλα πράγµατα, είναι προφανές ότι
ετοιµάζουν το δρόµο της µετεκλογικής συνεργασίας µε το
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ΠΑΣΟΚ, δίνοντας συγχωροχάρτι όχι µόνο για τις ποινικές ευθύνες, αλλά και για τις πολιτικές ευθύνες όσων πρωτοστάτησαν
στη φαλκίδευση ενός ελλείµµατος της τάξης του 15%.
Αυτό το καταθέτω για τα Πρακτικά. Είναι ακριβής µετάφραση
του άρθρου που έγραψε ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας στο
διεθνή Τύπο για το ύψος του ελλείµµατος του 2009.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Ζώης καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Χρήστο Ζώη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο
86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδου.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Πρόεδρε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού): Πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε τις θέσεις µας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων τέτοια περίοδο. Πρόκειται για κλοπή
από το ισχνό πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη. Δεν είναι δυνατόν
σήµερα, εκεί που είναι η κατάσταση της οικονοµίας, να πάρετε
30 εκατοµµύρια και να τα δώσετε για να κάνουν εκλογές τα κόµµατα. Ας κάνει το κάθε κόµµα το κουµάντο του. Σε αυτήν την κατάσταση είναι αδιανόητο. Και καλά, εν πάση περιπτώσει, τα δύο
πτωχευµένα κόµµατα να πω ότι τα έχουν ανάγκη. Αλλά υπάρχουν
και ισχυρά οικονοµικά κόµµατα που δεν τα βλέπω να είναι υπέρ
αυτής της προσπάθειας να φρενάρουµε τον κατήφορο της Κυβέρνησης. Δεν µπορώ να καταλάβω.
Είστε υπερήφανος ότι το τελευταίο νοµοσχέδιο της παρούσας
Βουλής είναι να πάρουµε λεφτά; Σας κάνει πιο υπερήφανο; Να
πάρουν λεφτά για ποιο λόγο; Για ποιο λόγο; Για να κάνει το κοµµάτι του ο κ. Σαµαράς, να φεύγει από εκεί που έδινε 9000 ευρώ
ενοίκιο και να πηγαίνει στη Λεωφόρο Συγγρού µε 55.000; Εξακόσια εξήντα χιλιάρικα το χρόνο ενοίκιο; Αυτά θα πληρώσει ο ελληνικός λαός;
Και τι σηµαίνει ακατάσχετο; Δεν καταλαβαίνω τι σηµαίνει; Κατ’
αρχάς ελέγχεται ως αντισυνταγµατικό. Και θα ακούσουµε την
Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµµαχίας να το αναπτύσσει σε
λίγο. Ελέγχεται! Πώς, δηλαδή, ξαφνικά; Τους τα δίνετε για να
µην τους τα πάρουν. Ποιους εννοείτε να τους τα πάρουν; Εκείνοι
που τους χρωστάνε για δεκαετίες. Χρωστάνε 250 εκατοµµύρια
στην Αγροτική Τράπεζα. Και ξέρετε ότι η Αγροτική Τράπεζα έχει
καθίσει και ψάχνει να βρει µια λύση. Και πάτε να δώσετε 30 εκατοµµύρια;
Με ποιο ηθικό ανάστηµα θα το κάνετε αυτό, όταν κόβετε το
κουλούρι του γέροντα; Κόβετε την επικουρική σύνταξη, το κουλούρι, για να κάνουν πολυτελείς εκλογές, σαν αυτό που ζήσαµε
στο Σαββατοκύριακο; Φωνάζει ο ένας απαντά ο άλλος. Αυτό το
πινγκ-πονγκ θέλετε να διατηρήσετε µε σποτ στην τηλεόραση;
Πριµοδότηση στην ουσία των µέσων ενηµέρωσης που στηρίζουν
τους δύο µεγάλους. Αυτό είναι, γιατί εκεί θα πάει ο κύριος κορµός των χρηµάτων.
Επιτέλους, σε ποιες εκλογές πάµε, κύριε Υπουργέ; Με σαράντα πολιτικά γραφεία των υπουργών του ΠΑΣΟΚ και επτά πολιτικά γραφεία των Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας; Τις
ρουσφετολογικές τροπολογίες τις είδατε. Πάγωσε ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός. Ξέρετε τι γίνεται σήµερα στα Υπουργεία; Γίνεται
δουλειά παραγωγική για το κράτος; ‘Η ρυθµίζουν «τόσους θα
πάρω εγώ µε οκτάµηνα, τόσους θα κάνεις εσύ, τόσους θα κάνεις
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εσύ»; Χρειάζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν πάµε µε άνισο
τρόπο σε εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεν θα έχει σαράντα υπουργικά πολιτικά γραφεία το ΠΑΣΟΚ
και άλλα επτά η Νέα Δηµοκρατία. Να πάµε µε ίσους όρους. Και
γι’ αυτό λέω όχι χρήµατα. Να πάµε όλοι µε ίσους όρους και όχι
βεβαίως µε υπουργικά και πολιτικά γραφεία.
Επιτέλους οι εκλογές αυτές γίνονται και αφορούν τον ελληνικό
λαό. Δεν µπορούν να συµµετέχουν σ’ αυτές τις εκλογές οι ξένοι
παράγοντες, µε δηλώσεις της κ. Λαγκάρντ και του κ. Σόιµπλε
ποια κόµµατα πρέπει να προτιµηθούν. Αυτά πρέπει να τα απαγορεύσετε. Και αν δεν έχετε τη δύναµη, να οµολογήσετε ότι δεν
µπορείτε να τους ελέγξετε. Ούτε ο αµερικανικός παράγοντας θα
κάνει κουµάντο.
Ανατρίχιασα διαβάζοντας µια εφηµερίδα σήµερα να λέει ότι ο
πρέσβης της Αµερικής είχε πάρει στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας, αρχηγό νεότευκτου κόµµατος και του είπε, γιατί δεν παίρνει
όπλα ο Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας από την Αµερική και
«κοίταξε αυτό και κάνε µια αίτηση για να γίνεις Υπουργός…». Τι
είναι αυτά; Πώς τα επιτρέπουµε αυτά να γίνονται; Χρειάζεται µια
διάψευση. Όχι µια διάψευση σε επίπεδο θιγοµένου, αλλά µια διάψευση σε επίπεδο πολιτικού κόσµου, ότι δεν µπορούµε να αφήνουµε τον Αµερικάνο να κάνει ό,τι θέλει, να δίνουν αναφορά οι
Βουλευτές και οι Υπουργοί, «γιατί δεν παίρνετε όπλα από εµάς
και θα σου δώσω το κάτι τι» ή «ζητώ εγώ το κάτι τι για να παρέµβω». Είναι ντροπή για την εθνική κυριαρχία και το ελληνικό
φιλότιµο.
Επιτέλους θα πάµε σ’ αυτές τις εκλογές µε κυρίαρχο τον ελληνικό λαό και όχι κυρίαρχο τον ξένο παράγοντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη.
Το λόγο έχει ζητήσει για µια σύντοµη παρέµβαση ο Υπουργός
Εσωτερικών, κ. Γιαννίτσης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω τοποθετηθεί ήδη στα περισσότερα, αν όχι σε όλα απ’
αυτά που ακούστηκαν.
Θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραία πολλά απ’ αυτά που ακούγονται και απ’ αυτά που ακούστηκαν πριν από λίγο, αλλά έχει σηµασία να γίνονται σε σωστό χρόνο και σε σωστό τόπο.
Το θέµα των γραφείων των κοµµάτων δεν αφορά την Κυβέρνηση. Ο κόσµος, θα έλεγα, περιµένει είτε από τα κόµµατα που
έχουν επίσηµη χρηµατοδότηση είτε όχι, να δικαιολογήσουν πώς
και από πού προκύπτουν αυτές οι δαπάνες και να υπάρχει διαφάνεια. Σας διαβεβαιώ ότι κανένας στην Ελλάδα δεν πιστεύει ότι
αυτό ισχύει.
Τέλος θα ήθελα να πω ότι ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος
και δεν δέχεται υποδείξεις απ’ έξω. Καλό θα είναι όµως όσοι κυβερνούν σ’ αυτήν τη χώρα –όλων συµπεριλαµβανοµένων- να µη
φροντίζουν να φέρνουν τη χώρα, το λαό και την κοινωνία σε µια
κατάσταση όπου στη συνέχεια µπορεί να έχει δικαίωµα ο καθένας να λέει διάφορα τα οποία να µη µας αρέσουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, που συµφωνήσατε στην ουσία των πραγµάτων. Δεν πρέπει να δοθούν λεφτά.
Είναι άνισος ο αγώνας. Τα σπαταλήσανε όπως τα σπαταλήσανε.
Λεφτά πήρανε και τα σπαταλήσανε. Επειδή αυτοί έγιναν προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως και εσείς είπατε στην πρωτολογία
σας, δεν σηµαίνει ότι θα τρέχει ο καταδυναστευόµενος και πεινασµένος λαός να βάλει το χέρι στην τσέπη, για να δώσει κεφάλαια στα προβληµατικά κόµµατα. Δεν πρέπει να δοθούν λεφτά.
Επιτέλους θέλω τη θέση σας, αν πιστεύετε ότι πρέπει να πάµε
σε αντικειµενική προεκλογική περίοδο µε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν µπορούµε να πάµε µε κυβερνήσεις οι οποίες απέδει-
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ξαν το τελευταίο εικοσαήµερο ότι ενδιαφέρονται µόνο για πελατειακά ρουσφέτια. Υπηρεσιακή κυβέρνηση, για να πάµε σε δίκαιες εκλογές και εκλογές οι οποίες θα αφαιρέσουν πάθος και
δεν θα προσθέσουν οργή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρατζαφέρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω
αίτηµα αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μπορείτε επί της
αρχής, αλλά…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Είναι τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν γίνεται, κυρία
Μπακογιάννη, αυτήν τη στιγµή.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Είναι τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. Δικαιούµαι να θέσω θέµα αντισυνταγµατικότητας και δικαιούµαι η Βουλή να µε ακούσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορείτε να το
θέσετε αυτήν τη στιγµή.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µην ψάχνετε να
µε φιµώσετε. Δεν θα είναι επιτυχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας διαβάζω το
άρθρο 100 για να ξέρουµε τι λέµε: «Ο Πρόεδρος της Βουλής και
κάθε Βουλευτής ή µέλος της Κυβέρνησης µπορεί να ζητήσει στο
στάδιο της κατ’ αρχήν συζήτησης να αποφανθεί», όπως ξέρετε οι
τροπολογίες κατατίθενται στην αρχή, «η Βουλή αναφορικά µε συγκεκριµένες αντιρρήσεις που προβάλλει για αντισυνταγµατικότητα
του νοµοσχεδίου ή πρότασης νόµου». Παρακάτω αναφέρει «στη
συζήτηση της πρότασης της προηγούµενης παραγράφου µετέχουν» κ.λπ. και προχωράει τη διαδικασία.
Άρα καταλαβαίνετε ότι…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή αυτή
έχει ιστορία. Δεν είναι το νοµοσχέδιο. Είναι συγκεκριµένη τροπολογία. Και όποτε έχει τεθεί θέµα αντισυνταγµατικότητας για
συγκεκριµένη τροπολογία, έχει συζητηθεί. Δικαιούµαι να µε
ακούσει η Βουλή. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιµη αυτή η
συζήτηση. Αφορά το κύρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων πολιτικών. Πιστεύω ότι πρέπει αν µη τι άλλο, να µε ακούσει
η Βουλή για το θέµα αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Μπακογιάννη, δεν µπορεί να γίνει αυτό. Θα ανοίξει η διαδικασία. Θα
πρέπει να τοποθετηθούν µετά όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να τοποθετηθούν, κύριε Πρόεδρε. Αυτό ακριβώς θέλουµε. Θέλουµε να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι που πιστεύουν ότι πριονίζουµε το κλαδί πάνω στο
οποίο καθόµαστε, να µας το πουν αυτό αφού ακούσουν τα επιχειρήµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά διερωτώµαι γιατί αυτό δεν έγινε εγκαίρως και σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Διότι, κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν
αντισυνταγµατικό το νοµοσχέδιο. Αντισυνταγµατική είναι η τροπολογία. Ζητώ να ακουστεί η επιχειρηµατολογία για τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Και µπορεί να τηλεφωνιόµαστε µέχρι αύριο, αλλά επί της ουσίας πρέπει να συζητηθεί και πρέπει επιτέλους οι Βουλευτές να
αποφασίσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευθυµίου.
Ορίστε, κύριε Ευθυµίου, έχετε το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Η τροπολογία ήταν ενσωµατωµένη στο
νοµοσχέδιο ως υπουργική τροπολογία, άρα είναι κορµός του νοµοσχεδίου.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Εγώ δεν είµαι συνταγµατολόγος, αλλά σέβοµαι αυτό που είπε
η κ. Μπακογιάννη, το κύρος της Βουλής. Όταν όλοι οι εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων και η κ. Μπακογιάννη µίλησαν επί της
αρχής γι’ αυτό το θέµα ως κυρίαρχο, δεν έπρεπε να τεθεί τότε
το θέµα της αντισυνταγµατικότητας, όπως λέει ο Κανονισµός της

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (ΠΡΩΙ)

Βουλής; Μπορούµε να γελοιοποιούµε όλες τις διαδικασίες;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τι φοβάστε, κύριε Ευθυµίου; Να
µη µάθει την αλήθεια ο ελληνικός λαός;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Αν δεν είχατε µιλήσει επί της αρχής
τόσο αναλυτικά όλα τα κόµµατα που εγείρατε το θέµα, θα είχατε
κάθε δικαίωµα να πείτε «το ξέχασα, έκανα λάθος». Όµως όταν
το έχετε αναγορεύσει σε «κεντρικό σηµείο» και µιλήσατε επί της
αρχής, τότε που µπορούσατε να εγείρετε θέµα αντισυνταγµατικότητας, από εκεί και πέρα η χρήση του Συντάγµατος είναι ως
χρήσιµο λάστιχο που πότε το τεντώνουµε και πότε το µαζεύουµε
όποτε µας βολεύει. Ο Κανονισµός της Βουλής είναι σαφής. Αν
κάνατε λάθος, σας λέω ότι τα λάθη αυτά δεν επιτρέπονται σε
τόσο σοβαρά θέµατα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αν έκανα λάθος, κύριε Ευθυµίου, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τη στάση του κόµµατός σας,
που θέλει σήµερα µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία να πάρει 30 εκατοµµύρια, όταν ξέρετε ότι ήδη τα έχετε πάρει κι ότι η διάταξη
είναι αντισυνταγµατική και θα «πέσει» σε όλα τα δικαστήρια.
Θέλω να θέσω το θέµα και ας βγει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να πουν ότι είναι
συνταγµατική η διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Μπακογιάννη, σας παρακαλώ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δένδιας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μα δεν έχω θέσει το θέµα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προσπαθούµε να
πάρουµε µία κατ’ αρχήν γνώµη, όπως καταλαβαίνετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, ας µε ακούσουν
πρώτα και να τοποθετηθούν µετά. Πώς θα απαντήσει ο κ. Δένδιας, αφού δεν ξέρει τι θα πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ!
Όπως ακούσαµε τον κ. Ευθυµίου, ας ακούσουµε και τον κ. Δένδια.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι εν
όψει διάλυσης της Βουλής, θα ακούσουµε διάφορες «ιερεµιάδες» στην Αίθουσα αυτή!
Θα µου επιτρέψετε να πω, πριν µπούµε στην ουσία του οποιουδήποτε θέµατος, ότι τα θέµατα συνταγµατικότητας όφειλαν
να τεθούν την Παρασκευή, όταν το νοµοθέτηµα εσυζητείτο επί
της αρχής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Το άρθρο 100 του Κανονισµού είναι σαφές. Και παρακαλώ
οποιονδήποτε στην Αίθουσα αυτή να θέτει τα θέµατα συνταγµατικότητας επί τη βάσει του περιεχοµένου του Συντάγµατος κι όχι
επί τη βάσει του περιεχοµένου των δηµοσκοπήσεων του Σαββατοκύριακου, τις οποίες, αφού είδε, αποφάσισε τι θα έρθει να πει
εδώ τη Δευτέρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κυρία
Μπακογιάννη. Θα σας δώσω το λόγο.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Καρατζαφέρης και µετά θα ακολουθήσετε κι εσείς, κυρία Μπακογιάννη. Βλέπω ότι ζητά το λόγο και
ο κ. Καµµένος.
Οριστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Οποία επιβεβαίωση, µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, ότι θα συγκυβερνήσει ξανά το ΠΑΣΟΚ µε τη Νέα
Δηµοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Άκουσα την κοινή υπερασπιστική θέση του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. Τα ίδια πράγµατα είπαν. Έχουµε
τύπο και ουσία. Έστω ότι ο τύπος είναι µε την πλευρά τους. Η
ουσία όµως είναι: Είναι συνταγµατικό ή αντισυνταγµατικό; Γιατί
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φοβόµαστε να το πούµε στον ελληνικό λαό;
Πιστεύω ότι η κ. Μπακογιάννη έχει απολύτως δίκιο. Να θέσουµε λοιπόν το θέµα σε συζήτηση και να µη φοβόµαστε. Όµως
είναι πολλά τα λεφτά, τόσο όσο για να γελοιοποιούνται κάποιοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η κ. Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, περάσαµε ένα
Σαββατοκύριακο στο οποίο ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κι ο Αρχηγός
της Νέας Δηµοκρατίας προσπαθούσαν να πείσουν τον ελληνικό
λαό ως προς το γιατί δεν θα συγκυβερνήσουν αύριο. Κατάφεραν
όµως µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα να συµφωνήσουν για
το πώς ανοίγουν τα δηµόσια ταµεία και παίρνουν 30 εκατοµµύρια
ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα. Και θα κληθεί να πληρώσει ο
Έλληνας αγρότης για κάτι για το οποίο δεν φταίει. Ουσιαστικά
συµφωνείτε, κύριοι συνάδελφοι κι εσείς, κι ο ένας και ο άλλος,
ότι αυτά τα χρήµατα πρέπει να τα πάρετε για να κάνετε εκλογές.
Ξέρετε όµως πάρα πολύ καλά ότι είναι αντισυνταγµατικό, διότι
έχει κριθεί από την ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, κύριε Πρόεδρε,
διότι καταργούνται υφιστάµενα αστικά δικαιώµατα κι εν προκειµένω τα δικαιώµατα των τραπεζών στις οποίες έχει εκχωρηθεί η
συγκεκριµένη χρηµατοδότηση –τρίτο τρίµηνο του 2011 και
πρώτο τρίµηνο του 2012- ως εγγύηση της δανειοδότησης των
κοµµάτων.
Η αντισυνταγµατικότητα αυτή στηρίζεται στο άρθρο 2 του Συντάγµατος που προστατεύει την αξία και κατ’ επέκταση την προσωπικότητα του ανθρώπου και στο άρθρο 1 του πρόσθετου
πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, µε το οποίο προστατεύεται ειδικά η περιουσία, της οποίας επιτρέπεται η στέρηση µόνο για δηµόσια ωφέλεια και µε καταβολή αποζηµιώσεως. Έτσι εκτός από το δικαίωµα
όποιου έχει έννοµο συµφέρον να προσβάλει την υπουργική απόφαση, που θα χορηγήσει τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση απευθείας στα κόµµατα, αγνοώντας την εκχώρησή της στις τράπεζες,
που είναι δικαιούχοι, υφίσταται ευθεία υποχρέωση και των διοικούντων τις τράπεζες, που έχουν χορηγήσει τα δάνεια, να προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής που φαλκιδεύει τα
δικαιώµατά τους και µε ασφαλιστικά µέτρα, να ζητήσουν από το
Συµβούλιο της Επικρατείας να απαγορεύσει άµεσα την εκταµίευση της επιχορήγησης. Διαφορετικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διοικούντες τις τράπεζες αυτές, διαπράττουν απιστία σε
βάρος της τράπεζας που διοικούν, η οποία λόγω ποσού, είναι σε
βαθµό κακουργήµατος και διώκεται αυτεπάγγελτα.
Η τροπολογία που κάνει νοµότυπη τη λεηλασία του δηµοσίου
χρήµατος, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί παραβιάζει κατά
τρόπο κατάφωρο, τις αρχές της δηµοκρατικής ισονοµίας και ισότητας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Μπακογιάννη,
φαντάζοµαι ότι ολοκληρώνετε την ανάγνωση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ζητώ από
τον Πρωθυπουργό κ. Παπαδήµο να δώσει τώρα εντολή και να
ανακληθεί αυτή η κατάπτυστη τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, είναι
αδιανόητο αυτό που γίνεται!
Αύριο τριακόσιοι από τους συναδέλφους ή οι διακόσιοι ενενήντα πέντε θα ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Πείτε
µου τι θα απαντήσουν στους Έλληνες πολίτες που θα τους λένε
«µου κόψατε το µισθό, µου κόψατε τη σύνταξη, αλλά ανοίξατε
τα κρατικά ταµεία, για να πάρετε εσείς 30 εκατοµµύρια και να
κάνετε εκλογές». Είναι αίσχος αυτό, κύριε Πρόεδρε!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Καµµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες από την Πέµπτη ζητήσαµε συνάντηση µε
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και πριν από µία ώρα στη συνάντηση την οποία είχαµε µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, θέσαµε
το θέµα της αντισυνταγµατικότητας της συγκεκριµένης τροπολογίας, που ήρθε µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Πρόκειται
λοιπόν για ένα θέµα το οποίο η Βουλή έχει υποχρέωση να εξετάσει άµεσα. Μάλιστα ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπει ότι
κυρίαρχο Σώµα, για να συζητήσει ή όχι για το αν ένα θέµα είναι
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συνταγµατικό ή µη, είναι η Βουλή. Είναι προκλητικό προς τον ελληνικό λαό ως Πρόεδρος της Βουλής να δέχεστε τις εισηγήσεις
της συγκυβέρνησης, η οποία θα εισπράξει 30 εκατοµµύρια ευρώ,
την ίδια στιγµή που το κράτος δεν πληρώνει εκείνες τις επιχειρήσεις που θα στερήσουν τους µισθωτούς από το µισθό του
Πάσχα και θα ενισχύσει τον πολιτικό αγώνα των συγκυβερνώντων και µόνο.
Εµείς πιστεύουµε, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να ζητήσετε
τώρα την άποψη της Βουλής των Ελλήνων, να συζητηθεί το θέµα
της συνταγµατικότητος της συγκεκριµένης αυτοτελούς τροπολογίας, να ψηφίσουµε και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες
του.
Θεωρούµε ότι το θέµα της συνταγµατικότητας, την οποία εξηγήσαµε από την προηγούµενη εβδοµάδα, δηµοσίως είπαµε γι’
αυτήν και µέσα κι έξω από τη Βουλή κι ενηµερώσαµε και τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, είναι ένα θέµα που δεν µπορείτε να
το βάλετε στο πλάι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση µε το θέµα που εθίγη τώρα ως προς τη συνταγµατικότητα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θέλετε κι εσείς το
λόγο, κύριε Αµοιρίδη;
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν κάνουµε φασαρία εµείς, κύριε
Πρόεδρε. Συζητάµε µε ευγένεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όλοι µε ευγένεια εδώ,
δόξα τω Θεώ, συζητάνε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Εννοώ χωρίς φωνές τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σε πιο χαµηλούς τόνους, λέτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν απαιτούµε να µας δείτε. Δεν
έχουµε το ανάλογο µπόι βέβαια. Έχουµε όµως το ανάλογο ήθος.
Μπορεί να µη µας βλέπετε από πλευράς ύψους, αλλά από πλευράς ήθους µπορείτε να µας βλέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σταθείτε στο ύψος σας,
κύριε Αµοιρίδη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Όσο διαθέτω, κύριε Πρόεδρε. Τουλάχιστον σε όλο όσο διαθέτω.
Αγαπητοί συνάδελφοι, την ώρα που µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο της αυτοδιοίκησης και που όσα χρήµατα είναι υπέρ των
δήµων, πηγαίνουν στις τράπεζες -κατάσχονται και από τις τράπεζες, όπως και από τους πολίτες- και δεν µπορούν να λειτουργήσουν οι δήµοι, τα κόµµατα εµφανίζονται να παρακάµπτουν τις
τράπεζες για να πάρουν χρηµατοδότηση. Κι αυτό γίνεται µε την
πολιτική βούληση της Κυβέρνησης.
Τοποθετηθήκαµε προηγουµένως και είπαµε ότι, όταν σε χιλιάδες οµολογιούχους ή φορείς, τους έχουµε περικόψει τις επενδύσεις τους, ακόµα και σε ξένους οµολογιούχους και έχει χαθεί
και η αξιοπιστία της χώρας, νοµίζω ότι είναι όνειδος για όλους
µας να χρηµατοδοτήσουµε σήµερα µε βάση τα ποσοστά των
προηγούµενων εκλογών για το επόµενο χρονικό διάστηµα, κόµµατα, τα οποία έπρεπε να δείξουν πρώτα από όλα τη δική τους
ποιότητα σε αυτά που µιλούν, για διαφάνεια, για ισότητα από τον
τελευταίο πολίτη µέχρι τον πρώτο, για να µπορούν να πείσουν
τους πολίτες ότι αυτά που καταθέτουν σήµερα, σαν πρόταση
διακυβέρνησης, για τα επόµενα χρόνια είναι αξιόπιστα.
Εκτιµώ λοιπόν ότι, όπως και οι προλαλήσαντες είπαν και
έχουµε τοποθετηθεί και εµείς, πρέπει να αποσυρθεί άµεσα. Και
βέβαια ο κάθε συνάδελφος σε αυτήν την Αίθουσα, αφού θα κληθεί να ψηφίσει ο ίδιος, θα καταγραφεί, αν συµφωνεί µε αυτήν την
τακτική ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, σε
ό,τι αφορά το θέµα που ανεφύη µε τις τοποθετήσεις νωρίτερα,
ως προς τη συνταγµατικότητα ή µη, αν δεν κάνω λάθος και ο κ.
Κουράκης σας θύµισε ότι αντιρρήσεις περί συνταγµατικότητας
υποβάλλονται, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της αρχής
ενός νοµοσχεδίου και όχι στη συζήτηση των άρθρων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης να θυµίσω, ότι η τροπολογία αυτή κατατέθηκε από
πλευράς της Κυβέρνησης, των συναρµοδίων Υπουργείων, την
περασµένη εβδοµάδα, τη Δευτέρα 2 Απριλίου, εµπροθέσµως. Να
θυµίσω ότι η κατ’ αρχήν συζήτηση στο νοµοσχέδιο που συζητάµε, ξεκίνησε την περασµένη Παρασκευή. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι εµπρόθεσµα κατατέθηκε, ήταν σε γνώση όλων σας η
τροπολογία αυτή, η επί της αρχής συζήτηση του νοµοσχεδίου,
όπως είπα, ξεκίνησε την περασµένη Παρασκευή και σήµερα
έχουµε περάσει στη συζήτηση επί των άρθρων.
Ο Κανονισµός της Βουλής είναι σαφέστατος στο άρθρο 100.
Άρα θέµα τού να συζητηθούν τώρα αντιρρήσεις επί της αντισυνταγµατικότητας, δεν µπορεί να υπάρξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ζώη, θέλετε να
κάνετε µια πολύ σύντοµη παρέµβαση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Ζώη,
έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι είναι έτσι όπως τα
αφηγηθήκατε, για το πότε κατέθεσε την τροπολογία η Κυβέρνηση και πότε ξεκίνησε επί της αρχής η συζήτηση. Πέραν αυτού
υπάρχει η ουσία.
Δεν θα µείνω στον τύπο, τον οποίο ήδη έχουν καλώς εκθέσει
όσοι ζητούν να συζητηθεί η ένσταση αντισυνταγµατικότητας της
συγκεκριµένης τροπολογίας, διότι σε τελική ανάλυση και εµείς
εδώ είµαστε αυθεντικοί ερµηνευτές του Κανονισµού της Βουλής.
Δεν υπάρχει µόνο ένας ερµηνευτής του Κανονισµού της Βουλής.
Πέραν τούτου, υπάρχει η ουσία, κύριε Πρόεδρε, την οποία δεν
έχουµε κανένα δικαίωµα να αγνοήσουµε. Και η ουσία είναι, που
θα ενισχύσει την αξιοπιστία µας ή θα την πληγώσει περαιτέρω.
Εάν ένας συνάδελφος µας, η κ. Μπακογιάννη εν προκειµένω,
έλαβε γνώση σήµερα, όσο γνωρίζουµε, ότι εκκρεµεί η συζήτηση
επί των τροπολογιών, συγκεκριµένης απόφασης του Ανωτάτου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας και την επικαλείται, έχουµε
εµείς το ηθικό ανάστηµα να προσπεράσουµε αυτήν την αναφορά
και να µείνουµε στους τύπους και να µην αντιµετωπίσουµε την
ουσία; Αυτό είναι το ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν σήµερα ένας συνάδελφος µας εξέθεσε αυτό που αγνοούσαµε όλοι, όταν ξεκίνησε η συζήτηση την Παρασκευή, έχουµε
ιερή υποχρέωση να µείνουµε στην ουσία. Τίποτα άλλο.
Μπορείτε, για να διευκολύνουµε και το Προεδρείο, να αποδεχθείτε µια σκέψη, που πολλές φορές έχει βρει εφαρµογή σε αυτόν
τον χώρο: Ερµηνευτές αυθεντικοί για τα εσωτερικά της Βουλής
είναι οι Βουλευτές και κυρίαρχο το Σώµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος έχει επίσης το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας σήµερα η διαδικασία, ο Προεδρεύων στην Αίθουσα
αυτή είπε ότι προχωράµε στη δεύτερη ηµέρα συζήτησης επί των
άρθρων και των τροπολογιών.
Από τη στιγµή λοιπόν που συζητάµε για τις τροπολογίες σήµερα, οιοσδήποτε συνάδελφος για τις τροπολογίες που δεν
έχουν αριθµηθεί ως άρθρα, που δεν έχουν ενσωµατωθεί, που δεν
έχουν συζητηθεί, που δεν έχουν ψηφιστεί, έχει δικαίωµα να αναφέρει τις αντιρρήσεις του.
Από τη στιγµή που τέθηκε θέµα αντισυνταγµατικότητας, θεωρούµε υπεκφυγή να ψάχνει κάποιος διά µέσου των τύπων να
αποφύγει την επί της ουσίας συζήτηση, γιατί επί της ουσίας
έχουν τεθεί αιτιάσεις, για τις οποίες όλοι είµαστε προσυπογράφοντες και µάλιστα µάρτυρες στην προσφυγή, που οφείλουν να
κάνουν οι τράπεζες που έχουν δανείσει τα κόµµατα, ακυρότητας
αυτής της τροπολογίας.
Εαν δώσετε το λόγο, θα πω και επί των συγκεκριµένων άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, σας έδωσα το
λόγο. Έλεος!
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δώσετε το λόγο,
που οφείλετε, κατά τη γνώµη µου, εφαρµόζοντας τον Κανονισµό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώσατε, κύριε
Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: … θα µιλήσουµε και
για την αντισυνταγµατικότητα της συγκεκριµένης τροπολογίας.
Ειδάλλως στην προσφυγή των τραπεζών θα είµαστε αρωγοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώσατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα
να λάβω το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα το
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ούτε εγώ είµαι συνταγµατολόγος ούτε νοµικός, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι,
αλλά ήθελα να σηµειώσω ότι η τροπολογία -το δηλώσαµε και
στις τοποθετήσεις µας- δεν αφορά το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Ωστόσο υπάρχει το εξής: Υπάρχει µια ελαστικότητα σε ότι
αφορά το συνταγµατικόν ή µη. Δεν µένω στον τύπο, θα µείνω
στην ουσία, γιατί παραβιάστηκε το Σύνταγµα κατά το παρελθόν
και στους βοµβαρδισµούς της Γιουγκοσλαβίας και στους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα κόµµατα που κυβερνούσαν, άχνα δεν
έβγάλαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, εάν θεωρηθεί ότι η Βουλή θέλει να συζητήσει, δεν
έχουµε καµµία αντίρρηση να τοποθετηθούµε και περί της αντισυνταγµατικότητας ή όχι. Είναι η ουσία, είναι και ο τύπος. Δεν
έχουµε καµµία αντίρρηση να συζητηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας επίσης για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας και του
περιεχοµένου της τροπολογίας τοποθετήθηκα εκ µέρους της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και την Παρασκευή στην
επί της αρχής συζήτηση και µόλις προ ολίγου στην κατ’ άρθρον
συζήτηση.
Θεωρούµε πράγµατι ότι είναι άλλο πράγµα η χρηµατοδότηση
των κοµµάτων και η συζήτηση και οι όροι και άλλο το περιεχόµενο αυτής της τροπολογίας.
Το ανεκχώρητο και το ακατάσχετο δεν µπορεί να είναι αρµοδιότητα οποιασδήποτε πλειοψηφίας, οποιασδήποτε Βουλής,
διότι καταστρατηγεί στοιχειώδεις κανόνες ισοτιµίας απέναντι στα
ζητήµατα αυτά, που αποτελούν ζητήµατα ιδιωτικού δικαίου και
όχι δηµοσίου δικαίου. Ο δανειζόµενος δεν µπορεί να προστατεύεται από οποιαδήποτε πλειοψηφία της Βουλής ή µη µόνον,
όταν υπάρχουν ζητήµατα ζωής, αξιοπρέπειας, στοιχειωδών όρων
επιβίωσης, όπως είναι τα ζητήµατα της δανειοδότησης των εργαζοµένων για την πρώτη κατοικία ή για άλλους λόγους. Και σε
καµµία περίπτωση αυτό δεν µπορεί να αφορά κόµµατα. Αυτά
είναι καθαρά πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, το αίτηµα για να εξετάσει η Ολοµέλεια της
Βουλής τη συνταγµατικότητα της ρύθµισης αυτής ή όχι, είναι ένα
αίτηµα που υπερβαίνει, νοµίζω, το γράµµα και πνεύµα της ειδικής
ρύθµισης του Κανονισµού της Βουλής. Μπορεί να χρειάζεται να
κατατεθεί στην αρχή της επί των άρθρων συζητήσεως όντως,
αλλά είναι µείζον ζήτηµα ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι στην αρχή επί των
άρθρων συζητήσεως, στη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Την περασµένη Παρασκευή, δηλαδή έγινε η συζήτηση επί
της αρχής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι σωστά, στη διαδικασία επί της
αρχής. Αυτό ήθελα να πω.
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Λέτε λοιπόν ότι έπρεπε να είχε κατατεθεί την Παρασκευή. Τύποις έχετε δίκιο. Είναι όµως µείζον ζήτηµα η εκκρεµότητα επί της
συνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι εδώ η Ολοµέλεια µπορεί να διατυπώσει γνώµη κυρίαρχη και αυθεντική και εποµένως να τεθεί στην κρίση της Ολοµέλειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ζητήσει
για ένα λεπτό επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαµάνης, καθώς επίσης και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Δένδιας.
Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο κι εσείς, για ένα
λεπτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ εζήτησα
το λόγο, διότι θέλω να µιλήσω επί της τροπολογίας αυτής.
Εφόσον όµως αυτήν τη στιγµή ο διάλογος που γίνεται αφορά,
ουσιαστικά, το θέµα της συνταγµατικότητας ή µη της διαδικασίας του νοµοσχεδίου αυτού, θα πω την άποψή µου, αλλά θέλω
να µου επιτρέψετε να µιλήσω επί της ουσίας. Δέχοµαι να σταµατήσω στο ένα λεπτό και κατόπιν να µου δώσετε κανονικά το λόγο
–όπως το δικαιούµαι- διότι θέλω να µιλήσω επί της ουσίας.
Σε ό,τι αφορά τη συνταγµατικότητα, εγώ νοµίζω ότι καλώς
ετέθη από τον Αντιπρόεδρο –και από εσάς τώρα- ότι, σύµφωνα
µε το άρθρο 100 του Κανονισµού, η συνταγµατικότητα ή µη ενός
νοµοσχεδίου και των διατάξεων που περιέχει και που συζητούνται, κρίνεται στην αρχή. Αυτό λέει και αυτό εφαρµόζουµε πάντα.
Από εκεί και πέρα πραγµατικά, επειδή ακούω και για το σεβασµό στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, αυτό θα
έπρεπε να το είχαν σκεφτεί οι ηγέτες κοµµάτων που ενίστανται
τώρα, όταν αυτή η Κυβέρνηση έφερε το άρθρο 8 που παρατείνει
τη λειτουργία των προσωρινών αδειών των καναλιών, αν και το
Συµβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει αντισυνταγµατικές αυτές
τις παρατάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, θα
σας δώσω το λόγο για να κάνετε την τοποθέτησή σας. Υπάρχουν
και άλλοι συνάδελφοι που έχουν εγγραφεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα περιµένω. Δεν βιάζοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Υπήρξε η συµφωνία µε
όλα τα κόµµατα να προχωρήσουµε αυτήν την ώρα στην ονοµαστική ψηφοφορία, µε βάση την πρόταση που έχει υποβληθεί.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Θα µας στερήσετε το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Μπακογιάννη, µη
βιάζεστε.
Υπήρξε αυτή η συµφωνία και µετά την ψηφοφορία θα συνεχιστεί ο κατάλογος, γιατί είναι και επί των άρθρων και επί της τροπολογίας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μετά την ψηφοφορία τι νόηµα
θα έχει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Άρα λοιπόν, κύριε Κακλαµάνη, αµέσως µετά την ψηφοφορία, θα πάρετε το λόγο για
να τοποθετηθείτε και επί της τροπολογίας και επί των άρθρων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ο Κανονισµός πού το λέει αυτό;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχω εγγραφεί
και έχω το δικαίωµα να απευθυνθώ στους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Μπακογιάννη,
βεβαίως και θα οµιλήσετε. Η ψηφοφορία θα γίνει, όπως ακριβώς
οµόφωνα είχε αποφασίσει –πριν ανέρθω εγώ στην Έδρα- η
Βουλή.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Θέλετε να κάνετε την ψηφοφορία και µετά να µιλήσουµε; Αυτά είναι αδιανόητα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Οµόφωνα είχε αποφασίσει το Σώµα για τη διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας
και θα συνεχίσουµε µετά τη συζήτηση. Δεν ολοκληρώνεται η συζήτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πού το λέει ο Κανονισµός;
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ καθίστε
κάτω.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Έχουµε δικαίωµα να µιλήσουµε
και µετά να γίνει η ψηφοφορία! Το λέω αυτό µε βάση τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα οµιλήσετε! Βεβαίως
θα οµιλήσετε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό πού το λέει ο
Κανονισµός; Θέλω το λόγο επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Χρυσανθακόπουλε, καθίστε κάτω σας παρακαλώ.
Κύριοι συνάδελφοι, να µην παίρνετε αποφάσεις και µετά τις
ξε-παίρνετε! Μια έτσι, µια αλλιώς! Οµόφωνη απόφαση είναι!
Όλοι ήσασταν εδώ, όταν υπήρξε η πρόταση από το Προεδρείο,
από τον συνάδελφο που προήδρευε εκείνη τη στιγµή, για να γίνει
η ψηφοφορία στις 15.00’. Ήδη έχουµε περάσει την ώρα αυτή.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
θέλω το λόγο επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Χρυσανθακόπουλε, θα έχετε τη δυνατότητα µετά την ψηφοφορία να τοποθετηθείτε, όπως και όλοι οι συνάδελφοι για διάφορα θέµατα.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα καταναλώσω
ούτε το ένα λεπτό. Απλώς αναγκάζοµαι να ζητήσω από εσάς ένα
επιπλέον λεπτό, για να θυµίσω εις τους ενιστάµενους για το πρωτοφανές νοµοθέτηµα, το οποίο µάλιστα –κατά την κρίση τουςβλάπτει τα συµφέροντα των δανειστών των κοµµάτων –και ως
δανειστές των κοµµάτων κατονοµάζουν το τραπεζικό σύστηµα,
υπέρ του οποίου προδήλως κήδονται- ότι οι ίδιοι επανειληµµένως
έχουν ψηφίσει διατάξεις, αν θυµάστε, περί ακατασχέτου των αεροπλάνων της Ολυµπιακής Αεροπορίας εις το παρελθόν, όπου
επίσης παραβιάστηκαν τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα δανειστών
και µάλιστα τραπεζών. Και τότε ενθυµούµαι να ακούγονται οι
ανάποδες απολύτως «ιερεµιάδες» απ’ ό,τι ακούγονται τώρα!
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Παρακαλώ λοιπόν η υποκρισία ενόψει εκλογών να σταµατήσει!
Η υποκρισία ενόψει των εκλογών να σταµατήσει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει θέµα επί του
Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, δεν υπάρχει θέµα
επί του Κανονισµού, κύριε Χρυσανθακόπουλε! Σας παρακαλώ
καθίστε κάτω.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει θέµα, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά απ’ όσα λέει ο κ. Χρυσανθακόπουλος
ή άλλος συνάδελφος Βουλευτής µέσα στην Αίθουσα.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Τα κόµµατα τοποθετήθηκαν επί της ουσίας της τροπολογίας.
Επίσης τοποθετήθηκαν και επί της διαδικασίας. Σας αναγνώσαµε
–και ο κ. Κουράκης και εγώ ως οφείλουµε- το άρθρο του Κανονισµού της Βουλής. Είναι λοιπόν πολύ σαφές ότι υπήρχε όλη η
δυνατότητα για να τεθούν αυτά τα θέµατα...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε. Μπορείτε να στέκεστε και όρθιος, δεν έχω καµµία
αντίρρηση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας υπενθύµισα ενωρίτερα ότι το κάθε κόµµα και ο κάθε Βουλευτής είχαν τη δυνατότητα να θέσουν το ζήτηµα αυτό την Παρασκευή, δεδοµένου ότι
η σχετική ρύθµιση ήταν γνωστή ήδη από τη Δευτέρα, από τις 2
Απριλίου, που είχε κατατεθεί εµπροθέσµως.
Εποµένως θα προχωρήσουµε τώρα στην ψηφοφορία, σύµφωνα µε την πρόταση που έχει υποβληθεί.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ να µην εγγράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Διαπιστώνω ότι ορισµένοι συνάδελφοι ξαφνικά, δηλώνουν ειδικοί επί του Κανονισµού. Ο Κανονισµός είναι σαφής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 987 και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ, της οποίας το κείµενο έχει ως
εξής:
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας –δική σας είναι η αίτηση- για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
της.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω δικαίωµα επί
του Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, δεν έχετε µε αυτόν
τον τρόπο που ζητάτε. Ο Κανονισµός προβλέπει πολύ συγκεκριµένα πότε έχει κανείς δικαίωµα και µε ποιο τρόπο και δεν κάνετε
χρήση του Κανονισµού αυτού. Επειδή λοιπόν δηλώνετε ειδικός
επί του Κανονισµού, θα σας παρακαλέσω να ξαναδιαβάσετε τον
Κανονισµό και σε σχέση µε αυτό που ζητάτε τώρα.
Αναγιγνώσκω λοιπόν τον κατάλογο:
Ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης. Παρών.
Ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος. Παρών.
Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Καλαποθαράκος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης. Παρών.
Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κοραντής. Παρών.
Ο κ. Παύλος Μαρκάκης. Παρών.
Ο κ. Μανούσος Ντουκάκης. Παρών.
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης. Παρών.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι,
επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Πριν προχωρήσουµε στη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας, θα κάνω µια ακόµη έκκληση. Όπως γνωρίζετε, αύριο
ολοκληρώνει η Βουλή τη νοµοθετική της εργασία, σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη και τον προγραµµατισµό που είχαµε κάνει,
µε την οµόφωνη απόφαση της Διασκέψεως των Προέδρων την
περασµένη εβδοµάδα.
Αντιλαµβάνοµαι ότι όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών,
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υπάρχει µία αυξανόµενη κινητικότητα –ορισµένες φορές ίσως και
νευρικότητα- αλλά σ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει να πω ότι αυτά
τα δυόµισι πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και για το ελληνικό Κοινοβούλιο, πράγµατι, ο διάλογος που αναπτύχθηκε εδώ, ποτέ δεν
ξεπέρασε τα όρια. Ήταν ένας διάλογος πολύ ζωντανός, δυναµικός πολλές φορές, αλλά το Κοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού στάθηκαν στο ύψος τους. Και το Προεδρείο –και
εγώ και οι συνάδελφοί µου- καταβάλλαµε προσπάθειες, ώστε
πράγµατι µε βάση τον Κανονισµό, να διεξαχθεί αυτός ο διάλογος, τον οποίο παρακολουθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Θα γίνει τώρα ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72.
Οι αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου: ο κ. Ιωάννης Βλατής από το
ΠΑΣΟΚ και κ. Δηµήτριος Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΔΙΑΡΚΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µε καλείτε να
ψηφίσω, αλλά µε φιµώσατε και δεν µου επιτρέψατε να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μιλήσατε, κυρία Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ψηφίζω «ΟΧΙ», αλλά διαµαρτύροµαι για να καταγραφεί στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τοποθετηθήκατε, κυρία
Μπακογιάννη, πριν ακόµη ανεβώ στην Έδρα και σας έδωσα κι
εγώ το λόγο. Μιλήσατε επανειληµµένως.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γιαννόπουλε,
διακόπτετε την ψηφοφορία; Σας παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά. Δεν είναι δυνατόν!
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει
στο Προεδρείο επιστολές συναδέλφων, που µας ενηµερώνουν
ότι δεν θα παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου και
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της καταµέτρησης, συνεχίζουµε
µε τον κατάλογο των οµιλητών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να ψηφίσω τώρα
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συµφωνεί το Σώµα
να ψηφίσει ο κ. Παπαδόπουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει λήξει η ψηφοφορία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώθηκε η
διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει λήξει η ψηφοφορία, εποµένως δεν ψηφίζει ο κ. Παπαδόπουλος.
Το λόγο έχει ο κ. Καρτάλης, Βουλευτής Μαγνησίας του
ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι
ένα µικρό πασχαλινό θαύµα το γεγονός ότι φτάνει η στιγµή να
µιλήσει ένας Βουλευτής. Από τις 10.00’, όταν χτυπάει την κάρτα
του φτάσαµε στις 16.15’, για να µιλήσει ένας Βουλευτής ακόµη
από τους δυο προηγούµενους που µίλησαν. Όλοι οι άλλοι ήταν
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας απίστευτος πλειστηριασµός
δηλώσεων, παραδηλώσεων, για να φτάσουµε σε ένα σηµείο που
νοµίζω ότι τους έχουµε κουράσει όλους και όλες.
Προσυπογράφω όλα όσα είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ.
Γιαννίτσης, νωρίτερα, για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων,
διότι πάνω σε αυτό το ζήτηµα, για το οποίο µόλις ψηφίσαµε, συνανώνται η υποκρισία πολλών πολιτικών χώρων, η αδικαιολόγητη
σύνδεση των τραγικών, απολύτως λανθασµένων –προφανώς- και
αδικαιολόγητων οικονοµικών καταστάσεων των κοµµάτων µε τις
απαιτήσεις που έχει µια συνταγµατικά κατοχυρωµένη διαδικασία,
αυτή της εκλογικής αναµέτρησης που έρχεται.
Νοµίζω ότι ο Υπουργός ορθά διαχώρισε τις δυο διαδικασίες:
Τα προβληµατικά οικονοµικά των κοµµάτων, για τα οποία προφανώς πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και προφανώς πρέπει να
γίνουν ειλικρινείς και διάφανοι υπολογισµοί από όλους όσοι διετέλεσαν σε κρίσιµες θέσεις στα κόµµατα, παρόντες ή απόντες
από τη σηµερινή διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας και
τη διαφορετική διαδικασία της εκλογικής αναµέτρησης, για την
οποία είναι προφανές ότι απαιτούνται πιστώσεις προς όλα τα
κόµµατα της ελληνικής Βουλής, ακόµη και γι’ αυτά τα κόµµατα
που αρνήθηκαν να λάβουν τη χρηµατοδότηση, για να µπορέσει
να γίνει σωστά η εκλογική αναµέτρηση και να µπορέσει και το
κράτος να πληρώσει τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει, για να γίνουν σωστά οι εκλογές.
Θα ήθελα να πιστεύω ότι τα κόµµατα θα αποζηµιώσουν κατά
πρώτο λόγο, τους εργαζοµένους στους οποίους οφείλονται µισθοδοσίες.
Θα ήθελα να πιστεύω επίσης ότι τα κόµµατα θα δεχθούν κατά
απόλυτη προτεραιότητα, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή, ο υπολογισµός της ετήσιας τακτικής χρηµατοδότησης να γίνεται απολογιστικά αντί να γίνεται σε προϋπολογιστική βάση.
Θα ήθελα να πιστεύω επίσης ότι τα κόµµατα θα δεχθούν ότι
θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο χρηµατοδότησης, αντί να συνδέεται το όριο αυτό µε τα κρατικά έσοδα, όπως ορθά έχει επισηµάνει στο παρελθόν και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Θα ήθελα επίσης να πιστεύω ότι τα κόµµατα θα φροντίσουν,
ώστε να απαγορεύεται η εκχώρηση της εγγύησης, ως εγγύηση
στις τράπεζες της κρατικής χρηµατοδότησης, πέραν του ενός
ηµερολογιακού έτους.
Βεβαίως τα κόµµατα θα συµφωνήσουν, ώστε να ελέγχεται ο
προϋπολογισµός και ο απολογισµός τους από ορκωτούς ελεγκτές, ενδεχοµένως και από µια ανεξάρτητη επιτροπή δικαστικών,
όπως γίνεται και µε τα «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, να υπάρχει, δηλαδή το «πόθεν έσχες» των κοµµάτων, για να µπορέσουµε
επιτέλους να αποκαταστήσουµε την επικοινωνία και την αξιοπιστία µας προς την κοινή γνώµη.
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Βεβαίως τα κόµµατα πρέπει να δηµοσιεύουν τους ισολογισµούς τους και να δηµοσιεύουν και όλο τον αριθµό των αποσπασµένων υπαλλήλων από τους δηµόσιους φορείς του κράτους,
για να περιορίσουµε το τραγικό φαινόµενο των αργοµισθιών, δηµοσίων υπαλλήλων, δηλαδή που αποσπώνται στα κόµµατα, δεν
εργάζονται σε αυτά και εντούτοις το ελληνικό δηµόσιο καταβάλλει µισθούς και υπερωρίες, παρά το γεγονός ότι δεν προσφέρουν αντικειµενικές υπηρεσίες.
Ορθά ο κ. Γιαννίτσης είπε στην πρωτολογία του στη συζήτηση
επί της αρχής, ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν κοµίζει κάποιο άρθρο,
το οποίο θα µπορούσε να ήταν η σηµαία για τον «Καλλικράτη»,
αλλά φέρνει µαζί µια σειρά από διατάξεις, που συναθροισµένες
βοηθούν στην εφαρµογή µιας µεταρρυθµιστικής προσπάθειας
της προηγούµενης κυβέρνησης του «Καλλικράτη» και νοµίζω
διορθώνει σε σηµαντικό βαθµό τις παιδικές ασθένειες, τις οποίες
εντοπίσαµε στο παρελθόν όσοι από εµάς παρακολουθούµε από
κοντά την πορεία των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών αρχών.
Είναι ορθό ότι µια σε σειρά από έργα δίνεται η δυνατότητα να
µεταφερθούν από τον «Θησέα» στο ΕΣΠΑ. Θυµίζω ότι ο «Θησέας» ξεχείλωσε µε την ένταξη έργων, τα οποία δεν είχαν αντίκρισµα οικονοµικό και µε διαδικασίες οι οποίες δεν ήταν λογικές,
δεν ανταποκρίνονταν στις ικανότητες αλλά και στις δυνατότητες
των τοπικών κοινωνικών.
Κύριε Υπουργέ, όµως θα ήθελα να επισηµάνω ότι πολλά από
τα έργα, τα οποία δροµολογούνται για το ΕΣΠΑ είναι έργα αγροτικής οδοποιίας. Είναι προφανές ότι ένα έργο αγροτικής οδοποιίας µπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιµο για µια τοπική κοινωνία,
δεν παράγει όµως ανάπτυξη.
Νοµίζω ότι η αγωνία της απορρόφησης των πιστώσεων για
όλες τις καθυστερήσεις οι οποίες προηγήθηκαν, οδηγεί για µια
ακόµη φορά στην επιλογή έργων, τα οποία δεν παράγουν ανάπτυξη απλώς βοηθούν στην απορρόφηση.
Θα ήθελα να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα των
ΦΟΔΣΑ και να πω ότι για µια ακόµη φορά γίνεται ένα πολύ µεγάλο λάθος. Δείτε τι γίνεται σήµερα και µε το νοµοσχέδιο αυτό
και µε το προηγούµενο του κ. Παπακωνσταντίνου µε τους
ΦΟΔΣΑ, τους φορείς αυτούς που κάνουν τη διαχείριση των
απορριµµάτων:
Οι φορείς αυτοί έχουν την ευθύνη του περιφερειακού σχεδιασµού της διαχείρισης των απορριµµάτων. Η έγκριση του ΦΟΔΣΑ
γίνεται από το γενικό γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης. Η έγκριση του περιφερειακού σχεδίου γίνεται από το περιφερειακό συµβούλιο. Δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να
δουλέψει αυτό το σχήµα. Δεν υπάρχει περίπτωση οι τοπικές κοινωνίες να συµφωνήσουν σε ένα περιφερειακό σχέδιο, το οποίο
θα κατανείµει και δύσκολες αποφάσεις στις τοπικές κοινωνίες,
ένα χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, ένα χώρο αποβλήτων που µπορεί να είναι και για ειδικά απόβλητα. Νοµίζω ότι για
ακόµη µια φορά κάνουµε ένα λάθος και θα το βρούµε µπροστά
µας, όπως το βρήκαµε και στο παρελθόν.
Επιπροσθέτως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω
στο άρθρο 14, σε όσα σηµεία αντιστοιχούν στις παραγράφους 1
και 2, εκεί που λέει «στις περιφέρειες Ιονίων νήσων και βορείου
και νοτίου Αιγαίου» να προσθέσετε «καθώς και σε περιφέρειες
που διαθέτουν νησιωτικές ενότητες». Οι Σποράδες, για παράδειγµα, δεν ανήκουν ούτε το βόρειο ούτε στο νότιο Αιγαίο. Δεν
ανήκουν ούτε στο Ιόνιο. Ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Μονίµως ο νοµοθέτης ξεχνάει τη νησιωτικότητα αυτών των περιοχών.
Θα πρέπει λοιπόν να προστεθεί η νησιωτική ενότητα και στις
υποπαραγράφους 1 και 3, για να µπορέσουµε να έχουµε αυτήν
την κάλυψη σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές ενότητες που δεν ανήκουν σε µία αµιγή νησιωτική περιφέρεια.
Γίνεται πολύ µεγάλος λόγος για το γεγονός ότι ο περιφερειακός σύνδεσµος ΦΟΔΣΑ µπορεί να µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία. Ποιος είναι ο λόγος για να κάνεις µία ανώνυµη εταιρεία; Για
να µπορέσει να επωφεληθεί από ειδικούς κανόνες για τις υπηρεσίες, τις προµήθειες, τις µισθώσεις, τις προκηρύξεις έργων.
Νοµίζω ότι είναι µία περιττή διαδικασία, γιατί θα πρέπει να κρατήσουµε τη συρρίκνωση των δηµόσιων οργανισµών που δηµιουργούνται σ’ αυτό το κράτος στο µικρότερο δυνατό αριθµό,
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παρά να δηµιουργήσουµε νέες ανώνυµες εταιρείες του δηµοσίου, που στην ουσία δεν προσφέρουν κάτι και στην πραγµατικότητα αυτό που κάνουν, είναι να εισάγουν µία σειρά από
παρεκκλίσεις που δηµιουργούν ουσιαστικά, περισσότερα προβλήµατα.
Είµαι γενικώς αρνητικός στις ανώνυµες εταιρείες του δηµοσίου σε αυτήν τη δηµοσιονοµική φάση της χώρας, γιατί στην
πράξη δηµιουργούνται περισσότερα προβλήµατα.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά θετική η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για τους πολύτεκνους και τρίτεκνους, για τις µετεγγραφές, γιατί προσδιορίζεται η πολυτεκνική
ιδιότητα. Θα πρότεινα αντί να γίνεται ρητή αναφορά σε συγκεκριµένο νόµο, να βάλουµε τη γενική φράση «κατά την κείµενη νοµοθεσία», γιατί κάθε φορά οι νόµοι αλλάζουν και οι πολύτεκνοι
βρίσκονται στη δύσκολη θέση να πρέπει να παρακολουθήσουν
ερµηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. Θα µπορούσαµε να πούµε «κατά την κείµενη νοµοθεσία όπως εκάστοτε
ισχύει» αντί να βάλουµε µια συγκεκριµένη αναφορά.
Επιπροσθέτως πρέπει να δούµε, όπως επισηµαίνει και η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, αν µπορεί η παράγραφος 4 να επεκταθεί και σε αυτούς που αποφοίτησαν το 2010
µαζί µε όσους αποφοίτησαν το 2011.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων που
κάνουµε, θα πρέπει να επισηµάνω µία ακόµη παράγραφο της
τροπολογίας που έχει φέρει το Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς
δεν είναι εδώ ο κ. Μπαµπινιώτης που θα µπορούσε να απαντήσει.
Υπάρχει µια συγκεκριµένη αναφορά µε την οποία ένα ανώτατο
ίδρυµα αναγνωρίζεται, όταν παρέχει τίτλους σπουδών, πτυχία,
µεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώµατα.
Το σκεπτικό του νοµοθέτη κατά την αιτιολογική έκθεση είναι,
ότι αυτό το κάνει, για να αναγνωρίσει ως ισότιµο ένα ξένο πανεπιστήµιο που παράγει µόνο µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
Ελπίζω το σκεπτικό να µην είναι αυτό που επιδιώχθηκε πριν από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

περίπου δύο µήνες στη Βουλή των Ελλήνων, να αναγνωριστούν
ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα σχολές στη χώρα µας που
παράγουν µόνο µεταπτυχιακούς τίτλους, σπουδών, γιατί αυτό θα
σηµαίνει µία πλήρη ανατροπή της κλασικής άποψης ότι ένα πανεπιστήµιο είναι αυτό που δίνει το βασικό πτυχίο και µεταπτυχιακούς τίτλους που εξαντλούνται στο µάστερ ή στο διδακτορικό
δίπλωµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία να στηρίξουµε τις τοπικές κοινωνίες µέσα από καθαρά
σχήµατα και καθαρές νοµοθετικές διατάξεις που δίνουν την ευκαιρία να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που έχουν, τα οικονοµικά και διοικητικά. Το νοµοσχέδιο κινείται προς αυτήν την
κατεύθυνση και νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να το υποστηρίξουµε
και στα άρθρα του, µε τις αλλαγές που έγιναν.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να µας εξηγήσετε για ποιο
λόγο προστίθεται στην τροπολογία η περικοπή των αυτοτελών
πόρων των περιφερειών κατά 50 εκατοµµύρια ευρώ, όταν πρόκειται για επενδυτικούς σκοπούς, την ίδια ώρα που ζητάµε να
υπάρξει µεγαλύτερη δυνατή επενδυτική δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια, για να υπάρχει πολλαπλασιαστής του χρήµατος και να παραχθεί επιτέλους ανάπτυξη στις τοπικές κλίµακες.
Νοµίζω ότι είναι κρίσιµο να απαντηθεί αυτό.
Επίσης να µας εξηγήσετε πώς θα ισοσταθµιστεί αυτή η απώλεια αναπτυξιακού δυναµικού στις ελληνικές περιφέρειες από
την αποµείωση των 50 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σας έχω θέσει λοιπόν δύο ερωτήµατα: Το ένα αφορά τη νησιωτική ενότητα των ΦΟΔΣΑ και το δεύτερο, για τα 50 εκατοµµύρια ευρώ που φεύγουν από τις περιφερειακές ενότητες και
στην ουσία, επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη που πρέπει να
δροµολογηθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρτάλη.
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(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 214 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστική ψηφοφορίας:
«Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 987/72
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Γερουλάνος Παύλος
Καραπαναγιώτη Τατιάνα
Σιούφας Δηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου Διονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Βαγενά Άννα
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κουντουρά Έλενα
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
Δηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης Δηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+

Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Ντουκάκης Μανούσος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης Δηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης Δηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισάβετ (Έλσα)

+
+
+
+

+
-

+
+

+
+
-

+
+
+

+
+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ρέππας Δηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης Δηµήτριος
Γκόκας Χρήστος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+
+

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

+
+
+
+
+
+

+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+

+
-

ΠΑΡΩΝ

+

+
+

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

+
+
+

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
-

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

+

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός Δηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

-

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κλαυδιανού Μαρία

-

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή

+
+
+
+

+

+
-

+

-

+
+
+

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
+
Αρβανιτίδης Γεώργιος
+
Καράογλου Θεόδωρος
+
Αναστασιάδης Σάββας
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)
NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

+
+
+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης

+
+

+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Παραστατίδης Θεόδωρος
Φραγγίδης Γεώργιος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
-

+
+

+
+

+

+
+
+
+
-

Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Τεκτονίδου Κυριακή
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη-Γκέκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος

+

+
-

ΠΑΡΩΝ
+
+

+
+

-

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
-
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Κόλλιας Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Αλεξανδρίδου Βασιλική
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
Διώτη Ηρώ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς Δηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης Δηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου Διαµάντω
Αποστολάτος Βαΐτσης
Δρίτσας Θεόδωρος
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης Δηµήτριος
Διαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
+

+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+

+
+
+
+

-
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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

-

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης Δηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

-

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Χατζηγάκης Σωτήριος
Σκρέκας Θεόδωρος

+
+
+

+
+

+
-

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

+
+
+
+
+

-

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

+

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δριβελέγκας Ιωάννης
Κατσαρού Άννα
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δαµιανάκης Ευτύχιος
Βαλυράκης Ιωσήφ
Κουρουπάκη Ευαγγελία
Μαρκογιαννάκης Χρήστος
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα

-

+

+
+
+

+

-

+
+

-

-

+
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Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 155
……”…….”………: «ΟΧΙ» 56
” ”………:
«ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 214
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχα-

ριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να καταθέσω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις: Η µία έχει
να κάνει µε το άρθρο 4 που συζητήθηκε πριν και επισηµάνθηκε
ότι έχει κάποιες αδυναµίες. Για να διορθώσουµε κι αυτές, υπάρχει µία καινούργια διατύπωση.
Η άλλη αφορά το Δήµο Αθηναίων που ζήτησε –και το κάνουµε
δεκτό- η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήµου Αθηναίων να ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, για να µπορεί να λαµβάνει επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι σηµαντικό
και χρήσιµο για το δήµο.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(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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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σε ό,τι
αφορά την ερώτηση του κ. Καρτάλη για το θέµα των 50 εκατοµµυρίων, θα πω ότι µακροοικονοµικά δεν υπάρχει αλλαγή, γιατί
το ποσό στο οποίο περιορίζονται οι επενδυτικές δαπάνες στην
τοπική αυτοδιοίκηση ήταν 150 εκατοµµύρια από την αρχή. Από
την αρχή είχε γίνει σαφές µε συνεννοήσεις ότι θα είναι τα 90 εκατοµµύρια στους δήµους και τα 50 εκατοµµύρια στις περιφέρειες.
Δεν είχε περάσει αυτό στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
του Υπουργείου Οικονοµικών για λόγους που δεν γνωρίζω.
Απλώς αυτήν τη στιγµή γίνεται η ανακατανοµή. Ό,τι χάνουν οι
περιφέρειες το κερδίζουν οι δήµοι. Εποµένως από πλευράς µακροοικονοµικού αποτελέσµατος δεν έχει καµµία διαφορά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Για τα νησιά;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Για τα
νησιά έχει γίνει τετράµηνη συζήτηση. Αυτό το θέµα δεν τέθηκε.
Δεν ξέρω αν µπορούµε να το φέρουµε σήµερα. Υποθέτω ότι δεν
τελειώνουν οι ρυθµίσεις. Θα προκύψουν κι άλλες. Αν δεν περάσει
σήµερα, φαντάζοµαι ότι ο επόµενος Υπουργός θα µπορέσει να
το περάσει, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει για οκτώ λεπτά ο κ. Κοντογιάννης, Ανεξάρτητος
Βουλευτής Ηλείας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ σε τρεις τροπολογίες.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας χαίροµαι ειλικρινά που η ηγεσία δικαίωσε, σε µεγάλο βαθµό θα έλεγα,
τον αγώνα τόσο των ίδιων των πολυτέκνων όσο και όλων εµάς
που σταθήκαµε πλάι τους από την αρχή, υπερασπιζόµενοι τα δίκαια αιτήµατά τους.
Ωστόσο µε τη σχετική τροπολογία η αδικία που υπέστησαν οι
υποψήφιοι των πανελλαδικών του 2011 δεν αποκαθίσταται,
ακόµα και µε τις επιπλέον θέσεις του 10%. Τα παιδιά των πολυτέκνων που δεν πληρούσαν το κριτήριο του ηλικιακού ορίου, που
τώρα αποσύρεται, διεγράφησαν από τις σχολές στις οποίες πέτυχαν.
Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προχωρήσει σε αποκατάσταση αυτής της αδικίας για λόγους νοµικούς και ηθικούς. Ως
προς το νοµικό σκέλος, γιατί ο νόµος προβλέπει ότι η πολυτεκνική ιδιότητα είναι ισόβια και δεν εµπίπτει σε ηλικιακούς ή άλλους περιορισµούς και ως προς το ηθικό σκέλος είναι κατανοητό
πως δεν είναι δυνατόν οι απόφοιτοι του 2011, που ανήκουν σε
πολύτεκνες οικογένειες, να αποτελέσουν τα πειραµατόζωα του
εκπαιδευτικού µας συστήµατος, να δοκιµαστούν πάνω τους όλα
τα νέα µέτρα και στη συνέχεια, όταν διαπιστωθούν αδυναµίες,
να γίνουν διορθώσεις που δεν συµπεριλαµβάνουν όµως αυτούς.
Επίσης θέλω να σηµειώσω πως πολλά παιδιά που διεγράφησαν από τις σχολές τους, προσέφυγαν στα διοικητικά εφετεία.
Κάποιοι κέρδισαν τα ασφαλιστικά µέτρα και φοιτούν κανονικά,
κάποιοι αναµένουν αποφάσεις -άλλη µία άνιση αντιµετώπισηείναι όµως βέβαιο ότι θα δικαιωθούν.
Τι θα γίνει όµως µε εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη; Πάλι οι οικονοµικά ανίσχυροι θα πληρώσουν τις αδικίες και τις ατυχείς πολιτικές της
Κυβέρνησης;
Επίσης έχουµε και την περίπτωση των περσινών υποψηφίων
πολύτεκνων οικογενειών, που τηρώντας κατά γράµµα το νόµο,
αναγκάστηκαν επί ποινή διετούς αποκλεισµού να µη δηλώσουν
την πολυτεκνική τους ιδιότητα, µε αποτέλεσµα να πετύχουν σε
σχολές διαφορετικής πόλης τόσο από αυτή της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους όσο και από την πόλη που φοιτά κάποιο
από τα αδέρφια τους. Δεν πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να µεριµνήσει και γι’ αυτές τις περιπτώσεις, επιτρέποντας µόνο για
φέτος τη δυνατότητα µετεγγραφής κοντά στις εστίες τους;
Και τώρα θα αναφερθώ στην τροπολογία –που είναι ψηφισµένη πλέον- για τις επιχορηγήσεις των κοµµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αδιανόητο και προκλητικό,
την ώρα που ο ελληνικός λαός βρίσκεται στα όρια της φτώχειας,
την ώρα που οι συµπολίτες µας πεινάνε, την ώρα που οι κοινωνικές δαπάνες συρρικνώνονται στο ελάχιστο και οι µισθοί και οι
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συντάξεις περικόπτονται, την ώρα που ο λαός υποφέρει από τις
λάθος αποφάσεις των δύο µεγάλων κοµµάτων, αυτά τα κόµµατα
µε την παρούσα τροπολογία να αποδεσµεύουν τρεις δόσεις τακτικής κρατικής επιχορήγησης προς τον εαυτό τους και όλα αυτά
ελάχιστες µέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών.
Γι’ άλλη µια φορά αποδεικνύεται πως κάποιοι σ’ αυτήν την Αίθουσα είναι κατώτεροι των περιστάσεων και πως δεν αντιλαµβάνονται ούτε την κρισιµότητα των καταστάσεων ούτε ακούν τη
φωνή της κοινωνίας που βράζει από οργή και αγανάκτηση για
την ανικανότητα των κυβερνώντων να βγάλουν τη χώρα από την
κρίση.
Δεν καταλαβαίνετε ότι µε τέτοιες ενέργειες καταβαραθρώνουµε την ήδη χαµηλή αξιοπιστία µας ως Βουλευτές; Τι θα απαντήσετε στον άνεργο ή στον συνταξιούχο που δεν έχει χρήµατα
να πάρει τα φάρµακά του; Θα απαντήσετε ότι ενδιαφέρεστε περισσότερο για τα συµφέροντα των κοµµάτων σας και δευτερευόντως για τα συµφέροντα του λαού; Επιτέλους δεν βλέπετε
σε ποιο ύστατο σηµείο παρακµής οδηγείτε την κοινοβουλευτική
µας δηµοκρατία; Δεν σας κάνει εντύπωση το ότι σε µια ψηφοφορία, που εµµέσως αφορούσε την αξιοπιστία του πολιτικού µας
συστήµατος, είχαµε τόσους απόντες και µάλιστα όχι από την
επαρχία, αλλά από εδώ, από την Αθήνα, από το Λεκανοπέδιο;
Γιατί δεν κάνατε αποδεκτή την πρόταση για απόσυρση της τροπολογίας και άµεση κατάθεση του νοµοσχεδίου Γιαννίτση είτε
ως κατεπείγον είτε ως τροπολογία στο νοµοσχέδιο του ΙΚΑ; Σ’
αυτό το γιατί δεν υπάρχει πειστική απάντηση. Προτιµήσατε λοιπόν να περάσει µια αντισυνταγµατική τροπολογία, για να έχετε
γεµάτα τα κοµµατικά σας ταµεία, από το να ενισχύσετε την θανάσιµα, πλέον, πληγωµένη αξιοπιστία του κοινοβουλευτισµού.
Είναι σαφές ότι η τροπολογία παραβιάζει κατάφωρα βασικές
αρχές της δηµοκρατίας, όπως η ισότητα και η ισονοµία. Δεν είναι
δυνατόν άλλα να ισχύουν για τα κόµµατα και άλλα για τις εταιρείες και τους ιδιώτες σ’ ό,τι αφορά τα χρέη προς τις τράπεζες.
Τα κόµµατα νοµοθετούν για να πάρουν χρήµατα, που ουσιαστικά
δεν δικαιούνται, αφού αφορούν χρηµατοδοτήσεις που ποτέ δεν
ξέρουµε αν θα λάβουν, µιας και το ύψος της χρηµατοδότησης
καθορίζεται από το ποσοστό των ψήφων που θα λάβουν στις
προσεχείς εκλογές. Συνεπώς δεν δικαιούνται ούτως ή άλλως τα
χρήµατα.
Ποιος όµως µπορεί να ισχυριστεί ότι τα κόµµατα θα πάρουν
τα ποσοστά του 2009 µε βάση τα οποία είχαν διασφαλίσει τις
χρηµατοδοτήσεις; Και κάτι ακόµα. Αν κάποιο κόµµα αναστείλει
τη λειτουργία του, τι θα γίνει µε τα δάνεια που έχει πάρει; Δανεικά και αγύριστα; Η δικαιολογία των κοµµάτων ότι µε τα χρήµατα αυτά θα κάνουν εκλογές είναι αστεία, καθώς τα κόµµατα
έπρεπε να στηρίζουν την προώθηση της πολιτικής τους στο δίκαιο των θέσεων τους και όχι στο αµπαλάζ της διαφήµισης που
θα γίνει και στην οποία θα καταλήξουν τα χρήµατα που προσφέρετε.
Όσον αφορά τον ισχυρισµό ότι µε τα χρήµατα αυτά τα κόµµατα θα πληρώσουν τους υπαλλήλους στους οποίους χρωστούν
πολλά µηνιάτικα, το επιχείρηµα είναι επίσης µετέωρο, αφού πρόσφατα βγήκε στη δηµοσιότητα ότι οι µισθοί συνεργατών της ηγεσίας της Νέας Δηµοκρατίας είναι προκλητικοί µιας και µόνο ένας
εξ αυτών ξεπερνά τους µισθούς δέκα και πλέον υπαλλήλων. Και
µόνο από την ψήφιση της τροπολογίας για τη χρηµατοδότηση
των κοµµάτων είναι σαφές ότι τα κόµµατα που υπέγραψαν την
τροπολογία και την ψήφισαν δεν έχουν καταλάβει τίποτα από την
κρίση που µαστίζει την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι πραγµατικά
επικίνδυνο για το µέλλον της χώρας, αλλά και για το µέλλον της
κοινοβουλευτικής µας δηµοκρατίας.
Σ’ ότι αφορά την τροπολογία για το επίδοµα των αστυνοµικών,
θέλω να επισηµάνω ότι θα ήταν αδικία ειδικά µέσα στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία να µην πάρουν το εκλογικό επίδοµα
οι αστυνοµικοί, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν την ευθύνη για
τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας κατά την ηµέρα των
εκλογών. Εκλογικό επίδοµα όµως, κύριε Υπουργέ, όχι ψίχουλα
που προβλέπονται στην τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ ‘
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Τέλος οφείλω µια απάντηση σ’ όσα ακούστηκαν νωρίτερα.
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Έκανε λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ.
Ευθυµίου, για λωτοφάγους και για τις θέσεις που λαµβάνουν σήµερα όσοι υπηρέτησαν το σύστηµα. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Δένδιας, για όσους ανακάλυψαν τώρα τα λάθη του πολιτικού συστήµατος. Τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν την
Αίθουσα υπάρχουν κάποιοι που είχαµε το θάρρος να αναγνωρίσουµε λάθη και παραλείψεις. Εσείς τι κάνετε; Πιστεύετε ότι
στρουθοκαµηλίζοντας µπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα µπροστά; Μάλιστα ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας προέτρεψε
ξεκάθαρα, ενώ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ το υπαινίχθηκε, να
µην πριονίζουµε το κλαδί στο οποίο καθόµαστε. Δεν καταλαβαίνετε ότι το κλαδί το πριονίζει ο λαϊκισµός που το ΠΑΣΟΚ πιστά
υπηρέτησε και η Νέα Δηµοκρατία τα δύο τελευταία χρόνια ανακάλυψε και υπηρετεί; Αν όχι, κρίµα. Κρίµα γι’ εσάς, κρίµα όµως
για τους Έλληνες και την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ το συνάδελφο, τον κ. Γεώργιο Κοντογιάννη, Ανεξάρτητο
Βουλευτή Ηλείας, προσκείµενο στο σχηµατισµό της κ. Μπακογιάννη, Δηµοκρατική Συµµαχία.
Ο κ. Αναστάσιος Κουράκης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του
ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει το λόγο, ως οµιλητής
επί των άρθρων και των τροπολογιών.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, στις τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας, του κ. Μπαµπινιώτη. Κατ’αρχάς, ήθελα να δηλώσω ότι χαιρόµαστε για τη διευκόλυνση που δίνεται στην
κατηγορία των πολυτέκνων και όπως είπε η κυρία Υφυπουργός,
η κ. Χριστοφιλοπούλου, θα υπάρξει ερµηνευτική εγκύκλιος. Θα
θέλαµε να προσθέσουµε στις περιπτώσεις της εγκυκλίου -και ελπίζω να µε ακούν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου, καθώς αυτήν τη
στιγµή δεν βρίσκονται στην Αίθουσα- και τους υποψήφιους που
είναι τέκνα µονογονεϊκών οικογενειών, τις οποίες συνήθως ξεχνούµε, δηλαδή των άγαµων µητέρων ή αυτών που είναι χήρες,
γιατί νοµίζουµε ότι είναι µια κατηγορία η οποία αδικείται µονίµως.
Σχετικά µε τα οµοταγή ιδρύµατα της αλλοδαπής και τη ρύθµιση που προτείνετε, όπως υπαινίχθηκε και ο κ. Καρτάλης, δεν
καταλαβαίνουµε τη σπουδή µε την οποία έρχεται αυτή η ρύθµιση, η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί και δεν έχει συζητηθεί,
κύριε Υπουργέ, µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Δεν µπορούµε να
εκφέρουµε γνώµη a priori για ιδρύµατα που δίνουν παραδείγµατος χάριν µόνο µεταπτυχιακούς και όχι προπτυχιακούς τίτλους.
Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και ενδεχοµένως κάτι πάρα πολύ
επικίνδυνο, καθώς τίθεται το ζήτηµα της ισοτιµίας των βασικών
πτυχίων, η οποία προϋποτίθεται σε περίπτωση αναγνώρισης ότι
είναι ισότιµοι οι µεταπτυχιακοί τίτλοι εγχώριων και αλλοδαπών
ιδρυµάτων. Με λίγα λόγια, δεν θεωρούµε ότι ένα µεταπτυχιακό
δίπλωµα από την Αγγλία λόγου χάριν που έχει αποκτηθεί ύστερα
από βασικές σπουδές σε ιδιωτικό κολλέγιο µη ισότιµο µε το δικό
µας ΑΕΙ, θα πρέπει να θεωρείται ισότιµο µε το µεταπτυχιακό τού
αποφοίτου ελληνικού ΑΕΙ. Εµείς προτείνουµε, κύριε Υπουργέ, να
αποσυρθεί αυτή η ρύθµιση, ώστε να ανοίξει ένας διάλογος µε
την ακαδηµαϊκή κοινότητα και να δούµε εάν και εφόσον χρειάζεται και µε ποιους όρους να γίνει µια τέτοια ρύθµιση.
Σχετικά µε τη ρύθµιση που αναφέρεται στην τροπολογία του
κυρίου Υπουργού, που διευκολύνεται µέσω της ρύθµισης αυτής
η πρόσληψη προσωπικού σε προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιµούµε ότι είναι µια ρύθµιση
σε θετική κατεύθυνση και ότι όντως χρειαζόταν αυτή η διευκόλυνση, γιατί εδώ και ενάµιση µήνα έχουν παγώσει όλα τα προγράµµατα των ΑΕΙ λόγω υπερβολικής γραφειοκρατίας. Κατά την
αντίληψή µας, υπάρχει ένα θέµα ίσως µε τη διατήρηση της
υπουργικής απόφασης και της βεβαίωσης του αρµόδιου γενικού
γραµµατέα για κάθε πρόσληψη, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι η τροπολογία είναι σε θετική κατεύθυνση.
Σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς των ΕΣΠΑ νοµίζουµε ότι αυτό
που συµβαίνει, θα πρέπει να διορθωθεί. Ήδη έχει κατατεθεί µια
τροπολογία από συναδέλφους Βουλευτές στην οποία αναφέρεται ότι πολλοί συνάδελφοι συµµετέχουν σε προγράµµατα επι-
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µόρφωσης β’ επιπέδου, τα οποία είναι ενταγµένα σε συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα οποία βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσής τους. Εκεί είχαν συµµετάσχει
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πήραν µέρος στα προγράµµατα, µε βάση τα ισχύοντα στις προηγούµενες επιµορφωτικές
δράσεις. Έρχεται λοιπόν µια νέα κοινή υπουργική απόφαση όπου
λέει ότι ο µέγιστος δυνατός χρόνος παροχής υπηρεσιών κάθε
εκπαιδευτικού ανά είδος έργου, δεν δύναται να υπερβαίνει τις
είκοσι ώρες, ότι η συνολική µηνιαία αµοιβή δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη των 300 ευρώ και -το χειρότερο είναι- ότι η ισχύς
της παρούσας να αρχίζει από τις 24/5/2011. Νοµίζουµε ότι αν
συµβεί και εξακολουθεί να ισχύει αυτή η τροπολογία, δεν θα βρεθεί κανένας συνάδελφος, ο οποίος να συµµετέχει στα προγράµµατα επιµόρφωσης, τα οποία είναι πάρα πολύ σηµαντικά, καθώς
επιµορφώνουν εκπαιδευτικούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους συµµετέχουν στην επιµόρφωση των άλλων εκπαιδευτικών.
Τέλος θα έλεγα ότι θα περιµέναµε από τον κ. Μπαµπινιώτη, να
αναθεωρήσει την πολιτική που ίσχυε µέχρι να αναλάβει, όσον
αφορά το µάθηµα Πολιτική και Δίκαιο.
Με άλλα λόγια, αυτό το µάθηµα σήµερα διδάσκεται ως µάθηµα γενικής παιδείας υποχρεωτικό στη δευτέρα τάξη του γενικού λυκείου. Όµως µε την υπουργική απόφαση 36799/2-4-2012,
δηλαδή πριν από λίγες ηµέρες, µε θέµα ωρολόγιο πρόγραµµα
των µαθηµάτων της Β’ τάξης γενικού λυκείου, το µάθηµα αυτό
από υποχρεωτικό µετατράπηκε σε µάθηµα κατεύθυνσης εναλλαγής, επιλογής δηλαδή, µε το µάθηµα Αρχές Φιλοσοφίας µόνο
στη θεωρητική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταργείται ως µάθηµα υποχρεωτικής παιδείας και ως
βασική συνταγµατική επιταγή το µάθηµα της Πολιτικής Κοινωνικής Παιδείας στο ΓΕΛ, δηλαδή το µάθηµα Εισαγωγή στο Δίκαιο
και τους Πολιτικούς Θεσµούς. Γνωρίζετε ότι είναι ένα µάθηµα
που δεν µπόρεσαν να το καταργήσουν από το 1914 ως σήµερα
δεκάδες κυβερνήσεις όλου του πολιτικού φάσµατος στην πολυτάραχη ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, µε εξαίρεση το 1968
που το κατήργησε η δικτατορία.
Επειδή –και απευθυνόµαστε στον κύριο Υπουργό- η υπεράσπιση στη συνέχεια της ύπαρξης πολιτειακής και κοινωνικής παιδείας στην ελληνική εκπαίδευση δεν είναι ούτε κλαδικό θέµα
ούτε ζήτηµα διαφορετικών φιλοσοφιών εκπαίδευσης, αλλά είναι
καίριο ζήτηµα υπεράσπισης της δηµοκρατίας και των συνταγµατικών της θεσµών µέσα από τη γνώση και τη συνεχή καλλιέργεια
της συµµετοχής σε αυτούς και επειδή είναι αδιανόητο ένας απόφοιτος λυκείου να µην έχει διδαχθεί µέσα από ένα υποχρεωτικό
για όλους µάθηµα βασικά στοιχεία για την οργάνωση του κράτους, την κατοχύρωση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών του,
τις υποχρεώσεις του, την απονοµή της δικαιοσύνης στους διεθνείς οργανισµούς, στους οποίους η Ελλάδα συµµετέχει, την οργάνωση µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε
θέµατα που παρεµπιπτόντως αποτελούν και αντικείµενο εξέτασης στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, θα λέγαµε και θα παρακαλούσαµε τον κύριο Υπουργό, στο διάστηµα της θητείας που έχει
µπροστά του, να επανεξετάσει το ζήτηµα της κατάργησης του
µαθήµατος Πολιτική και Δίκαιο στο νέο λύκειο και να µεριµνήσει,
ώστε να παραµείνει το µάθηµα ως υποχρεωτικό, δηλαδή δύο
ώρες ανά εβδοµάδα στη δευτέρα τάξη του γενικού λυκείου, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, µε στόχο την πολιτική διαπαιδαγώγηση
των νέων.
Θεωρούµε ότι ο Υπουργός Παιδείας παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα λάβει σοβαρά υπ’ όψιν αυτά τα οποία καταθέσαµε
ως ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
το συνάδελφο κ. Κουράκη και για το χρόνο.
Ο εξαίρετος Βουλευτής Σάµου του ΠΑΣΟΚ κ. Πυθαγόρας
Βαρδίκος έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Βαρδίκο.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το ενδιαφέρον
όταν συζητάµε νοµοσχέδια για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι
πάντα µεγάλο.
Το άρθρο 7, παράγραφος 4 αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους. Σωστά είναι αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, και αφο-
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ρούν τους περιφερειακούς συµβούλους στα πριν τον «Καλλικράτη» επαρχεία, οι ενδιαφερόµενοι όµως ζητούν κι έναν τίτλο.
Θεωρώ ότι ο περιφερειακός προϊστάµενος δεν θα δηµιουργήσει
κανένα πρόβληµα.
Το άρθρο 14 παράγραφος 2 αναφέρει ότι οι ΦΟΔΣΑ των νησιών, ασκούν τις αρµοδιότητες στα διοικητικά τους όρια. Προφανώς δεν καταργούνται, δεν περιορίζονται και θα ήθελα µία
επιβεβαίωση.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες. Δεν κατανοώ την ιερή αγανάκτηση πολιτικών και δηµοσιογράφων για τις τροπολογίες συλλήβδην. Να αγανακτούν για τις τροπολογίες που είναι ύποπτες
για το τι υπηρετούν, που βολεύουν κάποιους σε βάρος άλλων,
που εξυπηρετούν πελατειακές σχέσεις, ναι. Θεωρώ απαράδεκτο
όµως να πετροβολούν αδιάκριτα και τροπολογίες που δίνουν σωστές λύσεις σε δίκαια αιτήµατα.
Σε τρεις τροπολογίες θα αναφερθώ, τροπολογίες που πρέπει
να ψηφιστούν και βέβαια θα πρέπει γι’ αυτές να αγνοήσετε κι
εσείς τις όποιες φωνές αντίδρασης.
Η πρώτη τροπολογία για τις «Μισθωτικές συµβάσεις για το δηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» είναι σωστή. Θα
επιθυµούσα όµως να υπάρχει και η αρχή της αµοιβαιότητας. Ό,τι
ισχύει για το δηµόσιο όταν ενοικιάζει από ιδιώτες, να ισχύει και
για τους ιδιώτες όταν ενοικιάζουν από το δηµόσιο.
Η δεύτερη τροπολογία για τις «Ρυθµίσεις για τα λιµενικά ταµεία» είναι σωστή. Όµως έχω ένα πρόβληµα εδώ. Ο συντάκτης
της τροπολογίας φαίνεται να αγνοεί µία εξέλιξη που αφορά το
νοµό µου. Στην παράγραφο 1 της προτεινόµενης ρύθµισης συγκροτούν διοικητικό συµβούλιο και ολοκληρώνουν την απογραφή
και τις εκκρεµότητες ένας αριθµός δηµοτικών λιµενικών ταµείων.
Εκεί αναφέρονται και το Διαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο ΒαθέωςΠυθαγορείου και το Διαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο ΚαρλοβασίωνΜαραθοκάµπου.
Αυτά όµως µε απόφαση της 22ας Σεπτεµβρίου του 2011 στο
ΦΕΚ 2127 έχουν καταργηθεί και συγχωνευθεί στο Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σάµου και αυτό το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου έχει ήδη διοικητικό συµβούλιο, έχει κανονισµό εσωτερικής
λειτουργίας, έχει ΑΦΜ. Πρέπει αυτό να το λάβετε υπ’ όψιν σας,
διαφορετικά για το υπάρχον δεν θα µπορούµε να κάνουµε τίποτα, ενώ θα κληθούµε να πράξουµε για ανύπαρκτα.
Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να προστεθεί στην παράγραφο 1
της προτεινόµενης ρύθµισης και µετά τη φράση «Διαδηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Βαθέως-Πυθαγορείου» και «Διαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καρλοβασίου- Μαραθοκάµπου» η φράση «που συγχωνεύθηκαν σε ένα νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία Δηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Σάµου».
Έρχοµαι τώρα στην τρίτη τροπολογία, αυτή που αφορά τις µετεγγραφές των ειδικών κατηγοριών που είναι επίσης πολύ
σωστή. Αποκαθιστά αδικίες. Με δική µου ερώτηση από τις 8 Ιουλίου του 2011 και ενέργειες πολλών άλλων συναδέλφων στη συνέχεια, ζητείται η τακτοποίηση αυτής της ανωµαλίας, γι’ αυτό
αδιαφορώ για τις όποιες φωνές που µιλούν για δήθεν πελατειακές εξυπηρετήσεις µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Η σωστή αυτή τροπολογία πρέπει να συµπληρωθεί και µε την
αλλαγή της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία επιτρέπει
τις µετεγγραφές σε σχολές που υπάρχουν εκεί όπου βρίσκεται
η κατοικία των γονιών, διότι αν δεν γίνει αυτό όπως και πέρσι
έτσι, και φέτος παρά τις βελτιώσεις, τα παιδιά εκτός Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και πανεπιστηµιουπόλεων θα µείνουν απέξω. Κάτι
τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου, από όσα γνωρίζουµε.
Τέλος επιτρέψτε µου κάτι το προσωπικό που θέλω σήµερα να
πω από αυτό εδώ το Βήµα. Επειδή µπορεί η Βουλή αυτή να κλείσει αύριο, η σηµερινή οµιλία µου, θα είναι η τελευταία σε αυτήν
τη Βουλή, γι’ αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώµη από όσους
έβλαψα µε τις αποφάσεις µου. Το έπραξα όµως µε πλήρη συνείδηση ότι έτσι αποφεύγονται τα πολύ χειρότερα, έτσι µένουµε όρθιοι και αν πάµε όλοι µαζί θα έχουµε ζωντανές τις ελπίδες µας
για ανάκαµψη και αποκατάσταση των απωλειών και των αδικιών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε το
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συνάδελφο κ. Πυθαγόρα Βαρδίκο από τη Σάµο και για το χρόνο.
Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου Πασχαλίδου από τη Β’ Θεσσαλονίκης έχει το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Εγώ θα µιλήσω για την
τροπολογία 995 µε ειδικό αριθµό 74. Είναι του Υπουργείου Παιδείας και θα ήθελα να ήταν εδώ ο κύριος Υπουργός. Γι’ αυτήν
την τροπολογία τοποθετήθηκαν κι άλλοι συνάδελφοι, τοποθετήθηκε και πριν λίγο ο κ. Τάσος Κουράκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και Αντιπρόεδρος της Βουλής.
Εγώ θα πω ότι λίγο πριν απαλείφθηκε από τον κύριο Υπουργό
–και ορθώς- η παράγραφος 2 για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας,
όπως επίσης µετά από µαραθώνιο διαβουλεύσεων µε την ΟΙΕΛΕ
αποσύρθηκαν οι απαράδεκτες ρυθµίσεις για τις αναιτιολόγητες
καταγγελίες εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και θεωρώ ότι είναι µία νίκη των ίδιων των εκπαιδευτικών που
πίεσαν το Υπουργείο. Μάλιστα αυτό δεν ήταν το πρώτο νοµοσχέδιο όπου έγινε αυτό. Είχε ξεκινήσει από το νοµοσχέδιο του ελληνικού γεωργικού οργανισµού «ΔΗΜΗΤΡΑ», το οποίο όµως
αποσύρθηκε και έτσι δεν έγινε τότε η προσάρτησή του ώστε να
είναι σήµερα νόµος του κράτους.
Είναι σ’ αυτήν την τροπολογία οι περιπτώσεις δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του ενός και µόνο άρθρου στο οποίο συµπεριλήφθηκαν διαφορετικά ζητήµατα. Δυστυχώς αυτό είναι µία πάγια
τακτική και αυτής της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να ψηφίζονται απ’ όλες τις πτέρυγες
της Βουλής θέµατα τα οποία ταλανίζουν συµπολίτες µας που η
επίλυσή τους θα «ανασάνει» είτε κοινωνικές είτε επαγγελµατικές
κατηγορίες της ελληνικής κοινωνίας, να τα φέρνετε ως διαφορετικά άρθρα ή ως διαφορετικές τροπολογίες. Επιτέλους θα πρέπει
να σεβαστείτε τη βούληση των Βουλευτών, τον Κανονισµό της
Βουλής και το Σύνταγµα. Εδώ πέρα είµαστε οι εκπρόσωποι του
ελληνικού λαού και δυστυχώς καλούµαστε πάντα να πάρουµε
αποφάσεις, όταν συµφωνούµε σ’ ένα θέµα και διαφωνούµε στο
άλλο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δηµιουργεί πάρα πολλά προβλήµατα.
Θα δώσω βάρος στις παραγράφους 3 και 4 αυτής της τροπολογίας, που αναφέρονται σε µαθητές που δίνουν πανελλαδικές
εξετάσεις µε το καθεστώς των ειδικών κατηγοριών.
Κύριε Υπουργέ, µε την προχειρότητα -για να µην πω µε τη σκοπιµότητα- τα παιδιά των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών
το Σεπτέµβριο του 2011 βρέθηκαν µπροστά σε µία κανονική επίθεση από το Υπουργείο Παιδείας και από την Κυβέρνηση µε το
ν. 3966/2011 που πήρε ΦΕΚ στις 24 Μαΐου του 2011. Μάλιστα οι
πανελλαδικές εξετάσεις είχαν ξεκινήσει στις 12 Μαΐου και ειδικά
για τα παιδιά της κατηγορίας του 10% αυτό ήταν τραγικό, όπως
και για τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί είχε µία αναδροµική ισχύ από
το σχολικό έτος 2010-2011. Όσο για τους επιτυχόντες του σχολικού έτους, ενώ εγγράφηκαν στις σχολές που πέρασαν µε την
ειδική κατηγορία, διαγράφηκαν από τις σχολές πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να το κυνηγήσουν. Το λέω
αυτό, διότι σ’ αυτήν την κατηγορία τα περισσότερα παιδιά είναι
από πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και σήµερα οι γονείς
τους µπορεί να µην έχουν ούτε δουλειά. Δεν θα πιάσω το υπόλοιπο κοµµάτι όπου το Σύνταγµα λέει για την ισόβια ιδιότητα του
γονιού που είναι πολύτεκνος. Θα πιάσω το κοινωνικό κοµµάτι το
οποίο δεν το έπιασε καθόλου το Υπουργείο Παιδείας και µάλιστα
του επιτέθηκε. Σήµερα έρχεται µια δικαίωση και για τους φοιτητές και για τους γονείς.
Κύριε Υπουργέ, εγώ είχα καταθέσει τρεις απανωτές επίκαιρες
ερωτήσεις για το συγκεκριµένο θέµα και επιµένω ότι θα ήταν
καλό να ήταν εδώ ο κ. Μπαµπινιώτης, για να µας πει τι θα γίνει
µε τα παιδιά που ξεκίνησαν σε άλλες σχολές, σε άλλες πόλεις µε
τελείως διαφορετικό αντικείµενο από τις σχολές όπου αρχικά πέρασαν. Άκουσα τον κ. Μπαµπινιώτη που είπε κάτι γι’ αυτήν την
κατηγορία των παιδιών όπου είναι παρεµφερείς οι σχολές, αλλά
επειδή τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ορθώς είναι αυτοτελή
ιδρύµατα, δεν µπορεί να νοµοθετηθεί ότι τα µαθήµατα που έκαναν στη µία σχολή και είναι ίδια ως ύλη και ως µάθηµα µε την
άλλη σχολή θα µπορούν να προσµετρώνται. Πιθανόν να υπάρξει
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ένας εσωτερικός κανονισµός ή µία κατανόηση από την πλευρά
των σχολών αυτών όπου θα µετακινηθούν οι φοιτητές, ώστε να
µη χάσουν εξάµηνα. Αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν
χάσει τον ύπνο τους όλο το προηγούµενο διάστηµα. Αυτήν τη
στιγµή, ενώ γίνεται µία διόρθωση, µία δικαίωση, όπως είπα, θα
πρέπει να δούµε τι γίνεται µ’ αυτά τα παιδιά, τι γίνεται µε την κατηγορία του 10%.
Θα πω ότι υπάρχουν και άλλα θετικά, όπως το ότι εντάσσονται
εδώ µέσα οι πολύδυµοι, όπως η ισχύς της ειδικής κατηγορίας
για τους υποψήφιους που έχουν ήδη αδέρφια στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση τα οποία είναι εν ενεργεία και δεν είναι µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές, αλλά θέλω να ρωτήσω αν το ποσοστό αυτό φτάνει, ώστε να εντάξει όλες τις κατηγορίες.
Βέβαια ήδη ανέφερε προηγουµένως ο συνάδελφος Τάσος
Κουράκης ότι δεν µπορούν να εξαιρούνται οι µονογονεϊκές οικογένειες και ειδικά σ’ αυτήν την κρίση. Υπάρχουν άνθρωποι που
µεγαλώνουν µόνοι τους τα παιδιά τους είτε λόγω χηρείας, είτε
είναι άγαµες µητέρες είτε διαζευγµένες µητέρες που δεν έχουν
αποδεδειγµένα πουθενά να ακουµπήσουν. Αυτά τα παιδιά, όπως
και πολλά άλλα, είναι «παιδιά ενός κατώτερου Θεού». Θα πρέπει
να δοθούν απαντήσεις από τον Υπουργό Παιδείας, διευκρινίσεις
και συµπληρώσεις, αν χρειάζεται, για να είναι όντως µία ορθή
παράγραφος.
Τελειώνω από εκεί που ξεκίνησα. Δεν µπορεί να συνεχίζεται
αυτή η πρακτική να µου φέρνετε εδώ ένα άρθρο και επτά, οκτώ,
δέκα διαφορετικές παραγράφους διαφορετικές µεταξύ τους και
να βρισκόµαστε σ’ ένα δίληµµα. Δεν µπορείτε έτσι εσείς να περνάτε το µήνυµα ότι οι µόνοι που στηρίζουν αυτές τις τροπολογίες
είναι οι κυβερνητικοί Βουλευτές και οι υπόλοιποι απαξιώνουν
όλες αυτές τις κοινωνικές οµάδες. Επικοινωνιακού χαρακτήρα
δηλαδή είναι αυτό ή και εκβιαστικού χαρακτήρα, µπορώ να πω.
Δεν είναι έτσι και φαντάζοµαι ότι αυτό το αντιλαµβάνονται όλοι.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας θα πω ότι φεύγει αυτή η Κυβέρνηση και πιστεύω ότι η κυβέρνηση που θα έρθει µετά τις εκλογές,
δεν θα είναι ίδια µε την προηγούµενη. Θα έχουµε µεγάλες ανατροπές. Η Ριζοσπαστική Αριστερά κάνει κάλεσµα, ώστε να ανατρέψουµε αυτήν την πολιτική που εξαθλιώνει τους λαούς,
εξαθλιώνει τον ελληνικό λαό, εξαθλιώνει τους νέους ανθρώπους,
εξαθλιώνει τους ανθρώπους που έχουν φτάσει στη συνταξιοδότηση και προσβάλλει όλους µας αυτή η διαδικασία µε τα «εξπρές» νοµοσχέδια στο «παρά πέντε», για να µπορέσουν κάποιοι
να βοηθήσουν τις µνηµονιακές δεσµεύσεις και να πάρουν τις
ζωές όλων και ειδικά των νέων παιδιών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ σε δύο τροπολογίες, αυτή που αφορά τη ρύθµιση των χρεών των κοµµάτων και
αυτή που έχει κατατεθεί για το εκλογικό επίδοµα στους αστυνοµικούς.
Πριν µιλήσω γι’ αυτά τα δύο θέµατα, θα ήθελα να κάνω µία έκκληση στους απεργούς ναυτικούς. Έχω αυτό το δικαίωµα γιατί
εκλέγοµαι σε νησιωτική περιοχή, όντας Βουλευτής Χανίων για
πολλά χρόνια. Γνωρίζω τα προβλήµατα των νησιωτικών περιοχών
και θα ήθελα να τους πω το εξής, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των
αιτηµάτων τους: Ας τα αφήσουµε να τα συζητήσουµε αυτά µετά
το Πάσχα και τώρα τουλάχιστον τη Μεγάλη Εβδοµάδα, ας αφήσουν να υπάρχει ελπίδα ζωής στις νησιωτικές περιοχές.
Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ο Κανονισµός παραβιάστηκε κατάφωρα. Και παραβιάστηκε κατάφωρα µε ευθύνη του Προεδρείου, διότι προηγήθηκε η ψηφοφορία από το πέρας των
αγορεύσεων των οµιλητών. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχουν
οµιλητές και να προηγείται η ψηφοφορία. Τότε ποιος ο λόγος
που µιλώ εγώ αυτήν τη στιγµή; Θα έχει οποιαδήποτε επιρροή η
τοποθέτησή µου στις αποφάσεις που θα πάρει η Βουλή; Θα έχει
οποιαδήποτε σχέση εκείνο το οποίο νοµοθετείται µε εκείνη την
επιχειρηµατολογία την οποία εν συνεχεία θα αναπτύξω εγώ;
Βλέπω την Αίθουσα να είναι αυτήν τη στιγµή άδεια, ιδιαίτερα
δε από τη µεριά της Νέας Δηµοκρατίας που δεν βρίσκεται ούτε
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ένας Βουλευτής τούτη την ώρα µέσα στο Κοινοβούλιο. Μου θυµίζει το λαϊκό άσµα «Τα πήρες όλα κι έφυγες» κι εγώ θα προσθέσω, άντε και σε καλή µεριά!
Κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η κατάσταση σήµερα της κοινωνίας; Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει πείνα, υπάρχει ανεργία, αδυναµία ανταπόκρισης των οικογενειών και επιχειρήσεων να
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και το
δηµόσιο, αυτοκτονίες, µετανάστευση κι έχουµε ένα κράτος µπαταχτσή, ένα κράτος το οποίο χρωστάει, ένα κράτος το οποίο
οφείλει και δεν πληρώνει. Οφείλει επιστροφή του ΦΠΑ, οφείλει
στα ασφαλιστικά ταµεία, στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, στους εργολάβους
και τόσα άλλα.
Οι πολίτες είναι έξαλλοι µε αυτήν την κατάσταση και θυµούνται αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί. Κι έχουν προηγηθεί και είναι
προκλητικά, κύριε Υπουργέ, διότι θυµάται ο πολίτης τα κουκουλώµατα τα οποία έχουν γίνει στα σκάνδαλα, θυµάται την ατιµωρησία. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι για το τεράστιο σκάνδαλο του
Χρηµατιστηρίου δεν πήγε κανείς φυλακή, ξέρει ότι για τις διαχρονικές µίζες των Ενόπλων Δυνάµεων δεν τιµωρήθηκε κανένας.
Κι έτσι χαρακτηριστικά, για να έχουµε και στοιχεία τώρα που
λέµε κάποια πράγµατα και να µην επιχειρηµατολογούµε στον
αέρα, θα ήθελα να σας πω το εξής: Κύριε Υπουργέ, υπήρξε µία
εξεταστική επιτροπή που αφορούσε τις εξοπλιστικές δαπάνες
και ειδικότερα το σκάνδαλο των πυραύλων TOR-M1. Αυτή η επιτροπή κατέληξε αφήνοντας δύο εκκρεµότητες: Η µία εκκρεµότητα ήταν οι απαντήσεις από κάποιες τράπεζες σχετικά µε το
άνοιγµα κάποιων λογαριασµών και επιπλέον το ότι θα απεστέλετο µία επιτροπή στη Ρωσία, η οποία θα παρακολουθούσε τις
δίκες εκεί, που θα γίνονταν για την υπόθεση αυτή. Πέρασαν τα
χρόνια και δεν είχαµε καµµία ενηµέρωση γι’ αυτό.
Κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής πριν από δέκα-δεκαπέντε µέρες µία επιστολή και του ζητούσα µία πληροφόρηση: Να
µου πει ο Πρόεδρος της Βουλής τέλος πάντων αυτές οι δύο εκκρεµότητες για την επιτροπή που θα πήγαινε στη Ρωσία να παρακολουθήσει τη δίκη και θα κατέθετε τα συµπεράσµατά της,
αλλά και για τις απαντήσεις που θα έδιναν οι τράπεζες στο
άνοιγµα κάποιων λογαριασµών τι συνέβη. Απάντηση βέβαια δεν
πήρα σε αυτή µου την επιστολή.
Καταθέτω για τα Πρακτικά αντίγραφο της επιστολής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σ’ αυτό τώρα το τοπίο έρχεται η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και
Νέας Δηµοκρατίας και µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι ηµερών
δείχνει το πραγµατικό πρόσωπο του συστήµατος. Προκαλεί το
λαό και την κοινωνία. Τον προκαλεί βάναυσα µε αθλιότητες. Εγώ
ειλικρινά σας λέω ότι ντρέποµαι γι’ αυτό, διότι θεωρώ ότι οι τελευταίες αυτές µέρες ήταν µαύρες µέρες για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Εξειδικεύω αυτά τα οποία λέω.
Αθλιότητα πρώτη: Αν ενθυµίστε, πριν από είκοσι µέρες περίπου κατετέθη µία τροπολογία, µε την οποία επιχειρήθηκε να ρυθµιστούν πάλι τα χρέη των κοµµάτων χαρίζοντας τους τόκους
πολλών ετών, παγιώνοντας το επιτόκιο στο 4% και επιµηκύνοντας τις υποχρεώσεις των κοµµάτων για την καταβολή αυτών που
χρωστούσαν σε κάποιες δεκαετίες -ωσάν γνωρίζουµε ότι µετά
από κάποιες δεκαετίες τα δύο µεγάλα κόµµατα τα οποία χρωστούν περίπου 250 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία παρανόµως τα
είχαν πάρει, διότι δεν είχαν δικαίωµα να τα πάρουν αυτά τα χρήµατα, αφού δεν υπήρχαν οι εγγυήσεις γι’ αυτά και κατέδωσαν
ως εγγυήσεις την εκχώρηση των απαιτήσεων- µετά από κάποια
χρόνια και υπό το βάρος της κατακραυγής εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο, αυτή η αθλιότητα απεσύρθη.
Αθλιότητα δεύτερη: Προχθές, την περασµένη Πέµπτη, ήρθε η
Βουλή, τα δύο µεγάλα κόµµατα και ψήφισαν και επικύρωσαν τη
συµφωνία η οποία έγινε µεταξύ της «SIEMENS» και του ελληνικού δηµοσίου, όπου µία απαίτηση, κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε
το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής, 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ
θετικής ζηµίας, εκτός από την αποθετική, εκτός από την ηθική
βλάβη, περιορίστηκε στα 160 εκατοµµύρια ευρώ, άγνωστο πότε
θα καταβληθούν κι αν θα καταβληθούν, όπως είναι διατυπωµένη
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η συµφωνία. Και δεν υπεβλήθη ούτε καν αίτηµα, να µας πουν
ποιοι ήταν εκείνοι που πήραν τα χρήµατα.
Και ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί έγινε αυτό το πράγµα. Έγινε,
αγαπητοί συνάδελφοι, διότι τα περισσότερα από τα χρήµατα που
έδωσαν από τη «SIEMENS», οι µίζες, τα πήραν τα δύο µεγάλα
κόµµατα και δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί αυτό το πράγµα.
Ερχόµαστε τώρα στην τρίτη αθλιότητα, η οποία είναι αυτό το
οποίο επιχειρήθηκε και έγινε σήµερα, διότι έχει προηγηθεί η ψηφοφορία.
Κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς αποδεσµεύονται τρεις δόσεις,
η τέταρτη του περασµένου χρόνου και δύο από τη χρονιά που
διανύουµε και λέτε ότι είναι ακατάσχετο αυτό. Πρώτα απ’ όλα πιστεύω απόλυτα πως είναι αντισυνταγµατική η διάταξη για τους
λόγους που αναφέρθηκαν προηγουµένως από την κ. Μπακογιάννη.
Αλλά εγώ ερωτώ: Γιατί αυτή η διακριτική µεταχείριση των δύο
µεγάλων κοµµάτων; Ο κάθε κακοµοίρης που αυτήν τη στιγµή έχει
«λαµβάνειν» από κάπου και γίνεται κατάσχεση εις χείρας τρίτων,
για ποιο λόγο να µην ισχύει και γι’ αυτόν αυτήν την ώρα, κύριε
Υπουργέ, αυτό το ακατάσχετο; Γιατί τα δύο µεγάλα κόµµατα
πρέπει να προστατευθούν τόσο πολύ; Για να έχουν χρήµατα να
τα δίνουν στους σκηνοθέτες, να εµφανίζουν τους πεντακόσιους
χειροκροτητές ότι είναι πενήντα χιλιάδες; Για να έχουν πολυτελείς κουστωδίες; Για να έχουν πλεονάζον προσωπικό; Και δεν
µιλώ για τους απλούς υπαλλήλους αλλά γι’ αυτούς τους συµβούλους σε ορισµένες περιπτώσεις των έξι, των επτά και των οκτώ
χιλιάδων ευρώ το µήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόµα.
Και δεν φτάνει στα κόµµατα σήµερα ο αριθµός των αποσπασµένων οι οποίοι είναι περισσότεροι από τους νοµίµους, διότι µε
τη µέθοδο της παραχώρησης είναι περισσότεροι και οι αστυνοµικοί οι οποίοι υπηρετούν στα κόµµατα αλλά και οι απλοί υπάλληλοι.
Κύριοι συνάδελφοι, άκουγα προηγουµένως την εξής απίστευτη επιχειρηµατολογία: Μα έχετε –λέει- το θράσος να λέτε,
γιατί να πάρουν τα κόµµατα τα χρήµατα στο ακέραιο, όταν οι
ίδιοι είστε εσείς που κάποτε ψηφίσατε αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση; Και δεν ντρεπόταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας που έφεραν αυτά τα επιχειρήµατα;
Όταν, αγαπητοί συνάδελφοι, θεσµοθετήθηκαν αυτά για τα
κόµµατα, να χρηµατοδοτούνται µε συγκεκριµένα ποσά, ήταν
άλλες εποχές, ήταν οι εποχές που για το συνταξιούχο η σύνταξη
ήταν υποφερτή, ήταν οι εποχές που ασφαλώς η κατάσταση ήταν
τελείως διαφορετική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ούτε δευτερόλεπτα δεν θα πάρω.
Σήµερα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγµατα και όπως
έχουµε την απαίτηση, κύριε Υπουργέ, ο συνταξιούχος να παίρνει
τα µισά απ’ ότι έπαιρνε, ο δηµόσιος υπάλληλος να περιορίζεται
σε µισθούς πείνας, ο στρατιωτικός και ο αστυνοµικός να παίρνει
µισθούς πείνας κι αυτός, ασφαλώς και τα κόµµατα θα πρέπει να
αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο και όχι να υπάρχει αυτή η διακριτική µεταχείριση.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω για την τροπολογία για τους
αστυνοµικούς. Ορθώς την αποδεχθήκατε, κύριε Υπουργέ, αλλά
ψίχουλα τους δίνετε. Είναι περίπου πενήντα χιλιάδες άνθρωποι:
Αστυνοµικοί, ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες. Μέχρι 10 εκατοµµύρια ευρώ θα είναι εκείνα τα οποία θα τους διανείµετε, ούτε
150 ευρώ το µήνα, για να ξέρουµε δηλαδή ποια είναι η παραχώρηση την οποία τους κάνατε.
Θα ήθελα να πω και στον κ. Δένδια, αλλά απουσιάζει, ότι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Μαρκογιαννάκη, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ο Αρχηγός τους τελευταία, τον ακούω πολύ να λέει ότι
θα βγάλει τις κουκούλες από τους γνωστούς αγνώστους …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν θα ψηφιστεί το
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νοµοσχέδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: …θα ήθελα να πω στον κ.
Δένδια ότι εγώ επεχείρησα να τις βγάλω, δίνοντάς του νοµοσχέδιο µε το οποίο έκανε ιδιώνυµο την κουκούλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: …αλλά ο κ. Δένδιας δεν τόλµησε να το φέρει στη Βουλή κι έφερε αυτό το νοµοσχέδιο το
οποίο στην ουσία, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη.
Ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, Βουλευτής στο Νοµό της Αιτωλοακαρνανίας, έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το ελληνικό
Κοινοβούλιο κατάφερε για άλλη µια φορά να εκτεθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, µιας κοινωνίας που βιώνει το κοινωνικό ολοκαύτωµα µιας πραγµατικής κοινωνικής καταστροφής,
κατεδάφισης κοινωνικών κατακτήσεων, κοινωνικών δικαιωµάτων
που προστάτευαν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, µίας κοινωνίας που βιώνει το µαρτύριο και τον εξευτελισµό του συσσιτίου,
µιας κοινωνίας που αναγκάζεται να σκύβει στους κάδους των
σκουπιδιών. Πρέπει όµως να κατανοήσουµε ότι, όταν ένας άνθρωπος σκύβει στους κάδους των σκουπιδιών για να ικανοποιήσει το αίσθηµα της αυτοσυντήρησής του, µέσα σ’ αυτόν τον
κάδο δεν πέφτει η αξιοπρέπεια αυτού του ανθρώπου. Πέφτει,
κύριε Πρόεδρε, η αξιοπρέπεια όλου του ελληνικού λαού, αν δεν
µπορέσουµε ως ελληνικός λαός, να βγούµε όρθιοι όλοι απ’ αυτήν
την κρίση, χωρίς να αφήσουµε πίσω κανέναν, όπως λέει ο αµερικανικός στρατός στο σύνθηµά του.
Και πώς δεν θα αφήσουµε πίσω κοινωνικά «νεκροταφεία»,
κύριε Πρόεδρε, όταν ψηφίζονται τέτοιου είδους τροπολογίες,
όταν οι µικροµεσαίοι βιώνουν το µαρτύριο της έλλειψης χρηµατοδότησης του τραπεζικού συστήµατος, όταν τα µικροµεσαία
νοικοκυριά βιώνουν το µαρτύριο τού να τους πάρουν τα σπίτια
από τα στεγαστικά δάνεια κι όταν οι µικροεπενδυτές οµολογιούχοι, κύριε Πρόεδρε, εµπιστεύτηκαν αυτό το εκπληκτικό, αναξιόπιστο ελληνικό πολιτικό σύστηµα κι έδωσαν το υστέρηµά τους;
Σήµερα λοιπόν έχασαν τα λεφτά τους και παρά ταύτα, τους προκαλούµε µε τέτοιου είδους ρυθµίσεις.
Κι επειδή, κύριε Πρόεδρε, κάποιοι θα µου πουν «κύριε Κουρουµπλή, πείτε µας ένα ισοδύναµο µέτρο που θα µπορούσαµε
να βρούµε µια λύση πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα», θα καταθέσω,
κύριε Πρόεδρε, µία πρόταση. Δανείζουµε λοιπόν στο τραπεζικό
σύστηµα, σ’ ένα τραπεζικό σύστηµα που υπέβαλε τον ελληνικό
λαό σ’ ένα καθεστώς βελούδινης σκλαβιάς, σ’ ένα τραπεζικό σύστηµα που δεν επέδειξε ποτέ στήριξη κουλτούρας τού επιχειρείν
στην Ελλάδα και κατέστρεψε θέσεις εργασίας στο βωµό του αυτισµού του και των συµφερόντων των τραπεζιτών κι ερχόµαστε
να του δώσουµε 48 δισεκατοµµύρια ευρώ! Κύριε Πρόεδρε, 48
δισεκατοµµύρια ευρώ δανείζεται η Ελλάδα για να στηρίξει το
τραπεζικό σύστηµα!
Κάποιος θα µου πει: «δεν πρέπει;» Ωραία, πρέπει. Γιατί όµως
άτοκα, κύριε Πρόεδρε; Γιατί πρέπει να πληρώσει ο ελληνικός
λαός τους τόκους για τα 48 δισεκατοµµύρια; Αυτά τα χρήµατα,
αυτούς τους τόκους δεν µπορεί αυτό το υποτελές πολιτικό σύστηµα να τα ζητήσει, ώστε να δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα στήριξης και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των
µικροεπενδυτών οµολογιούχων, οι οποίοι επένδυσαν τα λεφτά
τους ή και άλλων στους οποίους αντί για εφάπαξ, το ελληνικό
δηµόσιο έδωσε οµόλογα, όπως είναι οι συνταξιούχοι της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»;
Αυτά λοιπόν είναι ζητήµατα απέναντι στα οποία είµαστε εκτεθειµένοι όλοι, κύριε Πρόεδρε, όταν µάλιστα αυτήν τη στιγµή τα
ιδρύµατα της πρόνοιας κλείνουν. Τα ιδρύµατα για τις πιο ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, τα παιδιά µε νοητική υστέρηση, που
οφείλουµε ως κοινωνία να υπερασπιστούµε την αξιοπρέπειά
τους, απειλούνται να κλείσουν, επειδή δεν βρίσκουν κατανόηση
από το πολιτικό σύστηµα και από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 16 υπάρχει µια ρύθµιση για τη µετατροπή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου σε ανώνυµες
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εταιρείες, σε ό,τι αφορά τα στερεά απόβλητα. Ενώ εισήχθη η
διάταξη στη Βουλή µε άλλο περιεχόµενο, συνεχώς υφίσταται διάφορες τροπολογίες και αλλαγές, για να πάµε πού, κύριε Πρόεδρε; Για να περάσουµε τα πάντα στον ιδιώτη; Και µ’ αυτόν τον
τρόπο θα υπηρετήσουµε την κοινωνία; Ή αντιθέτως θα καταστήσουµε, κύριε Πρόεδρε, πιο ακριβή τη ζωή όλων των πολιτών,
αφού δεν τόλµησε µέχρι σήµερα το πολιτικό σύστηµα να συγκρουστεί µε την ακρίβεια της ζωής, συντηρώντας και ανεχόµενο
όλους αυτούς τους κυρίους που συντηρούν ακριβό το κόστος
της ζωής;
Κύριε Πρόεδρε, κάποιοι συνάδελφοι σήµερα δεν ψήφισαν τη
διάταξη αυτή για τη ρύθµιση της χρηµατοδότησης των κοµµάτων
και καλώς έκαναν. Όµως µου κάνει εντύπωση το ότι προχθές ψήφισαν τη µεγαλύτερη νοµιµοποίηση του σκανδάλου της «SIEMENS» που επί σαράντα χρόνια, κρατάει το πολιτικό σύστηµα
εξαρτηµένο διά της διαπλοκής, της «SIEMENS», αναφορικά µε
την οποία από τα 2 δισεκατοµµύρια που η ίδια η Βουλή, κύριε
Πρόεδρε, θεώρησε ότι ζηµιώθηκε το ελληνικό δηµόσιο περιορίστηκε ουσιαστικά στα 100 και δεν τολµήσαµε να ζητήσουµε τα
ονόµατα αυτών που κατέθεσε ο κ. Χριστοφοράκος στο γερµανικό δικαστήριο. Πώς λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα τολµήσουµε να
διεκδικήσουµε το κατοχικό δάνειο, τις αποζηµιώσεις και τους αρχαίους θησαυρούς, προσβάλλοντας τη µνήµη όλων εκείνων που
υπερασπίστηκαν την πατρίδα και δεν κοίταξαν να αποφύγουν τη
σύγκρουσή τους µε τον κατακτητή;
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι πραγµατικά αισθάνοµαι
πάρα πολύ δύσκολα όταν µέσα από το Κοινοβούλιο γίνονται
αυτού του είδους οι ρυθµίσεις, όταν η κοινωνία βιώνει αυτό το
πραγµατικό κοινωνικό ολοκαύτωµα, όταν οι εργασιακές σχέσεις
µετατρέπονται σε καθεστώς εργασιακής γαλέρας κι όταν δολοφονούνται τα όνειρα των νέων και τους στέλνουµε στο εξωτερικό
-στέλνουµε τα καλύτερα µυαλά της Ελλάδος- κι όταν εδώ δεσµεύουµε το δηµόσιο πλούτο για να υπηρετήσουµε συγκεκριµένα συµφέροντα.
Κλείνοντας θέλω να απευθυνθώ στην Αριστερά και να πω ότι
µπροστά σ’ αυτό το ολοκαύτωµα δεν µπορεί να ατενίζει κανείς
αδιάφορα αυτό που συµβαίνει, δεν µπορεί να υποκύπτει κανείς
στη λογική των ποσοστών του. Και κυρίως, όταν υπάρχει µία πρόταση που δίνει δυνατότητα να µην πάνε οι οκτώ έδρες στη συγκυβέρνηση, που οδήγησε τη χώρα εδώ, δεν µπορεί κανείς να
αδιαφορεί. Θα κληθεί να απαντήσει στους απλούς πολίτες γιατί
το κάνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Κουρουµπλή και για το ότι τήρησε το χρόνο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κ. Νικόλαος Ζωϊδης. Στη συνέχεια έχουµε και τέσσερις δευτερολογίες.
Ορίστε, κύριε Ζωϊδη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήσαµε
και σήµερα σκηνές απείρου κάλλους σ’ αυτήν την Αίθουσα. Οι
περισσότεροι οµιλητές και προπάντων οι επικεφαλής των νέων
και νεότευκτων κοµµάτων µε το βλέµµα στραµµένο στις εκλογές,
εξαπέλυσαν µύδρους που σε αρκετά σηµεία έφθασαν τα όρια
της ασχήµιας. Προσωποποιήθηκε -και µου δίνεται η ευκαιρία να
κάνω µία αναφορά επειδή είναι εκτός Αιθούσης- ο αξιότιµος
Υπουργός των Εσωτερικών, λες και είναι η αιτία του κακού!
Σ’ αυτήν τη χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να τιµούµε και θεσµούς και πρόσωπα. Εγώ λοιπόν ως σχετικά νέος
Βουλευτής θέλω να καλέσω το πολιτικό σύστηµα, το σύστηµα
στο σύνολό του, κάνοντας την αυτοκριτική του να πάει µερικά
χρόνια πίσω και να σκεφθεί την παρουσία στα δηµόσια πράγµατα
αυτού του ανθρώπου που τώρα λείπει από την Αίθουσα, τις προτάσεις αυτού και άλλων επώνυµων, «σοφών», όπως τους λέγαµε
τότε, διότι, αν τότε γίνονταν δεκτές οι θέσεις τους, δεν θα φθάναµε στο σηµείο που σήµερα φθάσαµε τη χώρα και τους εργαζόµενους. Πρέπει κάποια στιγµή να λέγονται µερικά πράγµατα,
γιατί λαός που δεν έχει µνήµες πληρώνει βαρύ το τίµηµα της
αµνησίας του.
Έρχοµαι τώρα επί του νοµοσχεδίου. Με το νοµοσχέδιο που
συζητούµε ρυθµίζονται ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης, αυτοδιοίκησης και αποκεντρωµένης διοίκησης και επιδιώκεται η συµπλή-
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ρωση και βελτίωση του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών τους προσώπων και των αποκεντρωµένων διοικήσεων, ενώ την ίδια στιγµή
περιορίζονται οι λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΑ.
Η ανάπτυξη της περιφέρειας, η αποκέντρωση, η ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων και κονδυλίων µεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας αλλά και η ουσιαστική ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας
αποτελούν δράσεις που θα ενδυναµώσουν, όπως όλοι αντιλαµβανόµαστε, την τοπική απασχόληση, µέσα από τις οποίες θα οικοδοµηθεί ένα νέο πρότυπο ισόρροπης εθνικής ανάπτυξης.
Ο «Καλλικράτης», αυτή η κατ’ εµέ µεγάλη τοµή που επίσης συκοφαντήθηκε αυτές τις ηµέρες, 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.
Δεδοµένης, λοιπόν, της δηµοσιονοµικής κατάστασης και µε
την εµπειρία ενός χρόνου από την εφαρµογή του «Καλλικράτη»
διαπιστώνουµε δυσλειτουργίες, όπως σε λειτουργικά και οικονοµικά προβλήµατα των ΟΤΑ, στην αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και στην
ευελιξία της αυτοδιοικητικής µηχανής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιορίζοµαι λόγω του χρόνου
µόνο στα άρθρα 3 έως 12 επισηµαίνοντας ότι αντιµετωπίζονται
ιδίως ζητήµατα που αφορούν τις νησιωτικές δηµοτικές κοινότητες,
τους ορεινούς µειονεκτικούς δήµους, ρυθµίσεις που αφορούν το
σύστηµα διακυβέρνησης των δήµων και των περιφερειών, την καταστατική θέση των αιρετών, αρµοδιότητες και οικονοµικά ζητήµατα των δήµων και των περιφερειών, ρυθµίσεις για τις
επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
Πρέπει να επισηµάνω εδώ, κύριε Υπουργέ, την ευαισθησία την
οποία επιδείξατε επιλύοντας προβλήµατα που φαίνονταν απλά,
που όµως πιστέψτε µε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τις κοινωνίες αυτές, κυρίως του νησιωτικού
χώρου, που πέραν των άλλων µειονεξιών τους δεν έχουν τη
στοργή που θα έπρεπε να έχουν από την κεντρική διοίκηση.
Επιλύθηκαν λοιπόν θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη δυνατότητα να µπορούν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις να κάνουν
αφαλατώσεις γρήγορα για να µπορούν να δίνουν καθαρό νεράκι
στους κατοίκους των άνυδρων νησιών.
Επιλύθηκαν προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τη δυνατότητα οι υπάρχουσες αστικές συγκοινωνίες στο νησιωτικό χώρο
να παραµείνουν ζωντανές, να µπορούν να λειτουργήσουν εξυπηρετώντας και τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Θα ήθελα όµως, κύριε Υπουργέ, να επισηµάνω και εγώ αυτά
που και άλλοι συνάδελφοι είπαν σχετικά µε θέµατα ήσσονος σηµασίας ίσως, όπως αυτό της πολιτικής διεύθυνσης των πάλαι
ποτέ επαρχείων, που εξακολουθούν να έχουν δοµές, που όµως,
δεν έχουν πλέον πολιτική καθοδήγηση. Ας γίνει αποδεκτή µία
από τις δύο ορολογίες που κατέθεσαν και ο συνάδελφος κ.
Ρήγας και ο συνάδελφος κ. Βαρδίκος. Και ο αναπληρωτής αντιπεριφερειάρχης και ο εντεταλµένος σύµβουλος θα µπορούσαν
να δώσουν το έναυσµα σε κάποιους συναδέλφους της αυτοδιοίκησης να παραµείνουν εκεί και να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα επίσης να επισηµάνω µία παράκληση που τέθηκε
από την Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου σχετικά µε την τύχη των κτηρίων που κατέχει η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση όπου αµφισβητείται η κυριότητά τους από την κεντρική διοίκηση. Είναι ένα θέµα
που δηµιουργεί τριβές, ταλανίζει, ενώ ουσιαστικά είναι λυµένο.
Υπάρχει µια αγαστή σχέση στη συστέγαση υπηρεσιών και της
κεντρικής διοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Έχουν περιπλακεί τα πράγµατα άνευ λόγου και αιτίας. Θα
µπορούσαµε µε δύο κουβέντες, κύριε Υπουργέ, να το λύσουµε
αυτό το πρόβληµα τώρα και να σταµατήσει µία διελκυστίνδα αντεγκλήσεων, η οποία δεν µας οδηγεί πουθενά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχει τελειώσει ο χρόνος.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -διότι όπως φαίνεται
µέσα στις επόµενες ώρες λήγει η θητεία της παρούσας Βουλής
µε την προκήρυξη εθνικών εκλογών- κλείνοντας να δηλώσω ότι
νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και κυρίως τους πολίτες, που µας έστειλαν εδώ και άντεξαν µαζί µας
όλα όσα περάσαµε τα δύο τελευταία χρόνια.
Τελειώνω µε την ελπίδα η φάση που θα αρχίσει µετά από τις
εκλογές να είναι η αρχή του τέλους της κρίσης, η αρχή της ανάκαµψης και της αναστροφής για τη φτώχεια και την ανεργία. Η
ελληνική κοινωνία αυτό περιµένει απ’ όλους µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Προχωρούµε στις προτασσόµενες δευτερολογίες.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος που παρεµβαίνω σήµερα, δεν έχει να κάνει µε το
ίδιο καθ’ εαυτό το νοµοσχέδιο, αλλά µε µία από τις προτεινόµενες τροπολογίες και συγκεκριµένα αυτή του Υπουργείου Παιδείας και για να γίνω πιο συγκεκριµένος, µε τις διατάξεις που
αφορούν τα ζητήµατα των πολυτέκνων.
Προέρχοµαι από πολυτεκνική οικογένεια και θέλω να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει µεγαλύτερος αγώνας, µεγαλύτερη µάχη για
ένα γονιό πολύτεκνης οικογένειας από να προσπαθεί να µεγαλώσει και να σπουδάσει όλα του τα παιδιά ισοδύναµα και ισάξια.
Είναι µία µάχη που γίνεται µε πολλές θυσίες και ενίοτε µε πολύ
κόπο και πόνο.
Και ξέρετε αυτά δεν είναι απλά λόγια που αρκετές φορές επικαλούµαστε πολλοί συνάδελφοι, όταν συζητάµε για θέµατα πολυτέκνων. Η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας θα πρέπει
να αποτελέσει το κύριο µέληµα της πολιτείας, η διευκόλυνση
αυτών των οικογενειών την κύρια υποχρέωσή της.
Τα λέω αυτά, γιατί στις κατά καιρούς ψηφίσεις νοµοσχεδίων
που αφορούν τις πολύτεκνες οικογένειες, αισθάνοµαι σαν να γίνεται πάντα ένα παζάρι µεταξύ της πολιτείας και των πολυτέκνων, πολλές φορές µε µία καχύποπτη στάση της πολιτείας, λες
και θα χαριστούµε στους ανθρώπους αυτούς, λες και µας χρωστάνε κάτι. Και κάθε φορά φαίνεται ότι δήθεν τους εξυπηρετούµε και τους βολεύουµε.
Να ξεκαθαρίσουµε το εξής και αυτό ως ένα γενικό σχόλιο για
τις διάφορες νοµοθετικές πρωτοβουλίες ή τροπολογίες που κατατίθενται στη Βουλή και αφορούν τους πολυτέκνους: Δεν κάνουµε χάρη στους πολυτέκνους, χάρη µας έχουν κάνει αυτοί που
µε προσωπικές θυσίες συµβάλλουν στην εθνική µας υπόσταση,
διότι ας µη γελιόµαστε, αν η Ελλάδα αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα, αυτό είναι το δηµογραφικό. Η Ελλάδα δεν απειλείται να
καταστραφεί µόνο, γιατί η οικονοµία της απειλείται και είναι διαλυµένη, αλλά η χώρα µας απειλείται, διότι απλούστατα γερνά και
όταν κάτι γερνά αναπόφευκτα πεθαίνει. Όταν ο πληθυσµός δεν
ανανεώνεται, τότε είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθεί σε καταστροφή.
Δεν θέλω να κουράζω άλλο. Ας έρθω κατευθείαν στην εν λόγω
κατατεθείσα προσθήκη–τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Επιτρέψτε µου πολύ γρήγορα να καταθέσω προτάσεις που
αφορούν την υπό συζήτηση τροπολογία και όπου πιστεύω ότι
βελτιώνει τις ρυθµίσεις έτσι, όπως έχουν κατατεθεί.
Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει η παράγραφος 3 και ειδικότερα η
περίπτωση αα’, που αφορά τους πολύτεκνους, για να µην προκληθούν οι οποιεσδήποτε παρερµηνείες στο µέλλον, να διατυπωθεί ως ακολούθως: «Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι
σύµφωνα µε το νόµο και τους έχει απονεµηθεί η πολυτεκνική
ιδιότητα και υποψηφίων τέκνων των εν λόγω πολυτέκνων».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην ίδια παράγραφο 3, η περίπτωση β’ πρέπει να διατυπωθεί
ως ακολούθως: Δεδοµένου ότι ως έχει περιλαµβάνει και περιπτώσεις πολυτέκνων, αγάµων µητέρων µε τρία µη αναγνωρισµένα τέκνα, που είναι πολύτεκνες», ενώ δεν περιλαµβάνει
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περιπτώσεις που δεν είναι πολύτεκνοι και έχουν πολύ περισσότερα των τριών τέκνων, δηλαδή γονείς από δύο γάµους που δεν
έχουν την επιµέλεια των παιδιών τους και από τους δύο γάµους.
Δεύτερον: Υποψηφίων γονέων και τέκνων οικογενειών µε τρία
τουλάχιστον τέκνα από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα.
Έρχοµαι τώρα στην πιο κρίσιµη διάταξη, στην παράγραφο 4,
όπου πρέπει να διορθωθεί η ρύθµιση και να προστεθεί διάταξη,
η οποία θα ρυθµίζει και τα θέµατα των υποψηφίων πολυτέκνων,
οι οποίοι συµµετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 και βάσει της βαθµολογίας που έλαβαν ήταν
επιτυχόντες µε την ειδική κατηγορία, δεδοµένου ότι η προτεινόµενη ρύθµιση αφορά αυτούς που θα συµµετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 και µερικώς του
2011-12, µέσω της παραγράφου 4, που είναι ελλιπής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγο.
Η παράγραφος 4 αναφέρεται σε όσους αποφοίτησαν το 2011
και πρέπει να συµπεριλάβει και τους αποφοιτήσαντες το 2010
και συνεπώς η φράση: «Από όσους αποφοίτησαν από το έτος
2011» πρέπει να διορθωθεί µε τη φράση «Από όσους αποφοίτησαν τα έτη 2010 και 2011».
Περαιτέρω επιτρέψτε µου να προχωρήσω σε επιπλέον παρατηρήσεις-προτάσεις που θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε αυτές
τις ρυθµίσεις.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών µε την υπ’ αριθµ. 9012 απόφασή
του έκρινε παράνοµη και εκτός νοµοθετικής εξουσιοδότησης την
υπουργική απόφαση 253/2011, µε την οποία θέσπισε πρόσθετη
προϋπόθεση και απαγόρευε στους πολυτέκνους και τα τέκνα
τους και τους τριτέκνους να διεκδικήσουν θέσεις µε την ειδική
κατηγορία στις πανελλήνιες εξετάσεις, στις σχολές και στα τµήµατα εκτός του τόπου διοικητικής περιφέρειας τής κατοικίας των
γονέων τους.
Ως εκ τούτου, αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση πρέπει να καταργηθεί και να ισχύσει και για όσους συµµετείχαν στις πανελλήνιες
εξετάσεις του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012.
Με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του ν. 3879/2010 καθιερώθηκε
ότι το ΤΕΙ Χαλκίδος υπάγεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έτσι,
αν κάποιο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας που κατοικούσε στην
περιοχή της Αττικής και στις πανελλήνιες εξετάσεις είχε επιτύχει
σε κάποιο ΤΕΙ, δεν ελάµβανε µετεγγραφή για το αντίστοιχο ΤΕΙ
των Αθηνών ή Πειραιώς, αλλά το Υπουργείο Παιδείας το έστελνε
στο ΤΕΙ Χαλκίδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Με τον τρόπο αυτό, οι πολύτεκνοι γονείς αδυνατούσαν να
σπουδάσουν τα παιδιά τους, αφού δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα να διατηρούν και δεύτερο σπίτι.
Ήδη όµως το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών µε εκδοθείσες αποφάσεις του και άλλες όµοιες ακύρωσε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας που έστελνε τα τέκνα πολυτέκνων στα Ψαχνά
Ευβοίας –λόγου χάριν- και διέταξε τη µετεγγραφή τους στο αντίστοιχο ΤΕΙ Αθηνών-Πειραιώς, που ήταν το πλησιέστερο του
τόπου τής κατοικίας τους. Συνεπώς αυτό πρέπει να εφαρµοστεί
και για τα παιδιά που δεν άσκησαν προσφυγές στο Διοικητικό
Εφετείο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω το λόγο σε αυτήν την προτασσόµενη δευτερολογία,
προκειµένου να τοποθετηθώ για το θέµα της τροπολογίας που
έχει να κάνει µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, επειδή δεν
µας δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουµε τις θέσεις µας σε µια
συζήτηση για την αντισυνταγµατικότητα.
Οφείλω εδώ να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι παρακολουθούµε δυο
µέτρα και δυο σταθµά στην εφαρµογή του Κανονισµού. Από τη
µια πλευρά, δεν µπορεί να τεθεί θέµα αντισυνταγµατικότητας
τώρα που έχουµε τη συζήτηση για τα άρθρα, αλλά από την άλλη
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πλευρά, αντίστοιχα, ο Κανονισµός λέει ότι δεν µπορεί να γίνει η
ψηφοφορία πριν ολοκληρωθεί ο κατάλογος των οµιλητών και
εκεί πέρα δεν υπήρξε θέµα Κανονισµού.
Κατά την άποψή µου, αυτό είναι λίγο προκλητικό και προσβλητικό για το θεσµό του Βουλευτή. Αυτήν τη στιγµή δηλαδή, καλούµαστε να τοποθετηθούµε για ένα θέµα, για το οποίο ήδη
έχουµε ψηφίσει. Αναπτύσσουµε, δηλαδή τώρα µια φιλοσοφικής
φύσεως κουβέντα για το ποια είναι η θέση µας για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Βέβαια άλλο ένα προσβλητικό θέµα στο Κοινοβούλιο είναι να
µην προσέχει και κανένας από τους παριστάµενους Υπουργούς
τον οµιλητή, αλλά τέλος πάντων αυτό το έχουµε συνηθίσει.
Αυτήν τη στιγµή, στην παρούσα τροπολογία, υπάρχουν δυο
σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το αν πρέπει ή δεν πρέπει να χρηµατοδοτηθούν τα κόµµατα. Εντέχνως, η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ στην όλη τους επιχειρηµατολογία στηρίχθηκαν σε αυτό
το πρώτο σκέλος και προσπάθησαν να πουν ότι πρέπει να χρηµατοδοτούνται για τη σωστή λειτουργία της δηµοκρατίας.
Εµείς θεωρούµε ότι και σε περιόδους κρίσης αυτή η χρηµατοδότηση είναι προκλητική. Έστω όµως να προσπεράσουµε αυτό
το σηµείο και να πάµε στο αν µπορεί αυτή η χρηµατοδότηση,
όπως ρητώς αναφέρεται στην παράγραφο 4, να µην κατάσχεται
και να µην εκχωρείται. Η τέταρτη δόση του έτους 2011 καθώς
και η πρώτη και η δεύτερη δόση του έτους 2012 της χρηµατοδότησης καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις της οικονοµικής ενίσχυσης του άρθρου 4 του ιδίου νόµου, δεν κατάσχονται και δεν
εκχωρούνται.
Κατά την άποψή µου, όταν αυτή η Κυβέρνηση που έχει έρθει,
µας ζητά να κάνουµε µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν
να κάνουν µε τη σωστή, επιτέλους, λειτουργία του κράτους, µε
τη σωστή λειτουργία ενός µεγάλου κράτους που σε µεγάλο
βαθµό καταπιέζει τον ιδιωτικό τοµέα –και εγώ είµαι οπαδός,
κύριε Υπουργέ, του ιδιωτικού τοµέα και αναφέροµαι σε εσάς που
είστε ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει κινηθεί και στον ιδιωτικό
τοµέα, δεν είχε µια καριέρα µόνο αποκλειστικά του Υπουργούπώς είναι δυνατόν να µιλάµε γι’ αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές
και για εξορθολογισµό του κράτους και να λέµε ότι χρήµατα δεν
κατάσχονται ούτε εκχωρούνται;
Αυτήν τη στιγµή δηλαδή, για να καταλάβετε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό που ψηφίσατε
είναι ότι ναι µεν να πάρουν τα χρήµατα –που αυτή είναι η πρώτη
κουβέντα και εκεί ακούω το επιχείρηµα, παρόλο που διαφωνώ,
ότι για τη σωστή λειτουργία πρέπει να δοθούν και σε αυτές τις
δύσκολες στιγµές χρήµατα- αλλά από εκεί δεν µπορώ να καταλάβω.
Αν ένα κόµµα έχει υποχρεώσεις και κάποιος υπάλληλος που
εργάζεται στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και είναι έξι µήνες απλήρωτος έχει βγάλει διαταγή πληρωµής, γιατί να µην µπορεί να πάει
να κατάσχει αυτά τα χρήµατα; Γιατί του το απαγορεύουµε; Αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που στεγάζεται η Νέα Δηµοκρατία και δεν έχει πληρώσει ενοίκια, γιατί να µην µπορεί να κατάσχει
αυτά τα λεφτά;
Εδώ τίθεται ένα θέµα αντισυνταγµατικότητας που έχει να κάνει
µε το άρθρο 17 του Συντάγµατος, που ρητώς ορίζει τα σχετικά
για την προστασία της ιδιοκτησίας, όπως αντίστοιχα και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν
αυτήν τη στιγµή το Κοινοβούλιο να µην επιτρέπει στο δανειστή,
ο οποίος έχει εµπιστευθεί και έχει δανείσει τα χρήµατά του, να
µπορεί να υλοποιήσει όλες τις αποφάσεις. Αν πήγε στα δικαστήρια, έβγαλε διαταγή πληρωµής ή έβγαλε καταψηφιστική αγωγή
και µπορεί να εκτελέσει, όπως µπορεί να εκτελέσει σε όλους
τους πολίτες, σε όλα τα νοµικά πρόσωπα που υπάρχουν, για ποιο
λόγο να µην µπορεί να εκτελέσει και στα πολιτικά κόµµατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θεωρώ λοιπόν ότι πέρα από την αστοχία και την αντισυνταγµατικότητα αυτής της τροπολογίας –και ολοκληρώνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε- δείχνει και κάτι άλλο. Στην πραγµατικότητα αυτό
το πολιτικό σύστηµα δεν είναι έτοιµο για τις διαρθρωτικές αλλαγές, διότι πώς θα γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές που θέλει ο
τόπος, πώς θα εξορθολογιστεί το δηµόσιο, πώς θα γίνουν στο-
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χευµένες αποκρατικοποιήσεις, πώς θα µείνει στενός ο κοινωνικός και εθνικός δεσµός και ιστός, όταν τα ίδια τα κόµµατα επιλέγουν να συνεχίσουν να τηρούν το πελατειακό κράτος, δηλαδή
«να πάρουµε τα χρήµατά τους αλλά εκεί που οφείλουµε να µη
δίνουµε χρήµατα»;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώνουµε µε
τον κ. Παναγιώτη Δηµητρουλόπουλο, Βουλευτή Ηλείας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, κύριοι Υπουργοί, πολλές φορές η λεπτοµέρεια προσδιορίζει την πολιτική βούληση του νοµοθέτη. Η αναβάθµιση ή η
υποβάθµιση ενός θεσµού εξαρτάται, εκτός των άλλων, σε πολύ
µεγάλο βαθµό και από τα υποκείµενα, από τα πρόσωπα. Όταν
λοιπόν µειώνεται το κύρος των προσώπων που υπηρετούν σε
έναν θεσµό, τότε ο θεσµός αυτός υποβαθµίζεται, καταρρακώνεται.
Όταν λοιπόν ο νοµοθέτης αφήνει περιθώρια, ώστε ο οιοσδήποτε κακοπροαίρετος πολίτης να καταγγέλλει έναν αιρετό για
οποιοδήποτε –εντός ή εκτός εισαγωγικών- τρελό λόγο, τότε είναι
φανερό ότι δηµιουργείται πρόβληµα πρωτίστως στον ίδιο το
θεσµό και δευτερευόντως στο πρόσωπο που υπηρετεί αυτόν το
θεσµό.
Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οφείλουµε να δηµιουργούµε εκείνες τις ασφαλιστικές δικλίδες που να προστατεύουν και τα πρόσωπα και τους θεσµούς.
Δεν ξέρω! Εκτός και αν µέσα στο γενικότερο κλίµα που υπάρχει,
µέσα στο κλίµα που η κοινωνία ζητά αίµα από τους αιρετούς,
έχουν επιλεγεί οι άνθρωποι που υπηρετούν στην αυτοδιοίκηση
να ριχτούν εκείνοι στην αρένα, για να γλιτώσουν οι υπόλοιποι ή
κάποιοι άλλοι.
Είναι φανερό λοιπόν ότι αναφέροµαι –εξάλλου το έχω πει και
στην επιτροπή- στο άρθρο 236 του κώδικα του «Καλλικράτη» και
συγκεκριµένα στην έκπτωση εξαιτίας καταδίκης όπου για την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου έχει κατατεθεί από εσάς, κύριε
Υπουργέ, στο νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα µια θετική
πρόταση –σωστό- όµως η παράγραφος 2α του άρθρου 236 δηµιουργεί πρόβληµα.
Ενώ µε την παράγραφο 1 λύνουµε –και πολύ σωστά, όπως το
έχετε θέσει- το πρόβληµα όσων έχουν καταδικαστεί, δεν λύνουµε
το πρόβληµα αυτών που δεν έχουν πάει ακόµα στο δικαστήριο
και έχουν πάρει απλώς ένα κλητήριο θέσπισµα. Απλώς ένα κλητήριο θέσπισµα!
Κύριοι Υπουργοί, σας είπα στην επιτροπή και στις δύο συνεδριάσεις και επί της αρχής και επί των άρθρων παραδείγµατα,
τα οποία δεν ήσαν καν ακραία –δεν θα τα επαναλάβω τώρα, υποθέτω τα θυµάστε- και τα οποία δηµιουργούσαν τέτοια θέµατα,
όπου κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουµένου άνθρωποι, κυριολεκτικά, για πλάκα –και συγχωρέστε µου την έκφραση- όπου αν
ίσχυε αυτή εδώ η διάταξη, προφανώς, θα είχαν τεθεί σε αργία.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δηµιουργηθεί µία ασφαλιστική δικλίδα σε αυτό. Αναφέροµαι προφανώς στο άρθρο 7 του νοµοσχεδίου που συζητούµε, στην παράγραφο 6, που θα µπορούσε
να προστεθεί ως ξεχωριστή παράγραφος ότι η 2α παράγραφος
του άρθρου 236 από αυτή την παράγραφο αφαιρείται το «ή µε
απευθείας κλήση». Εκτός και αν προστεθεί -εάν επιµένετε δηλαδή να αφήνετε το «απευθείας κλήση», που για µένα είναι
λάθος- σε αυτό, «εφόσον προκαλείται οικονοµική βλάβη στο
δήµο ή στα νοµικά πρόσωπα αυτού», όπως εξάλλου το έχετε
αναφέρει και στην προηγούµενη παράγραφο για όσους καταδικάστηκαν.
Κύριε Υπουργέ, εάν δεν αλλάξει αυτό θα είµαι στη δύσκολη
θέση να µην ψηφίσω αυτό το νοµοσχέδιο. Ειλικρινά το λέω, µόνο
για αυτό. Έχω περάσει πάρα πολλά. Εύχοµαι κανένας αιρετός
στο µέλλον, αξιοποιώντας ή χρησιµοποιώντας κάποιοι αυτήν την
παράγραφο του άρθρου 236 να φέρουν στην ίδια θέση, στην ίδια
κατάσταση άλλους αιρετούς στη χώρα µας. Εκτός και αν, όπως
είπα στην επιτροπή, αυτή η διάταξη ισχύσει για τον Πρωθυπουργό της χώρας, για τους Υπουργούς και για όσους άλλους
ασκούν εκτελεστική εξουσία και όχι µόνο για τους αιρετούς του
Α’ και Β’ βαθµού αυτοδιοίκησης.
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Κύριε Πρόεδρε, να µου επιτρέψετε µία πολύ σύντοµη παρατήρηση στο άρθρο 10 και στο άρθρο 12. Στο άρθρο 10, όπου
αναφέρεται στις ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, αναφέρει τις εταιρείες των ΟΤΑ, αστικές, µη κερδοσκοπικές, κοινωφελείς κ.λπ.. Δεν αναφέρει µόνο -και θα παρακαλούσα να
προστεθεί- «ή επιχειρήσεις που συνενώθηκαν». Τέτοιες επιχειρήσεις που αναφέρει η διάταξη και που τις καλύπτει αυτή η διάταξη
που προτείνετε –είναι πολύ καλό, βέβαια- θα πρέπει να προστεθεί ότι και για αυτές των δήµων που συνενώθηκαν, για αυτές τις
ίδιες που συνενώθηκαν. Ισχύει για την κάθε µία χωριστά, αλλά
δεν ισχύει για αυτές που συνενώθηκαν. Αδικία είναι. Έπρεπε να
µπει για αυτές που συνενώθηκαν. Δεν γίνεται αλλιώς, εάν δεν
µπει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το άρθρο 12. Έγινε µια προσπάθεια
πολύ θετική στην παράγραφο 5 να λυθεί το γνωστό θέµα των ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών. Πραγµατικά ήταν ένα
µείζον θέµα. Αρκεί να σας πω ότι η επιστηµονική επιτροπή της
Βουλής έχει αφιερώσει µόνο για αυτήν την παράγραφο µία σελίδα, τη στιγµή που για άλλες παραγράφους ή για άλλα άρθρα
δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Άρα, ήταν ένα πραγµατικό θέµα.
Αλλιώς, δεν θα ασχολιόταν.
Προτείνω, λοιπόν, να µπει εδώ στο τέλος της παραγράφου 5,
έτσι όπως είναι ακριβώς, ότι «η σχετική πράξη διατήρησης δεν
απαιτείται να έχει δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης». Σας είπα ότι είναι πλεονασµός, αλλά οι Επίτροποι, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν το δέχεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κατανοητό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και τέλος, κύριε Πρόεδρε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, παρακαλώ. Ήταν
τρία λεπτά και είναι έξι τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μια κουβέντα µόνο..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα αρχίσει η άλλη συνεδρίαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το είχα τελειώσει.
Είναι για το άρθρο 16 παράγραφος 6, το γνωστό θέµα µε τα
2/3 ή το 50% των δήµων, που εκπροσωπούν αυτό το συγκεκριµένο όγκο των σκουπιδιών, για το εάν θα µπορούν ή όχι να δηµιουργήσουν ανώνυµες εταιρείες.
(Κωδωνοκρουσίες)
Εγώ θα πρότεινα, βέβαια, να είναι οµόφωνη η απόφαση των
δήµων, αλλά εν πάση περιπτώσει, δέχοµαι και τους δήµους που
εκπροσωπούν τα 2/3 των όγκων των σκουπιδιών, όχι το 50%,
όπως το έχετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας και κύριοι
Υπουργοί ευχαριστώ κι εσάς που µε παρακολουθήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα υπάρξει και η επόµενη Βουλή. Θα υπάρξουν κι άλλα θέµατα και µετά. Δεν θα τα
λύσουµε όλα σε δύο συνεδρίασεις.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλος
για µία νοµοτεχνική παρέµβαση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο αφορά τη νοµοτεχνική βελτίωση
την πρωινή όπου το σηµείο 10 διαγράφεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να το καταθέσετε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Την καταθέσαµε το πρωί. Αποσύρεται το σηµείο 10.
Το δεύτερο είναι κοινή πρόταση των εισηγητών τουλάχιστον
των δύο µεγαλυτέρων σε δύναµη κοµµάτων, αλλά –νοµίζω- και
άλλων και της Δηµοκρατικής Αριστεράς τουλάχιστον, αλλά υποθέτω και άλλων. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 για τους
ΦΟΔΣΑ το 50% γίνεται 60%, 3/5, όπως έχει προτείνει οµόφωνα
η Περιφερειακή Ένωση Δήµων Κεντρικής Μακεδονίας.
Η επόµενη νοµοτεχνική βελτίωση αφορά µία αναγκαία φραστική διόρθωση στην τροπολογία που είχε κατατεθεί ήδη έγκαιρα από την πρώτη ηµέρα και αφορά τα λιµενικά ταµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο αριθµός της τροπολογίας;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερι-
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κών):. Είναι µεγάλη, είναι γνωστή. Είναι η τροπολογία που αφορά
τα λιµενικά ταµεία µε γενικό αριθµό 1019 και ειδικό 89.
Υπάρχει µια λεκτική βελτίωση, γιατί δύο αναφερόµενα λιµενικά
ταµεία στη Σάµο, έχουν ήδη συγχωνευθεί σε ένα και πρέπει να
µνηµονεύσουµε αυτήν την αλλαγή δεδοµένου ότι αυτός που θα
εφαρµόσει το νόµο θα ψάχνει να βρει δύο λιµενικά ταµεία που
ήδη έχουν συγχωνευθεί σε ένα και δεν θα τα βρίσκει.
Η τελευταία νοµοτεχνική βελτίωση αφορά ένα αίτηµα που µας
έβαλε µε ένταση η Κεντρική Ένωση Δήµων και οι εισηγητές ανεξαιρέτως όλων των κοµµάτων, που αφορά το προσωπικό αυτεπιστασίας υδρονοµέων και δίµηνων συµβάσεων, που κακώς
συµπεριελήφθη σε διαδικασία πράξης Υπουργικού Συµβουλίου.
Βγαίνει από τη διαδικασία. Παρ’όλα αυτά εντάσσεται στα άρθρα
209 και 211 του Κώδικα Δηµοτικών Υπαλλήλων, υποχρέωση δηλαδή καταγραφής, ανακοίνωσης της Αποκεντρωµένης και του
Υπουργείου Εσωτερικών και στο ΑΣΕΠ βέβαια. Μολονότι βέβαια
η αυτεπιστασία είναι έτσι κι αλλιώς µε διαδικασία ΑΣΕΠ.
Επίσης είναι µία ακόµη, κύριοι συνάδελφοι –θα την καταθέσουµε τώρα, κύριε Πρόεδρε- που αφορά την ανάλογη εφαρµογή
των διατάξεων που λέµε για τους ραδιοσταθµούς και για αστικές
µη κερδοσκοπικές εταιρείες που λύονται, δεδοµένου ότι και εδώ
έχουµε µη µεταφορά αρµοδιότητας. Άρα δεν συνεχίζεται η αρµοδιότητα. Για το προσωπικό ισχύουν οι κείµενες διατάξεις,
όπως λέµε, στους ραδιοσταθµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σε ποιο άρθρο είναι
αυτό παρακαλώ;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Είναι στο άρθρο 11 περί δηµοτικών ραδιοφωνικών σταθµών.
Μόνο ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε, γιατί ξέρω καλά ότι δεν
έχουµε χρόνο.
Θέλω να δώσω µία άλλη οπτική από αυτή που δόθηκε από πολλούς εισηγητές. Επαινέθηκε η γενναιότητα και η υποµονή της
πολιτικής ηγεσίας και προσωπικά του κυρίου Υπουργού γιατί
πραγµατικά η διαβούλευση ήταν, θα έλεγα, πρωτοφανής για τα
δεδοµένα τουλάχιστον της περιόδου που διανύουµε. Υπήρξε ένα
πολύ καλό κλίµα.
Κατά τα άλλα, όµως, προσωπικά πιστεύω ότι η συζήτηση για
την τροπολογία που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων,
αδίκησε το νοµοσχέδιο. Θέλω να κάνω µόνο δύο αναφορές. Αυτά
που λέει για τους φορείς ολοκληρωµένης διαχείρισης –έκανε
µνεία και ο κύριος Υπουργός τόσο την πρώτη ηµέρα όσο και σήµερα- είναι διατάξεις που τις περίµενε η χώρα, θα πω, αρκετά
χρόνια κάποιες από αυτές.
Συντοµεύουµε χρόνους, προσπαθούµε να στήσουµε τη διαχείριση απορριµµάτων γύρω από συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης. Σταµατάει η ανεξέλεγκτη διάθεση πόρων του ΕΣΠΑ ή
άλλων δηµόσιων πόρων για να έχουµε ατάκτως ερριµµένες εγκαταστάσεις και να αποφύγουµε έτσι την επιβάρυνση των πολιτών µε κόστος. Καθιερώνουµε το διαπεριφερειακό σχεδιασµό και
ανοίγουµε το δρόµο για τις θαλάσσιες µεταφορές που είναι µία
από τις µεγαλύτερες εκκρεµότητες της χώρας.
Έχοντας την αρµοδιότητα θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι
υπουργική απόφαση αντί του προεδρικού διατάγµατος που προέβλεπε ο «Καλλικράτης», είναι ήδη έτοιµη και αναλυτική, έτσι
ώστε η χώρα να εκπληρώσει µία υποχρέωσή -έχουµε µάθει να
τις λέµε όλες µνηµονιακές- που έχει στον εαυτό της. Ο τουρισµός είναι η βαριά µας βιοµηχανία και ΧΑΔΑ, Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριµµάτων, στα νησιά δεν µπορεί να
εξακολουθήσουν να υπάρχουν.
Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε το πρόγραµµα «ΑΚΣΙΑ». Ναι µεν
είναι µικρός συνολικά ο προϋπολογισµός –και αυτό είναι µεγάλο
πρόβληµα για τη χώρα που έχει µικρό ποσοστό του προϋπολογισµού η τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού- ωστόσο οι διατάξεις του προγράµµατος «ΑΚΣΙΑ» οδηγούν σε µία συγκεκριµένη
κατεύθυνση.
Με µηδενική δηµοσιονοµική επιβάρυνση προχωρούµε στη διευκόλυνση εξυγίανσης όλων των δήµων ανεξαίρετα, δηµιουργούµε ένα εργαλείο για να µπουν µπροστά στη µάχη για
κοινωνική συνοχή, χωρίς πάλι ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό.
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Θέλω ιδιαίτερα να σηµειώσω -και µε αυτό τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε- τις διευκολύνσεις που κάνουµε στους δήµους προκειµένου να µηδενίσουν, διότι µέχρι τα τέλη Ιουνίου δεν θα χρωστάει κανείς τίποτα. Τους έχουµε εντάξει στη διαδικασία
αποπληρωµής ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων του δηµοσίου.
Αυτά τα λεφτά δεν χαρίζονται στους δήµους που ήταν χρεωµένοι, για να τα πληρώσει η υπόλοιπη αυτοδιοίκηση σε βάρος των
πόρων των Ελλήνων πολιτών. Διότι αυτό γίνεται κάθε φορά που
κάνουµε χαριστικές ρυθµίσεις.
Τουναντίον, τα επόµενα χρόνια, ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση κάθε δήµου, θα παρακρατώνται από τους πόρους που
δικαιούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό αυτοί οι δήµοι και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έτσι δεν χαρίζεται σε κανέναν τίποτα. Απλά, πρόκειται για κάποια
εργαλεία διευκολυντικά για τη λειτουργία τους.
Πιστεύω ότι αν µε µια τέτοια λογική προσεγγίζαµε το σύνολο
των ζητηµάτων που αφορούν τη χώρα, θα είχαµε µια άλλη πορεία και εξέλιξη. Όλα αυτά, όµως, αδικήθηκαν, γιατί στο ζήτηµα
της χρηµατοδότησης των κοµµάτων η υποκρισία περίσσεψε και
από παρόντες αλλά και από απόντες.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παρασκευάς
Κουκουλόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (ΠΡΩΙ)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επειδή ξέρετε ότι αρχίζει η άλλη συνεδρίαση, παρακαλώ τους εισηγητές για δυο-τρία
λεπτά να έχουν το λόγο.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γρηγόριος Αποστολάκος έχει το λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ίσως να µη χρειαστεί να καλύψω και τα τρία-τέσσερα λεπτά.
Συµφωνώ µε τις νοµοτεχνικές παρεµβάσεις του κ. Κουκουλόπουλου.
Είχαµε ζητήσει να αποσυρθεί η υπ’ αριθµόν 10 νοµοτεχνική
βελτίωση, κύριε Κουκουλόπουλε, που αφορούσε τη διαγραφή
της παραγράφου 13 του άρθρου 19 του νοµοσχεδίου και χαίροµαι που την αποσύρατε. Άρα, η διάταξη η οποία υπάρχει ήδη
µέσα είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι εξυπηρετεί την καλύτερη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
Συµφωνώ και µε τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε σε ό,τι
αφορά τους ΦΟΔΣΑ, το άρθρο 16, στοιχείο 6, τα λιµενικά ταµεία
και κυρίως το προσωπικό αυτεπιστασίας.
Ζήτησα το λόγο για να υποστηρίξω ότι πράγµατι, έγινε ένας
γόνιµος κοινοβουλευτικός διάλογος. Πράγµατι, είχαµε µια γόνιµη
νοµοτεχνική επεξεργασία ενός καλού νοµοσχεδίου. Το «καλό»
νοµοσχέδιο έχει να κάνει όχι µε αυτό καθ’αυτό το νόµο στον
οποίο αναφέρεται -είναι γνωστές οι θέσεις µας σε ό,τι αφορά το
ν. 3852- αλλά την αναγκαιότητα η οποία υπήρχε για να γίνουν
ορισµένες παρεµβάσεις.
Καταγράφω την ιδιαίτερη ικανοποίηση µας, γιατί ο κύριος
Υπουργός ο κ. Γιαννίτσης, έκανε δεκτή την τροπολογία την οποία
καταθέσαµε, για λογαριασµό της Νέας Δηµοκρατίας ο υποφαινόµενος και έχοντας την τιµή να µιλά σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία µαζί µε τον κ. Νάκο και αναφέρεται στο θέµα της
χορήγησης του εκλογικού επιδόµατος στο προσωπικό του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ήταν µια πολύ θετική εξέλιξη και αποδεικνύει αυτό το οποίο ανέφερα νωρίτερα, το γόνιµο
κοινοβουλευτικό διάλογο.
Θέλω να επισηµάνω ακόµα ότι σχεδόν όλες οι πτέρυγες της
Βουλής συµφώνησαν στην αναγκαιότητα και στήριξαν την αναγκαιότητα αυτή και αποτελεί και δική σας τιµή που την αποδεχθήκατε και κάνατε αυτήν τη ρύθµιση.
Από κει και πέρα, είχα ζητήσει την προσθήκη ενός τελευταίου
εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, σύµφωνα µε το
οποίο οι ειδικότεροι όροι και ο τρόπος αποπληρωµής των οφειλών των δήµων να γίνεται µε κοινή υπουργική απόφαση ή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Δεν έγινε δεκτή. Πιστεύω ότι
είναι λάθος που δεν έγινε αποδεκτή.
Είχαµε ζητήσει, επίσης, την απάλειψη, διαγραφή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο βελτίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 4, που
ανεφέρετο στα δικαιώµατα έκδοσης αδειών σε ό,τι αφορά την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Καστοριάς
και της Μακεδονίας.
Ήρθε µια νέα βελτίωση, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, η οποία είναι
εξαιρετικά καλή. Δεν θα τη διαβάσω, την έχει καταθέσει ο κύριος
Υπουργός, την αποδεχόµαστε και λύνει ένα θέµα που υπήρχε και
πήγαινε να δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα.
Επίσης, είχαµε ζητήσει την τροποποίηση του άρθρου 19 σε
ό,τι αφορά τα δυσβάσταχτα πρόστιµα τα οποία µπαίνουν σε
βάρος των εκλογικών συνδυασµών των ΟΤΑ. Δεν έγινε αποδεκτή.
Η δέσµευση η δική µας είναι ότι στην αναθεώρησή του ν. 3852
θα τεθεί και αυτό, όπως και η µη αποδοχή της συνολικής πρότασης που κάναµε για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ. Ειλικρινά δεν
µπορώ να καταλάβω γιατί δεν έγινε δεκτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε κάθε περίπτωση δηλώνουµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι
η επόµενη κυβέρνηση -η Νέα Δηµοκρατία- αυτοδεσµεύεται, µε
τη στήριξη της τροπολογίας την οποία καταθέσαµε και των προτάσεων των οποίων καταθέσαµε, ούτως ώστε να αναγνωριστεί
στους υπαλλήλους των ΚΕΠ, οι οποίοι προσφέρουν µία τεράστια
υπηρεσία στον Έλληνα πολίτη, το δικαίωµα να τους προσαυξά-
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νεται η προϋπηρεσία σε άλλο δηµόσιο φορέα.
Κύριε Υπουργέ, αποδεχόµαστε τη διάταξη που περνάτε στο
άρθρο 19 σε ό,τι αφορά το Δήµο Αθηναίων. Κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Θα κλείσω µε την παρατήρηση ότι έχουµε πολιτική αντίθεση
στην αλλαγή την οποία κάνατε στην παράγραφο 10 του άρθρου
18 που παρατείνει επ’ αόριστον και αναδροµικά τη θητεία των
προϊσταµένων στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Δεσµευόµαστε,
δε, ότι αµέσως µετά τις εκλογές και µε τη νέα κυβέρνηση θα
φροντίσουµε να απαλειφθεί η διάταξη αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κλείνοντας, για να µην κάνω
κατάχρηση του Κανονισµού και της καλοσύνης του Προέδρου,
θα επαναλάβω αυτό που ανέφερα νωρίτερα: Τρεις λόγοι µάς
οδήγησαν να δώσουµε αυτήν τη θετική ψήφο και επί της αρχής
και επί των άρθρων. Πρώτον, ότι ήταν αναγκαίες οι ρυθµίσεις τις
οποίες έφερε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Δεύτερον, ότι η Οδηγία 2009/50/ΚΕ ήταν αναγκαίο να προσαρµοστεί στην εθνική έννοµη τάξη. Τρίτον, ότι επεδείχθη γόνιµο
πνεύµα συνεργασίας και διαλόγου τόσο στην αρµόδια Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης όσο και από την πλευρά του Υπουργείου
Εσωτερικών µε τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η
ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα σας παρακαλέσω
όλους να τηρείτε το χρόνο σας. Πρέπει να ξεκινήσει η επόµενη
συνεδρίαση.
Ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Ιωάννης Ζιώγας έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, µε τα πρόστιµα των παρατάξεων; Για εµάς αποτελεί πρόκληση, ντροπή να επιµένετε
στην επιβολή αυτών των προστίµων. Επαναλαµβάνουµε δηµόσια
για πολλοστή φορά, ότι την παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης
τη στήριξε το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας. Τονίζουµε,
όµως, ότι το να επιµένετε σε αυτά τα πρόστιµα, είναι απαράδεκτο.
Να κατοχυρωθεί η δυνατότητα και το δικαίωµα των εκλεγµένων συµβούλων να απουσιάζουν από την εργασία τους κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας των συµβουλίων και των επιτροπών.
Επίσης, να δίνεται η δυνατότητα στα συµβούλια να γίνεται η ανάθεση. Θέλουµε, όµως, να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας, κύριε
Πρόεδρε: Μόνο εάν πρόκειται αυτά τα µικρά έργα να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες από ακραία καιρικά φαινόµενα, πληµµύρες,
σεισµούς, κατολισθήσεις, για να µην ανοίξουµε «παράθυρο» για
άλλα πράγµατα.
Όσον αφορά τις µονογονεϊκές οικογένειες θα ήθελα να πω τα
εξής: Έγινε πρόταση -κι εµείς τη στηρίζουµε- ό,τι θετική ρύθµιση
προβλέπεται για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, να ισχύσει και για τις µονογονεϊκές οικογένειες.
Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα καταψηφίζουµε τις υπουργικές τροπολογίες.
Η τροπολογία 995 αναφέρει στην παράγραφο 1 ότι επιτρέπει
την κατανοµή των µαθητών κατά τάξη ανάλογα µε το επίπεδο γνώσεών τους. Το θεωρούµε απαράδεκτο. Επίσης, αφορά κτηριακές
εγκαταστάσεις οι οποίες µπορούν να νοικιάζονται –απαράδεκτοκαι τη δυνατότητα στα κολλέγια να κάνουν µεταπτυχιακά και να
δίνουν διπλώµατα.
Όσον αφορά την τροπολογία 996, είµαστε κατά. Ουσιαστικά
πρόκειται για ρυθµίσεις που αφορούν τρόπους πληρωµής, κάλυψη δαπανών και οργανωτικού τύπου ρυθµίσεις, που προσαρµόζονται στις περικοπές, σαν αποτέλεσµα της κυβερνητικής
πολιτικής και σαν συνέπεια όλων αυτών των µέτρων. Αλήθεια,
στην παράγραφο 12, θα υπάρξουν κονδύλια για να ικανοποιήσουν αυτές τις πληρωµές των επιπλέον υπηρεσιών που έχουν
παράσχει οι εργαζόµενοι ή τελικά είναι µία ρύθµιση στον αέρα;
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία 987, παράγραφος 3: Πρόκειται για διαχειριστικού χαρακτήρα ρύθµιση που ουσιαστικά εξειδικεύει το όλο αντιλαϊκό, αντιδραστικό πλαίσιο των δηµοσίων
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έργων. Γι’ αυτό την καταψηφίζουµε.
Για την παράγραφο 4 τοποθετήθηκε ο σύντροφος Χαλβατζής,
όσον αφορά το «παρών» του κόµµατος στη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Ως προς τις πιστώσεις του προϋπολογισµού που προβλέπει
140.000.000 ευρώ -90.000.000 στην πρωτοβάθµια και 50.000.000
στη δευτεροβάθµια- συγγνώµη, κύριε Υπουργέ, αλλά µου θυµίζει
την παροιµία «µας χρωστούν το άλογο, µας ζητάνε και το βόδι».
Τέλος, όσον αφορά την τροπολογία 1019, για τα Λιµενικά Ταµεία, θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός δηµόσιος
φορέας κι όχι κάθε δήµος ξεχωριστά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης έχει
το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να πω ότι χαίροµαι που, αφού µάλλιασε η γλώσσα
µας για το θέµα του εκλογικού επιδόµατος στους αστυνοµικούς,
διορθώθηκε η αδικία κι έτσι το παίρνουν επιτέλους και οι αστυνοµικοί, όπως ήταν και το σωστό.
Επ’ ευκαιρίας, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Μπαµπινιώτη –λείπει από την Αίθουσα, αλλά δεν έχει σηµασία- γιατί έδωσε ένα µάθηµα υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους. Είδε ότι οι πτέρυγες της
Βουλής διαφωνούν µε συγκεκριµένο κοµµάτι της οδηγίας που
είχε καταθέσει, αφουγκράστηκε το τι έλεγαν τα κόµµατα της
Βουλής και το ότι υπήρχε οµόθυµη –νοµίζω- αντίδραση σε µέρος
της τροπολογίας και πολύ σεµνά και υπεύθυνα ο Υπουργός Παιδείας απέσυρε αυτό το κοµµάτι της τροπολογίας, δείχνοντας παρότι, όπως είπε, δεν είναι κοινοβουλευτικός- υψηλό
κοινοβουλευτικό ήθος. Έτσι πρέπει να γίνεται ο διάλογος στη
Βουλή. Έτσι το αντιλαµβανόµαστε, τουλάχιστον, εµείς.
Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ τόνισε κατά την τοποθέτησή του ότι η
Κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί, να αντικατασταθεί από υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν µπορεί να υπάρχουν σαράντα Υπουργοί
του ΠΑΣΟΚ, επτά της Νέας Δηµοκρατίας και να έχει γίνει βιοµηχανία ρουσφετιών.
Αναφέρω συγκεκριµένα το παράδειγµα του Βορίδη, ο οποίος
έχει αναγάγει το γραφείο του σε ένα εργαστήριο ρουσφετιών.
Από τη στιγµή που βρίσκεται σε αυτήν τη θέση, κάνει ό,τι µπορεί
για να τσιµεντάρει την εκλογική του πελατεία.
Είναι άδικο έναντι όλων των υπολοίπων. Πρέπει να αντικατασταθεί η Κυβέρνηση αυτή µε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στη διάρκεια των εκλογών θα υπάρχει δυνατότητα να δείξουµε και χαρτιά
από τη «Διαύγεια» στο δηµόσιο διάλογο για το τι έχει υπογράψει
ο καθένας, για να µην ξεχνιόµαστε και να µην έχουν κάποιοι την
εντύπωση ότι έτσι εύκολα ξεµπερδεύουν µε τον Καρατζαφέρη.
Αυτή είναι ξεκάθαρη, δηµόσια δήλωση. Θα τα πούµε κατά τη
διάρκεια του δηµόσιου διαλόγου στην προεκλογική περίοδο.
Είναι, όµως, άδικο να υπάρχουν σαράντα επτά γραφεία
Υπουργών και να κάνουν ρουσφέτια και όλοι οι υπόλοιποι να τρέχουµε και να µη φτάνουµε να εξυπηρετήσουµε τον κόσµο.
Άρα, να αντικατασταθούν όλοι οι Υπουργοί και κατά µείζονα
λόγο κάποιος Υπουργός ο οποίος οφείλει τη θέση του στον Καρατζαφέρη, όπως είναι ο Βορίδης. Απορώ γιατί κάθεται σε αυτήν
τη θέση. Είναι ένα από τα παράδοξα του πολιτικού µας συστήµατος. Βέβαια, θα τον κρίνει και ο κόσµος στο νέο κόµµα του κατεστηµένου που πήγε και χώθηκε.
Χρωστάνε τα κόµµατα –ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία- στη ΔΕΗ,
στο ΙΚΑ. Χρωστάνε 250.000.000. Δεν αλλάζει το νούµερο. Είναι
250.000.000. Δεν θα κόβατε µισθούς και συντάξεις µε αυτό το
περίφηµο κόλπο του Τόµσεν και το προδοτικό µνηµόνιο, αν είχατε πληρώσει εσείς του ΠΑΣΟΚ κι εσείς της Νέας Δηµοκρατίας
τα φέσια που χρωστάτε. Και αντί να µας µαλώνουν, παρακαλώ,
οι Υπουργοί για το ότι επισηµαίνουµε τα φέσια, καλύτερα να συγχρονιστούν µε την κοινωνία.
Όσο για την ενσωµάτωση της οδηγίας –και τελειώνω- για την
αύξηση της µετανάστευσης από τρίτες χώρες, θα πω το εξής:
Οι ευθύνες όλων σας είναι µεγάλες –πολύ µεγάλες, τεράστιεςδιότι αυτή εδώ η παράταξη και αυτός εδώ ο πολιτικός χώρος
χρόνια επισηµαίνει ότι θα φτάναµε σε αυτό το σηµείο. Επειδή
δεν σφραγίζατε τα σύνορα, επειδή έχετε κάνει τη χώρα ξέφραγο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αµπέλι, επειδή όποιος γουστάρει µπαίνει στην Ελλάδα µε το έτσι
θέλω, κάνοντας κουρελόχαρτο τους νόµους που ψηφίζουµε σε
αυτήν την Αίθουσα, επειδή δεν πήρατε τα κατάλληλα µέτρα,
επειδή δεν απελάσατε τα δύο, δυόµισι εκατοµµύρια που έχουν
µπουκάρει στην πατρίδα µας χωρίς να µας ρωτήσουν, φτάσαµε
σε αυτό το σηµείο κι επωάστηκε το αυγό του φιδιού.
Και έχουν φουντώσει τώρα οι Χιτλερικοί, οι Ναζιστές. Και θα
φτάσουµε στο ασύλληπτο σηµείο η χώρα που γέννησε τη Δηµοκρατία, η χώρα που θρήνησε τετρακόσιες χιλιάδες νεκρούς από
τον Χίτλερ, η χώρα στην οποία ζητούν ακόµα τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις -χτυπάµε ξύλο δέκα φορές και για όνοµα
του Θεού να µην το ζήσουµε- να έχει εκπροσώπηση ο χιτλερικός,
ναζιστικός χώρος στη Βουλή, αυτοί που ορκίζονται στη σβάστικα.
Να αντιδράσουµε όλοι, γιατί θα είναι πολύ αργά.
Συνεχίζουµε να παλεύουµε για τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις, όταν αυτοί οι τύποι της Χρυσής Αυγής, οι χιτλερικοί,
δεν λένε κουβέντα ούτε για τις σφαγές στο Δίστοµο ούτε για τα
Καλάβρυτα ούτε για την Καισαριανή ούτε για τα Κερδύλλια στις
Σέρρες ούτε για τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις.
Αυτοί είναι. Τους αποκαλύπτουµε. Η ευθύνη είναι στον κυρίαρχο λαό πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων
και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 16
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έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 27
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 995 και ειδικό 74 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 995 και ειδικό 74 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 996 και ειδικό 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 996 και ειδικό 75 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1019 και ειδικό 89 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1019 και ειδικό 89 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο .
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
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 και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
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 σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Άρθρο 1
Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική ΣυνοχήΙσόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
Προστίθεται άρθρο 281Α στο ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως εξής:
«Άρθρο 281Α
Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή
– Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
1. Για την υποστήριξη των δήµων που συνιστώνται µε το ν.
3852/2010, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άµβλυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαδηµοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική
Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).»
2. Το Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» έχει ως στόχους τη βελτίωση σε τοπικό
επίπεδο των όρων για βιώσιµη ανάπτυξη, τη βελτίωση των όρων
για την τοπική οικονοµία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και διαρθρώνεται στους παρακάτω θεµατικούς άξονες:
α) Άξονας 1. Χρηµατοδότηση έργων που έχουν ήδη ενταχθεί
στο πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρο 6 επ. του ν. 3274/ 2004),
καθώς και νέων έργων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ µέσω του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης της παρ.7 του άρθρου 40 του ν.
4024/2011.
β) Άξονας 2. Χρηµατοδότηση των δήµων για την εκτέλεση
έργων τοπικής σηµασίας µέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας.
γ) Άξονας 3. Τα µέτρα οικονοµικής εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού, µε ειδικότερα αντικείµενα:
i. τη χρηµατοδότηση δανείων για την ισοσκέλιση των προϋπολογισµών τους,
ii. τη χρηµατοδότηση παρεπόµενων συµφωνιών δανειακών
συµβάσεων για την επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των
δανείων τους,
iii. τη χρηµατοδότηση χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων
των Ο.Τ.Α., οι οποίοι θα ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραµµα Εξυγίανσης.
3. Η χρηµατοδότηση των δράσεων του Προγράµµατος «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» διενεργείται ιδίως µέσω πόρων που προέρχονται από
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µέσω εθνικών πόρων, µε
τους οποίους το κράτος χρηµατοδοτεί δραστηριότητες αρµοδιότητας των δήµων και περιφερειών, καθώς και µε θεσµοθετηµένους υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης πόρους.
4. Το Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξης (ΑΚΣΙΑ)» χωρίς να θίγονται τυχόν ειδικότερες
ρυθµίσεις που διέπουν τις επί µέρους δράσεις του, παρακολουθείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, και από στελέχη
των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου αυτού, των συµµετεχόντων στη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Υπουργείων,
καθώς και εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο έργο της
Επιτροπής, ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και υποστήριξής
της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο έργο της
Επιτροπής, ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και υποστήριξής
της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. α) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται
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ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ΚΕΔΕ, δύναται µέρος των εσόδων των δήµων που κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων και προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου
(άρθρο 9 του ν. δ. 703/ 1970, Α’ 219 και άρθρο 12 του ν.
1080/1980, Α’ 246), του τέλους διαφήµισης της Κατηγορίας Δ’
(άρθρο 9, παρ. 6α του ν. 2880/2001, Α’ 9) και του 15% του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24, παρ.19 του ν. 2130/ 1993, Α’62),
να αποδίδονται στους δήµους για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος αυτεπιστασίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται
το ύψος του συνολικά αποδιδόµενου ποσού, τα κριτήρια κατανοµής του, τα ποσά που αποδίδονται σε καθένα από τους δικαιούχους δήµους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
β) Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράµµατος, τα
έσοδα των οικείων λογαριασµών που τηρούνται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων,
µεταφέρονται σε νέο λογαριασµό που συστήνεται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος και κατανέµονται µε απόφαση και χρηµατική εντολή
του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., µετά από
πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
6. Τα ποσά µε τα οποία επιχορηγούνται δήµοι και τα εποπτευόµενα από αυτούς νοµικά πρόσωπα για την αποπληρωµή
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που είχαν δηµιουργηθεί έως την
31η Δεκεµβρίου 2011, σε βάρος ειδικών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού που είχαν προβλεφθεί για το σκοπό αυτόν,
παρακρατούνται τµηµατικά εντός τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης από το έτος 2012, από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του
ν. 3756/ 2009 (Α’ 53) έσοδα εκάστου, µε δυνατότητα επέκτασης
σε πέντε (5) έτη, εφόσον τα ανωτέρω έσοδα δεν επαρκούν.
Τυχόν εναποµείναν ποσό παρακρατείται από τους πόρους του
άρθρου 259 του ν. 3852/2010 του επιχορηγηθέντα φορέα σε ποσοστό έως 5% αυτών σε ετήσια βάση εντός του ίδιου χρονικού
διαστήµατος.
7. Τα ποσά που παρακρατούνται από τις ανωτέρω πηγές κατατίθενται στο λογαριασµό του Προγράµµατος «Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» της παραγράφου 5β του παρόντος.
8.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µετά από αίτηση
του δήµου και πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου
262 παράγραφος 2 του ν. 3852/2010, µπορεί να επιµηκύνεται ο
χρόνος παρακράτησης των ανωτέρω ποσών από τους πόρους
του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 του επιχορηγηθέντα φορέα
µε αντίστοιχη µείωση του ποσοστού παρακράτησης, εάν, µε την
εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος, διακυβεύεται η
οµαλή λειτουργία αυτού.
9. Με την ίδια ως άνω διαδικασία παρακρατούνται και τα ποσά
που αναλογούν στους συνδέσµους Ο.Τ.Α. µε παρακράτηση από
τα µέλη αυτών κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού της ετήσιας εισφοράς τους».
Άρθρο 2
Κοινωνικά Παντοπωλεία
1. Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών
πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων.
Τα παρεχόµενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και,
εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προµήθειά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/
1993, Β’ 185).
Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού µπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανοµή
φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαµβάνουν κάθε άλλο µέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.
2. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται µε απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται
αναλογικά µε τη δύναµή τους, οι δηµοτικές ή περιφερειακές πα-

8982

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρατάξεις και στην οποία συµµετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο
δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόµενοι από
αυτούς αντιδήµαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην οικονοµική επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικό
απολογισµό. Η οικονοµική επιτροπή εγκρίνει µε απόφασή της το
διαχειριστικό απολογισµό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου ή της περιφέρειας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 3
Νησιωτικές Δηµοτικές Κοινότητες
1. Το άρθρο 207 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 207
Νησιωτικές Δηµοτικές Κοινότητες
1. Στη δηµοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού ο δήµαρχος ορίζει αντιδήµαρχο σύµβουλο
της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δηµοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.
Ο αντιδήµαρχος της παρούσας παραγράφου είναι αρµόδιος:
α) για την υλοποίηση των προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης
που αναφέρονται στη νησιώτικη δηµοτική κοινότητα,
β) για την υλοποίηση προγραµµάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δηµοτικής κοινότητας,
γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης µελετών, της εκτέλεσης έργων και προµηθειών που αναφέρονται στη δηµοτική κοινότητα.
δ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο δήµαρχος.
2. Ο αντιδήµαρχος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
καλείται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας εγγράφει υποχρεωτικά στην
ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του συµβουλίου τα θέµατα
που προτείνει ο αντιδήµαρχος. Ο αντιδήµαρχος λαµβάνει µέρος
στη συνεδρίαση µε δικαίωµα λόγου.
3. Ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην
εδαφική περιφέρεια ενός νησιού ασκεί επιπλέον των οριζοµένων
στο άρθρο 81 του παρόντος νόµου αρµοδιοτήτων και τις ακόλουθες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών
που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική κοινότητα και των δηµοτικών τεχνικών συνεργείων που λειτουργούν σε αυτή.
β) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική κοινότητα, καθώς και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης,
οδοποιίας, καθώς και παροχής υπηρεσιών εξωραϊσµού, καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος.
γ) Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής κοινότητας.
δ) Ασκεί τις αρµοδιότητες της χορήγησης των αδειών καταστηµάτων και επιχειρήσεων αρµοδιότητας του δήµου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας και
της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών και της έκδοσης βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας.
ε) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο δήµαρχος, που αφορά τη δηµοτική κοινότητα.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που στους νησιωτικούς δήµους ο αριθµός των
αντιδηµάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσµού είναι µικρότερος από τον αριθµό των δηµοτικών ενοτήτων, τότε αυτός προσαυξάνεται ισάριθµα µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 207 του παρόντος.»
Άρθρο 4
Ορεινοί Δήµοι. Αρµοδιότητες
Το άρθρο 209 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 209
Αρµοδιότητες ορεινών-δήµων
1. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρονται οι ορεινοί- µειονεκτικοί δήµοι εννοούνται οι δήµοι στους οποίους περιλαµβάνονται
ως δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες οι Ο.Τ.Α. που αναφέρονται
στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ περί τροποποίησης της Οδηγίας
81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των µειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ συµπεριλαµβανοµένων και των χαρακτηριζοµένων ως ορεινών δήµων
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου
2. Οι ορεινοί- µειονεκτικοί δήµοι ασκούν επιπλέον είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε την οικεία περιφέρεια τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) Υλοποίηση προγραµµάτων αξιοποίησης των ήπιων µορφών
ενέργειας.
β) Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.
γ) Έλεγχος της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.
δ) Έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπογείων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
ε) Εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού
και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
στ) Γνωµοδότηση για το ετήσιο πρόγραµµα δασοπονίας στα
όρια του δήµου που καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες.
ζ) Προώθηση της συγκρότησης οµάδων παραγωγών και στήριξή τους για την αντιµετώπιση οικονοµικών και διαρθρωτικών
θεµάτων σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.
η) Έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιµατολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκοµικής περιόδου µε την
οποία καθορίζεται η έναρξή της, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες του δήµου, χωρίς αυτή να είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάµηνο.
θ) Καθαρισµός και αστυνόµευση ρεµάτων.
3. Τα αντισταθµιστικά οφέλη από τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων οι άδειες
ανήκαν στις καταργηθείσες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και βρίσκονται στα όρια ορεινών ή νησιωτικών δήµων κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των δήµων και των οικείων περιφερειών στις
οποίες ανήκουν κατά νόµο οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Ο τρόπος και η διαδικασία κατανοµής ρυθµίζονται µε
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής περιφερειών
Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 176
Αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής
1. Η οικονοµική επιτροπή είναι αρµόδια για:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισµού της περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συµβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισµού
και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συµβούλιο.
γ) Για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κεί-
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µενες διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό συµβούλιο, καθώς
επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 3316/2005 (Α’ 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
δ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες,
υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους.
ε) Τη µελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισµό
των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συµβούλιο.
στ) Την εισήγηση προς το περιφερειακό συµβούλιο της επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
ζ) Την απόφαση για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών
και δωρεών.
η) Την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, µίσθωση και εκµίσθωση κινητών και ακινήτων.
θ) Την εισήγηση στο περιφερειακό συµβούλιο για το ετήσιο
σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας της περιφέρειας. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και
ενηµερώνει το περιφερειακό συµβούλιο.
ι) Την απόφαση για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων
και των ενδίκων µέσων.
ια) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.
ιβ) Το συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο
µέχρι ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων
κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει
επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ιγ) Την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και την ανάκληση
της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος
µε πάγια αντιµισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωµα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο,
εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα
οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και
απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία.
2. Για τις περιπτώσεις ι’ και ια’ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει σχετικά το περιφερειακό συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του
αντικειµένου των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ της περίπτωσης ια’ της προηγούµενης παραγράφου.
3. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα
σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο
αρµοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων. Επίσης το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί µε την ίδια πλειοψηφία να αποφασίζει τη µεταβίβαση στην οικονοµική επιτροπή επιπλέον
αρµοδιοτήτων συναφών µε τις αρµοδιότητες της παραγράφου
1 του παρόντος.
4. Η οικονοµική επιτροπή µε ειδική απόφαση, που λαµβάνεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της, µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο περιφερειακό
συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»
Άρθρο 6
Ρυθµίσεις για το σύστηµα διακυβέρνησης των δήµων και
των περιφερειών
1α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους αντιδηµάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρµοδιοτήτων, ο
δήµαρχος µπορεί να µεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπον
αρµοδιότητες.»
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β. Η παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αν ο αντιδήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρµοδιότητές
του ασκεί άλλος αντιδήµαρχος που ορίζεται από τον δήµαρχο ή
ο ίδιος ο δήµαρχος.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.
3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του δηµάρχου στην
Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο αντιδήµαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση µη ορισµού ο αντιδήµαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισµού των
αντιδηµάρχων.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/
2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται αυθηµερόν στην ιστοσελίδα
του δήµου.»
4. Η παρ. 10 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του
δηµοτικού συµβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
δήµου µε ευθύνη του προέδρου τους.»
5. Το εδάφιο ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/ 2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο
συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του
ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση
δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω
ποσό.»
6. Στο άρθρο 164 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος
η οποία έχει ως εξής:
«Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των µελών του, να συγκροτεί από
τα µέλη του γνωµοδοτικές επιτροπές για την επεξεργασία προτάσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων σε θέµατα της αρµοδιότητάς του µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εργασιών του
και την εκπλήρωση της αποστολής του.»
7. Οι περιφέρειες, δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό), παροχή υπηρεσιών,
έργα και µελέτες που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3316/2005 (Α’ 42), σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83
του ν. 2362/1995 (Α’ 247), ως προς τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια,
όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη , χωρίς προηγούµενη απόφαση
του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη
εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη. Για τη συνοπτική διαδικασία
(πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της οικονοµικής επιτροπής που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη.
8. Η παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου κενώθηκε η θέση,
οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού και οι άµεσα εκλεγµένοι αντιπεριφερειάρχες αποτελούντες για το σκοπό αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώµα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση,
ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού αυτού,
που έχει εκλεγεί µε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης
στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος, κατά σειρά,
στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού
των µελών του εκλεκτορικού σώµατος, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συµβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται µε οποιοδήποτε
δηµόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόµη και την παραµονή της συνεδρίασης.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παρ. του άρθρου 167 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις νησιωτικές περιφέρειες το συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µέσω τηλεδιάσκε-
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ψης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις
λοιπές περιφέρειες σε κατεπείγουσες µόνο περιπτώσεις.»
10. Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση ιγ’ του άρθρου 159 του ν.
3852/2010 προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις:
«ιδ) Με απόφασή του µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας δύναται η µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικού έργου µίας
περιφερειακής ενότητας να εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων µε χωρική αρµοδιότητα όλη την Περιφέρεια ή άλλη
Τεχνική Διεύθυνση της Περιφέρειας.
ιε) Με απόφασή του ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του
Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας, δύνανται να συσταθούν πέραν του ανωτέρω Συµβουλίου
και άλλα Τεχνικά Συµβούλια Δηµοσίων Έργων µε τοπική αρµοδιότητα µία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Η έδρα
των εν λόγω Συµβουλίων ορίζεται µε την απόφαση του Περιφερειάρχη σε µία από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, που
εξυπηρετεί. Το εν λόγω Συµβούλιο γνωµοδοτεί για θέµατα
έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρµοδιότητας
των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων
που εξυπηρετεί, καθώς και των φορέων της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης της τοπικής αρµοδιότητάς του. Η σύνθεση
του εν λόγω Συµβουλίου γίνεται κατ’ αναλογία των ρυθµίσεων
µε τις οποίες συγκροτείται το Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση για έργα, µελέτες και υπηρεσίες του
ν. 3316/2005 αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων,
που έχει τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, αρµόδιο
Συµβούλιο είναι το Τεχνικό Συµβούλιο Δηµοσίων Έργων µε έδρα
την έδρα της Περιφέρειας.»
11. H παρ. 2 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με όµοια απόφαση ο περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους
τους αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τοµέων αρµοδιοτήτων της
περιφέρειας και µπορεί, επίσης, να τους µεταβιβάζει την άσκηση
συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του. Οι αντιπεριφερειάρχες µπορούν για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους οι οποίες µεταβιβάζονται σε αυτούς από τον περιφερειάρχη να παρέχουν
εξουσιοδότηση υπογραφής µε εντολή τους σε προϊσταµένους
υπηρεσιών της περιφέρειας µε εξαίρεση χρηµατικά εντάλµατα
πληρωµών.»
12. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη.»
13. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκκρεµείς δίκες των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
εκτός από αυτές που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των πολεοδοµικών γραφείων που συνεχίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για τα θέµατα αυτά, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις
ιδρυόµενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την καθεµία
από αυτές.»
14. Όµοιες ή οµοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε
ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας ή του Δήµου και να
εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δηµοτικές ενότητες, αντιστοίχως.
15. Στους διαγωνισµούς για την προµήθεια καυσίµων για την
κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.
16. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/ 2010
τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Πρόεδρος του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας είναι ο
υποψήφιος του συνδυασµού της πλειοψηφίας που έχει λάβει
τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης και σε περίπτωση
ισοψηφίας αυτός που είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση
της ανακήρυξης.
2. Αν η θέση του προέδρου του συµβουλίου της δηµοτικής κοι-
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νότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από
το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που
έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης δεν αποδεχθεί
εγγράφως τη θέση, το αξίωµα καταλαµβάνει ο επόµενος σε
σταυρούς προτίµησης σύµβουλος του συνδυασµού της πλειοψηφίας.»
Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1.1.
2013.
Άρθρο 7
Καταστατική θέση των αιρετών
1. Στην αρχή της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/ 2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Στους προέδρους των δηµοτικών συµβουλίων που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση της πρώτης παραγράφου του παρόντος
άρθρου, στους προέδρους των δηµοτικών νοµικών προσώπων
και στους προέδρους των συνδέσµων δήµων που είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.
και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική
πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι
λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους
θέσης ειδική άδεια 60 ηµερών.»
Η ρύθµιση της παρούσας εφαρµόζεται από 1.1.2013.
2. Η παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι
κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο
µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόµενοι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα µέλη των δηµοτικών και
τοπικών κοινοτήτων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν
µετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του
δήµου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον
υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήµου µετά από αίτησή
τους µετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, µετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήµο
όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραµεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ µόνο για µετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραµεθόρια περιοχή.»
3. Στο άρθρο 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 8
ως εξής:
«8. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα έχουν δικαίωµα να απουσιάσουν
από την εργασία τους την ηµέρα της συνεδρίασης του δηµοτικού
συµβουλίου ή των επιτροπών του δήµου στις οποίες είναι µέλη,
εφόσον διεξάγονται σε εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Ο πρόεδρος
του δηµοτικού συµβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί
στους δηµοτικούς συµβούλους, που εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συµµετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Τα ίδια ισχύουν και για τα µέλη της
εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συµβουλίου της
ΚΕΔΕ, του διοικητικού συµβουλίου, των εκτελεστικών επιτροπών
και των εποπτικών συµβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσµων µε πληθυσµό άνω των 200.000
κατοίκων.»
4. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο περιφερειακός σύµβουλος των νησιωτικών περιφερειακών
ενοτήτων, εξαιρουµένων εκείνων που ήταν έδρες τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της περιφερειακής ενότητας νήσων
της περιφέρειας Αττικής, στον οποίο ο Περιφερειάρχης έχει µεταβιβάσει αρµοδιότητές του δικαιούται αντιµισθίας. Η εφαρµογή
του προηγουµένου εδαφίου περιορίζεται σε έναν µόνο περιφερειακό σύµβουλο ανά περιφερειακή ενότητα.
β) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 181 του ν. 3852/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Στον περιφερειακό σύµβουλο της νησιωτικής περιφερειακής
ενότητας της παραγράφου 1 του παρόντος καταβάλλεται αντιµισθία ίση µε το τριάντα τοις εκατό (30%) της αντιµισθίας του
αντιπεριφερειάρχη.»
5. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 183, παρ.1 του ν. 3852/ 2010,
εφαρµόζονται και για τους δηµοτικούς και περιφερειακούς συµβούλους που συµµετέχουν στην Επιτροπή των Περιφερειών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η άδεια απουσίας
από την εργασία περιλαµβάνει τις ηµέρες συνεδρίασης των ανωτέρω οργάνων, καθώς και τις ηµέρες µετάβασης και επιστροφής
τους.
6. Η παρ. 1 περίπτωση γ’ του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«1γ. Αν καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ως
αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή
για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση,
δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιµοµιξία, µαστροπεία, σωµατεµπορία, παράνοµη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία. Το ίδιο ισχύει
και για την αµετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος,
εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήµατος αυτού προξενείται οικονοµική βλάβη στο δήµο, στην περιφέρεια ή στα νοµικά τους
πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Ελεγκτή Νοµιµότητας.»
7. Στο τέλος κάθε µίας των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου
236 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδροµικά η αντιµισθία
του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Στους δηµάρχους, αντιδηµάρχους όλων των δήµων, στους
προέδρους δηµοτικών συµβουλίων των δήµων µε πληθυσµό άνω
των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσµων, των οποίων ο πληθυσµός των µελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων
τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι
υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για
όλο το διάστηµα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και στον συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης.»
9. Η παρ. 5 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σε περίπτωση που η αντιµισθία των αντιπεριφειαρχών είναι
µικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους η αντιµισθία προσαυξάνεται κατά το ποσόν της διαφοράς και µέχρι το
ύψος της αντιµισθίας του περιφερειάρχη.»
10. Στο άρθρο 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος
8 ως εξής:
«8. Επιτρέπεται να συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφηµεριών
του νοσοκοµείου, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου
υγείας στο οποίο υπηρετούν δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι και πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων σε περίπτωση που υπάρχει σχετική
ανάγκη που βεβαιώνεται απ’ το αρµόδιο όργανο διοίκησης. Οι
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της ρύθµισης καθορίζονται µε
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.»
Άρθρο 8
Αρµοδιότητες δήµων και περιφερειών
1. Η περίπτωση 24 της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010
διαγράφεται.
2. α) Στην παράγραφο ΙΙ Β «Τοµέας Γεωργίας-ΚτηνοτροφίαςΑλιείας», υποπαράγραφο γ’ «Υποτοµέας Κτηνοτροφίας» του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 44α ως εξής:
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«44α. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών
κήπων, η σύσταση των γνωµοδοτικών επιτροπών του π.δ.
98/2004 (Α’ 69), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.»
β) Στο τέλος της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν. 3852/ 2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αρµοδιότητα της περίπτωσης 44 της παραγράφου ΙΙ Β «Τοµέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ’
«Υποτοµέας Κτηνοτροφίας», του άρθρου 186 του ν. 3852/2010
εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις
µέχρι 31.12.2012.»
3. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Δ’ του άρθρου 186 του ν. 3852/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συµµετοχή και η υλοποίηση σε προγράµµατα δράσεων και
πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής
ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.»
4. Η περίπτωση 10 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου 210 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η εποπτεία του οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά, κατά το άρθρο 7στ του ν. 2323/1995, όπως συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3190/ 2003 και τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 6 του ν. 3377/2005, και η εποπτεία του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, κατά το άρθρο 8α του ν. 2323/1995,
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3190/2003, αντίστοιχα.»
5. Το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3190/ 2003 (Α’
249) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Οργανισµός «Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς» µετονοµάζεται σε «Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αττικής» και οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις αρµοδιότητές του ασκούνται
σε όλες τις λαϊκές αγορές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.»
6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για υπηρεσίες δήµων, ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τοµείς.»
7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. 3852/ 2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δύο ή περισσότεροι δήµοι ή δήµοι και περιφέρειες, µε
κοινά χαρακτηριστικά, µπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., µε τη µορφή
αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου
741 του Α.Κ.. Σκοπός του δικτύου είναι η ανάδειξη των κοινών
χαρακτηριστικών, η διαµόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη
των πολιτικών που συνδέονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των µελών του δικτύου.
2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται µε αποφάσεις των οικείων
συµβουλίων των συµµετεχόντων Ο.Τ.Α. και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει
και το άρθρο 741 του Α.Κ.. Στα δίκτυα αυτά µπορούν να συµµετέχουν και αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α..»
8. Οι Περιφέρειες είναι αρµόδιες για τη σύναψη νέων συµβάσεων µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2012 µέχρι
30.6.2012, στις περιπτώσεις που προέκυψαν κενά δροµολόγια
λόγω αδυναµίας των µεταφορέων που είχαν συµβληθεί µε αυτές
ως προς την εκτέλεση του έργου της µεταφοράς. Οι νέες συµβάσεις συνάπτονται µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών που συνάφθηκαν µετά από
την 1.9.2011, χωρίς να αποτελούν παρατάσεις των συµβάσεων
που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, παρατείνονται µέχρι την 30.6.2012.
Έργο µεταφοράς µαθητών που εκτελέστηκε µετά την 1.9.2011
και µέχρι την ολοκλήρωση και την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων από τους δήµους, αποτελεί αντικείµενο των συµβάσεων
αυτών, οι οποίες θεωρούνται νόµιµες και δύναται να αποζηµιωθούν από τους ανωτέρω δήµους.
Δαπάνες µεταφοράς µαθητών που πραγµατοποιήθηκαν καθ’
υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων, κατά το οικονοµικό
έτος 2011, δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων
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του προϋπολογισµού των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
9. Η παρ. 1α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1.α. Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων
ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών
κάθε είδους, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι δήµων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων, η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας
και η Ένωση Περιφερειών, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συµµετέχουν ή
συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
τα δηµοτικά και περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και κοινωφελή
ιδρύµατα και κληροδοτήµατα και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές
συµβάσεις µε το Δηµόσιο, µεταξύ τους ή και µε φορείς του δηµόσιου τοµέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/ 1982, µεµονωµένα ή από κοινού. Στις προγραµµατικές συµβάσεις, που
µετέχει το Δηµόσιο, µπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραµµατική σύµβαση. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.»
10. Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Εφόσον τα προβλεπόµενα στην προγραµµατική σύµβαση
έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα,
όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση µνηµείων, οι παρεµβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισµούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισµού, η ανέγερση και
λειτουργία χώρων πολιτισµικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήµη, τα
γράµµατα και τις τέχνες, συµµετέχει, ως συµβαλλόµενος η οικεία
Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Η προγραµµατική σύµβαση καλείται «προγραµµατική σύµβαση πολιτισµικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που
µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τη
χρηµατοδότηση έργων, εργασιών, προγραµµάτων και υπηρεσιών της προγραµµατικής σύµβασης, καλείται «Πολιτιστικό
Τέλος.»
11. Υφιστάµενα σχολεία, δηµοτικά κτίρια και δηµοτικές υποδοµές, περιλαµβανοµένων των αθλητικών που στερούνται οικοδοµικής αδείας και έχουν κατασκευαστεί µετά από δηµόσιο
διαγωνισµό, υπάγονται µε τον παρόντα νόµο στις διατάξεις του
ν. 4014/2011, χωρίς να απαιτείται καµία διαδικασία ή πρόστιµο.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κτίρια και οι υποδοµές του
προηγουµένου εδαφίου προέκυψαν από αλλαγή χρήσης ή από
δωρεά, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του
ν.
4014/2011 απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας.
12. Η παρ. 4 περίπτωση 14 του άρθρου 94 του ν. 3852 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής
οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής
οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. Η εκτίµηση της αξίας του οικοπέδου γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 186 του ν. 3463/2006.»
13. Στο άρθρο 34 του ν. 4053/2012 (Α’ 44) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Η ρύθµιση δεν αφορά τα δροµολόγια για τα οποία έχει υπάρξει αποτέλεσµα στους διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α.»
Άρθρο 9
Οικονοµικά ζητήµατα των δήµων
1. Nοµίµως καταβλήθηκαν δαπάνες µισθοδοσίας και ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων, που
διενεργήθηκαν µέχρι και τον Ιούνιο 2007 από τις Σχολικές Επι-

τροπές και τα σχετικά παραστατικά στοιχεία αποτελούν δικαιολογητικά του ετήσιου απολογισµού τους.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων
και παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους
πρόσωπα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος
νοµιµότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.»
3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 9
η οποία έχει ως εξής:
«9. Οι εργασίες µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών
των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήµου µπορεί
να ανατίθενται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα ισχύει από 1.1.2011.»
4. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών του, επιτρέπεται η µείωση του ύψους των µισθωµάτων ακινήτων που εκµισθώνουν οι δήµοι µε συµβάσεις που
έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του µισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισµένοι λόγοι και εφόσον το µίσθωµα δεν είναι ήδη χαµηλό
σύµφωνα µε τις τιµές αγοράς. Το ποσοστό της µείωσης καθορίζεται βάσει αντικειµενικών στοιχείων και οικονοµικών συνθηκών
της αγοράς και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του µισθώµατος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της µείωσης δεν µπορεί να
υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιµηθούν οι επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες. Τα προηγούµενα
εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων.
5. Στα έργα των δήµων, όταν γίνεται ρητή µνεία στα συµβατικά
τεύχη δηµοπράτησης σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 17 του
ν. 3669/2008, µπορεί να διαχωρίζονται οι τιµές και για τα γενικά
έξοδα και το όφελος του εργολάβου να προστίθεται στο τέλος
σε ποσοστό που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης.
6. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/ 2012 (A’
14), όπως ισχύει, εφαρµόζονται αναλόγως και για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς Ο.Τ.Α., που έχουν βεβαιωθεί στις ταµειακές
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. ή στις Δ.Ο.Υ.. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και Εσωτερικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
7. Προστίθεται άρθρο 43Α στο π.δ. 75/2011 (Α’ 182) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων και Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας»
ως εξής:
«Άρθρο 43Α
Οικονοµικό έτος - προϋπολογισµός - απολογισµός
1. Το οικονοµικό έτος των Περιφερειακών Ενώσεων αρχίζει την
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει, ένα µήνα τουλάχιστον πριν
την έναρξη εσόδων και εξόδων της οικείας Π.Ε.Δ. και τρεις µήνες
µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους, να συντάσσει τον ετήσιο
απολογισµό διαχειρίσεως της Π.Ε.Δ..
3. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός των Π.Ε.Δ. εγκρίνονται από το οικείο Διοικητικό Συµβούλιο.
4. Ο προϋπολογισµός συνοδεύεται απαραιτήτως από αιτιολογική έκθεση στην οποία αιτιολογούνται πλήρως τα έσοδα και οι
πηγές τους, καθώς και οι εγγεγραµµένες δαπάνες.
5. Ο προϋπολογισµός αποστέλλεται, µαζί µε την αιτιολογική
έκθεση, στον Γενικό Γραµµατέα της αρµόδιας Αποκεντρωµένης
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Διοίκησης, ο οποίος ασκεί έλεγχο νοµιµότητας σε αυτόν. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράλειψη ή αν δεν είναι ισοσκελισµένος
ο προϋπολογισµός, καλεί το Διοικητικό Συµβούλιο να τον αναµορφώσει αναλόγως.
6. Ο απολογισµός κάθε Π.Ε.Δ., µετά την έγκρισή του από το
Διοικητικό Συµβούλιο, τίθεται υπόψη του Εποπτικού Συµβουλίου,
το οποίο εκφέρει τις απόψεις του σε ειδική έκθεση επί του απολογισµού. Ο απολογισµός αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα
της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µαζί µε την εγκριτική
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και την ειδική έκθεση του
Εποπτικού Συµβουλίου επ’ αυτού. Ο Γενικός Γραµµατέας της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκεί τον τελικό έλεγχο και
αποφαίνεται επ’ αυτού.»
8. Στην παρ. 2 α του άρθρου 169 του ν. 3463/2006 προστίθενται τα εξής:
«, καθώς και δαπάνες πληρωµής κάθε είδους αποζηµίωσης ή
αντιµισθίας αιρετών, πλην της πρώτης καταβολής ή τυχόν µεταβολής αυτών.»
9. Οι προµήθειες των υλικών που ενσωµατώνονται στα έργα
αυτεπιστασίας των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού δεν εντάσσονται στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 2286/1995 και µπορούν να ανατίθενται µε τις
διαδικασίες των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ανά κωδικό
είδους του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών για το σύνολο
των έργων που εκτελούνται από το δήµο µε αυτεπιστασία εντός
του οικονοµικού έτους.
10. Η παράγραφος 1(α) του άρθρου 11 του π.δ. 171/ 1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο εργοδότης διαθέτει ή µπορεί να µισθώσει από το Δηµόσιο ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή από κατασκευαστικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. τεχνικό εξοπλισµό και σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η µίσθωσή του από τους ανωτέρω φορείς, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού
Συµβουλίου, να µπορεί να εξασφαλισθεί από τον ιδιωτικό τοµέα
µε τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, καθώς και αν µπορεί να διασφαλίσει το απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό.»
11. Στον προϋπολογισµό των δήµων και των δηµοτικών ή διαδηµοτικών Ν.Π.Δ.Δ., οι πιστώσεις για την πληρωµή οφειλών που
προέρχονται από παρελθόντα οικονοµικά έτη, εγγράφονται
στους κωδικούς αριθµούς της κατηγορίας εξόδων 81 «Πληρωµές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονοµικά έτη»
του τύπου του προϋπολογισµού (κ.υ.α. 7028/2004, Β’ 253) όπως
ισχύει, όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 175 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). Διαφορετικές ρυθµίσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας δεν έχουν εφαρµογή στους
προϋπολογισµούς των ανωτέρω φορέων.
12. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/ 2010
(Α’ 87) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος εγγράφονται
στον Τακτικό Προϋπολογισµό και κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων». Ποσοστό µέχρι ένα τρίτο (1/3)
των εσόδων της περίπτωσης α' αυτής, διατίθεται για την κάλυψη
επενδυτικών δαπανών των δήµων, ενώ τα λοιπά έσοδα της παραγράφου 1, διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών των δήµων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µεταφέρονται στον
Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό Δηµοσίων
Επενδύσεων οικονοµικού έτους 2012 για την απόδοση του ενός
τρίτου (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α' της ανωτέρω παραγράφου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατ’ έτος ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται το ύψος
των εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών,
καθώς και λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήµων,
όπως επίσης τα κριτήρια και η διαδικασία κατανοµής τους, επί
τη βάσει ιδίως των δηµογραφικών γεωµορφολογικών, διοικητικών, οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
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χαρακτηριστικών εκάστου. Στα χαρακτηριστικά αυτά συνεκτιµάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από
δήµο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήµων
και σταθµίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των
νησιωτικών και ορεινών δήµων.»
13. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης ι’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4051/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών µειώνονται κατά εκατόν σαράντα εκατοµµύρια
(140.000.000) ευρώ, εκ των οποίων ενενήντα εκατοµµύρια
(90.000.000) ευρώ από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) και πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των περιφερειών που προορίζονται για επενδυτικούς σκοπούς.»
14. Απαιτητές υποχρεώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης
α' βαθµού που αφορούν έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
συγχρηµατοδοτούµενες από εθνικά/ευρωπαϊκά προγράµµατα δύναται να αντιµετωπίζονται είτε από τα τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα είτε από άλλους θεσµοθετηµένους πόρους για
επενδυτικές δαπάνες (λ.χ. ΣΑΤΑ) είτε από δάνεια που αφορούν
την κάλυψη των συγκεκριµένων δαπανών των φορέων µε την κίνηση των αντίστοιχων κωδικών αριθµών εσόδων - εξόδων των προϋπολογισµών τους. Όταν περιέλθει η σχετική έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση στον φορέα για το έργο ή την επενδυτική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καλύψει τη σχετική απαίτηση
µε µία εκ των ανωτέρω αναφερόµενων χρηµατοδοτικών πηγών,
αναπληρώνουν τα έσοδα αυτά κατά το µέρος της διενεργηθείσας
δαπάνης, τηρώντας τις κείµενες περί αναµορφώσεων του προϋπολογισµού τους διατάξεις.
15. Η δυνατότητα, που παρέχεται στο Διοικητικό Συµβούλιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων να ρυθµίζει, κατόπιν
αιτήσεως των ενδιαφεροµένων Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, εν γένει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια, σύµφωνα µε το άρθρο
49 1 α του ν. 3943/2011, επεκτείνεται και στους Δήµους, οι οποίοι
εγγράφουν στον προϋπολογισµό τους δάνειο για ισοσκέλιση, κατόπιν έγκρισης του προγράµµατος οικονοµικής υποστήριξης από
την επιτροπή του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του ν. 4038/2012.
16. Η περίπτωση i του άρθρου 49 1 β του ν. 3943/2011 (Α’ 66)
αντικαθίσταται ως εξής:
«i. των εν γένει οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. των
Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών, των Συνδέσµων Ο.Τ.Α. των Δηµοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, µε οικονοµική αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από τους ίδιους.»
17. Χρήση κλινών δωµατίων ξενοδοχείων για τις ανάγκες ιδρυµάτων - νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ΟΤΑ µε αντικείµενο τη φιλοξενία αστέγων που πραγµατοποιήθηκε από
1.10.2011 έως την ολοκλήρωση και την υπογραφή των σχετικών
συµβάσεων από τους ΟΤΑ ή/και ιδρύµατα-νοµικά τους πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως
31.12.2011, αποτελεί αντικείµενο των συµβάσεων αυτών και αποζηµιώνεται από τους ανωτέρω ΟΤΑ ή τα νοµικά τους πρόσωπα.
Άρθρο 10
Ρυθµίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ
1. Οι οφειλές προς το ελληνικό δηµόσιο και το ΙΚΑ των αµιγών
δηµοτικών επιχειρήσεων, του π.δ. 410/1995 ή των κοινωφελών
επιχειρήσεων, των αστικών µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των
ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν
και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωµένες ταµειακά
ή µη έως και τις 31.12.2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και
κάθε µορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει. Από τους ίδιους ως
άνω ΟΤΑ γίνεται και η εξόφληση οφειλών προς εργαζόµενους.
Στις ανωτέρω οφειλές περιλαµβάνονται και όσες προκύπτουν
έπειτα από έλεγχο των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων.
2. Για όσες επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 είχαν ληφθεί νόµιµα
και έως 31.12.2010 οι αποφάσεις των οικείων δηµοτικών συµβου-
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λίων περί µετατροπής τους σε ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ ή λύσης
αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3463/2006, ισχύουν τα
εξής: α) εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µετατροπής, σύµφωνα
και µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ λειτουργούν νόµιµα, ενώ, β) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος η διαδικασία µετατροπής κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να συνεχιστεί η
σχετική διαδικασία και οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν νόµιµα
έως την ολοκλήρωση αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η µετατροπή
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30.9.2012, άλλως
οι επιχειρήσεις αυτές λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.
3. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, λύση
δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων λαµβάνονται στο εξής από
το οικείο δηµοτικό συµβούλιο και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο. Νοµίµως έχουν εκδοθεί
αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και λύσης δηµοτικών
κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο και έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο ή µε σχετική πράξη του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του ν. 3463/2006 (Α’
114) πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
4. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου λαµβάνονται στο εξής από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο και
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο
δήµο. Νοµίµως έχουν εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου που έχουν ληφθεί από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο και
έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο ή µε σχετική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν: α) την ψήφιση του προϋπολογισµού
της επιχείρησης και του τεχνικού προγράµµατος έργων, καθώς
και κάθε τροποποίησή τους, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων
κτηµάτων, γ) την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης µε εµπράγµατα δικαιώµατα και δ) τις µελέτες, τα έργα και τις προµήθειες.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Η αρµοδιότητα της νέας µετά τη συγχώνευση Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή
της προϋπάρχουσας Δ.Ε.Υ.Α. εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο
της εδαφικής περιοχής του δήµου.»
7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων
ύδρευσης αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών
του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν για
προληπτικό έλεγχο χρηµατικά εντάλµατα για ποσά ύψους 5.000
ευρώ και άνω, εφαρµοζοµένου του π.δ.136/2011.
8. Η παρ. 16 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ΔΗΠΕΘΕ που λειτουργούσαν µε τη µορφή επιχείρησης
ΟΤΑ του π.δ. 410/1995 και δεν προσαρµόστηκαν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/ 2006, όπως ισχύει, οφείλουν να προσαρµοστούν το αργότερο έως την 31.12.2012. Μέχρι
την ολοκλήρωση της προσαρµογής τους, τα ανωτέρω ΔΗΠΕΘΕ
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εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τα
διέπει.»
9. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των δηµοτικών επιχειρήσεων ή και επιχειρήσεων των τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες δεν διώκονται ποινικώς, δεν
υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε
αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη για χρέη των φορέων αυτών προς
το Δηµόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως
του χρόνου βεβαίωσής τους. Δεν µπορούν να οριστούν ως εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει
υπάλληλοι στις υπό εκκαθάριση δηµοτικές επιχειρήσεις.
Το ύψος της αποζηµίωσης των εκκαθαριστών προσδιορίζεται
µε την ίδια απόφαση του ορισµού τους από το δηµοτικό συµβούλιο και βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικείου ΟΤΑ. Το ίδιο ισχύει
και για τις επιχειρήσεις του επόµενου άρθρου του παρόντος
νόµου.
10. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 3852/ 2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τις λοιπές διαδηµοτικές επιχειρήσεις, εξακολουθεί να
ισχύει η παρ. 9 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006.»
11. Για την κάλυψη µέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας
του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης µπορεί να χρεώνεται από
τις Δ.Ε.Υ.Α. και τους δήµους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές,
µηνιαίο πάγιο τέλος, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου η οποία εγκρίνεται από το Δηµοτικό Συµβούλιο.
12. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. µπορεί να θεσπίζει ειδικό τιµολόγιο για τις ευπαθείς οµάδες των καταναλωτών µε βάση
ενιαία και αντικειµενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από
το οικείο δηµοτικό συµβούλιο.
13. Οι πιστώσεις που αποδίδονται ετησίως στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) από το Υπουργείο
Εσωτερικών, από 1.1.2011 βαρύνουν αποκλειστικά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήµων. Το ύψος των πιστώσεων, η
διαδικασία κατανοµής τους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται κάθε έτος µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας.
14. Η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται
από τον οικείο δήµο για τις δραστηριότητές της, µετά από σχετική
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Η χρηµατοδότηση του δήµου καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων
του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της
επιχείρησης που τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του
άρθρου 206 του παρόντος νόµου.»
Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3463/ 2006 καταργούνται και οι παράγραφοι 3 5, 6, 7 αναριθµούνται σε 2, 3, 4
και 5, αντίστοιχα.
Με τροποποίηση του προγράµµατος δράσης εντός τριµήνου
από τη δηµοσίευση του παρόντος, η κάλυψη των δαπανών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούµενου έτους 2011
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το δήµο µε πρόσθετη χρηµατοδότηση προς την κοινωφελή που θα αφορά αποκλειστικά και
µόνο την εξόφληση των δαπανών, αφού ενταχθεί στο πρόγραµµα
δράσης αυτής του τρέχοντος έτους. Για την τροποποίηση αυτή
απαιτείται απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης και έγκριση αυτής από το δηµοτικό συµβούλιο
του οικείου δήµου και δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις οι
οποίες προβλέπουν τροποποίηση προγράµµατος δράσης κοινωφελούς µετά την παρέλευση εξαµήνου από την αρχική έγκρισή
του. Για την κάλυψη δαπανών του 2011 δεν απαιτείται σύναψη
σύµβασης δήµου και κοινωφελούς επιχείρησης.
15. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλογικά και για οφειλές αµιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995
που λύθηκαν, καθώς και για οφειλές ανωνύµων και αναπτυξιακών
εταιριών των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά ΟΤΑ ή και νο-
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µικά τους πρόσωπα, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν
και τεθούν υπό εκκαθάριση µέχρι τις 31.12.2012.»
16. Για τις ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ που συµµετέχουν σε κοινοπραξίες εκµεταλλεύσεως Καζίνο η εφαρµογή των διατάξεων
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 265 του
ν. 3463/2006 αναστέλλεται για τρία έτη.
17. Στο άρθρο 199 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος
7 ως εξής:
«7. Η «Αµιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
µε την επωνυµία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ ίδρυσης
179/1998 και ΦΕΚ τροποποίησης 1947/2011) συνεχίζει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας µέχρι την
προσαρµογή και αλλαγή της νοµικής της µορφής, στο πλαίσιο
υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, µε βάση το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των ΟΤΑ.»
18. Η παρ. 7 του άρθρου 206 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Σε νησιά που εκτελείται συγκοινωνιακό έργο από κοινωφελείς δηµοτικές επιχειρήσεις είναι δυνατή, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η σύσταση ανώνυµων εταιρειών για την
εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µε τη συµµετοχή δήµου
και/ή κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων και Ν.Π.Ι.Δ. ή ΚΤΕΛ
Α.Ε..»
Άρθρο 11
Δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό
τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού
1. Σε περίπτωση λύσης υφιστάµενων δηµοτικών επιχειρήσεων
µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, η δραστηριότητά τους δεν µεταφέρεται.
2. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και προς τρίτους, περιλαµβανοµένων και των δεδουλευµένων αποδοχών του προσωπικού τους,
ανεξαρτήτως εάν αυτό µεταφέρεται ή όχι, µπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο ΟΤΑ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά
το στάδιο της εκκαθάρισής τους, ή µετά το πέρας αυτής, έπειτα
από σχετική εισήγηση των εκκαθαριστών και αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
3. Όσον αφορά το προσωπικό των ως άνω επιχειρήσεων εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις.
4. Οι ρυθµίσεις των ως άνω παραγράφων εφαρµόζονται και
στην περίπτωση αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών των Ο.Τ.Α.,
εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης τους.
Άρθρο 12
Θέµατα προσωπικού ΟΤΑ
1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, όπως ισχύει,
εφαρµόζονται ανάλογα και για το ειδικό ένστολο προσωπικό δηµοτικής αστυνοµίας.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3812/2009, όπως
ισχύει, προστίθεται περίπτωση κ’ ως εξής:
«κ. το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους
Δήµους µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, εφόσον
η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισµούς τους.
Ο συνολικός αριθµός δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των
δέκα (10) ατόµων σε δήµους µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) κατοίκους και µεγαλύτερος των είκοσι (20) ατόµων
στους υπόλοιπους δήµους.
Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό
οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ
33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την
πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το ΑΣΕΠ
διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης των ως
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άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω
διατάξεων, εφαρµόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2527/1997. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται περιλαµβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη
Διεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η µη τήρηση της ως άνω
διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης.»
3. Το εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 3852/ 2010
(Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το υπηρεσιακό συµβούλιο είναι αρµόδιο για την επιλογή προϊσταµένων τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων και για την εν γένει υπηρεσιακή
κατάσταση των υπαλλήλων τόσο της περιφέρειας όσο και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτής, µε εξαίρεση την επιλογή προϊσταµένων.»
4. Γενικοί Γραµµατείς δήµων, ιδιαίτεροι γραµµατείς δηµάρχων,
ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δηµάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις
αυτές κατά την τρέχουσα δηµοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ηµεροµηνία της έκδοσης της απόφασης διορισµού τους από το αρµόδιο
προς διορισµό όργανο και όχι από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Οι ειδικοί σύµβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες δηµάρχων που
έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους µετά την 1.1.2011 από τους
δηµάρχους που ανέλαβαν καθήκοντα κατά την ηµεροµηνία αυτή
εξακολουθούν να παραµένουν στις θέσεις αυτές, εφόσον εντός
είκοσι (20) ηµερών οι δήµαρχοι εκδήλωσαν µε πράξη τους τη
συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση των ως άνω ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών στις θέσεις αυτές. Η σχετική
πράξη διατήρησης δεν απαιτείται να έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/ 2007
µετά τις λέξεις «των παραγράφων 1 και 2» προστίθενται οι λέξεις
«3, 4 και 5».
7. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης στ’ της παρ.
5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 µετά από τη φράση «ύστερα
από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής» προστίθεται η φράση
«και θετική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας».
8. Η παρ. 5 του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό
τουλάχιστον Δ’, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε την
απόφαση ορισµού των µελών.»
9. Η παρ. 7 του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό
τουλάχιστον Δ’, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε την
απόφαση ορισµού των µελών.»
10. Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις
διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ µε ιατρό
εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου
6 του
ν. 2527/1997 όπως ισχύουν, και εφόσον ο φορέας
δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιµετώπιση της ανάγκης αυτής.
Νοµίµως έχουν καταρτισθεί συµβάσεις µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών µεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη διασφάλιση της
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων βάσει των διατάξεων
του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.
11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.
3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Δ’ του Τµήµατος Προσωπικού
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ΟΤΑ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του,
µε την απόφαση ορισµού των µελών του Συµβουλίου.»
12. Στο τέλος του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού που πραγµατοποιούνται από τους φορείς του εδαφίου γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, το ΑΣΕΠ δύναται να
ελέγχει, είτε δειγµατοληπτικά είτε ύστερα από ένσταση ή καταγγελία, τη νοµιµότητα των προσλήψεων.»
13. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 3852/
2010 (Α’ 87 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες
και βαθµούς, του µόνιµου προσωπικού.»
14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του
άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), καθώς και την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και
τη σύναψη συµβάσεων έργου στους ΟΤΑ α’ βαθµού συµβασιούχων αµιγώς αµειβοµένων από την καταβολή αντιτίµου υπό τη
µορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε την οποία κατανέµονται οι
εγκρινόµενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συµβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισµό της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/
2011, όπως ισχύει κάθε φορά.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8γ του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
καταργείται.
15. α) Στην παρ. 11 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α’87)
στο τέλος της φράσης «είτε σε υπηρεσία του δήµου» προστίθεται η φράση «είτε σε ίδρυµα αυτού».
β) Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 103 του ν. 3852/ 2010
(Α’87) προστίθεται η φράση «εκτός της ανωτέρω παραγράφου».
16. Στο τέλος της παρ. 11α του άρθρου 247 του ν. 3852/2010
(Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 45
του ν. 3979/2011 (Α’ 138), προστίθεται παράγραφος 11β, ως
εξής:
«11β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή µελών ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού (άρθρο 2 του π.δ. 116/2006), από νοµικά πρόσωπα και φορείς που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, όπως
εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύοντος Υπουργού του νοµικού προσώπου ή φορέα στον
οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό.»
17. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 248
και 249 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η συγκρότηση των Συµβουλίων
Επιλογής Προϊσταµένων (ΣΕΠ) και των υπηρεσιακών συµβούλιων
των Περιφερειών, µε τη συµµετοχή σε αυτά των αιρετών εκπροσώπων που αναδείχτηκαν κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν το
έτος 2011, είναι νόµιµη, ανεξαρτήτως του βαθµού που οι τελευταίοι κατατάσσονται βάσει των διατάξεων του ν. 4024/2011.
18. Το άρθρο 5 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Σε κάθε Νοµό και Νοµαρχία συνιστάται Υπηρεσιακό Συµβούλιο για το προσωπικό του άρθρου 3 του παρόντος συγκροτούµενο µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης το οποίο αποτελείται από:
α. Τρεις (3) υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ τουλάχιστον µε Γ’ βαθµό που ορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από γνώµη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν υπάλληλοι της ανωτέρω κατηγορίας ορίζονται
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ τουλάχιστον µε Γ’ βαθµό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι των ανωτέρω κατηγοριών
ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ µε Β’ βαθµό.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ τουλάχιστον µε βαθµό Δ’, που εκλέγονται µε άµεση,
καθολική και µυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι
λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται µετά από γνώµη των
Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.. Οι γνώµες της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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και της Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α. παρέχονται µέσα σε εύλογη προθεσµία
που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από δέκα πέντε (15 ) ηµέρες. Μετά την πάροδο
της προθεσµίας αυτής η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη των
ανωτέρω Οµοσπονδιών.
Καθήκοντα γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό τουλάχιστον Δ’ του
δήµου της έδρας του νοµού, µε εξαίρεση τα συµβούλια των Νοµαρχιών του Νοµού Αττικής, του Νοµού Θεσσαλονίκης και των
Δήµων Αθηναίων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Καθήκοντα γραµµατέα για τα συµβούλια των Νοµαρχιών του
Νοµού Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης εκτελεί υπάλληλος
κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό τουλάχιστον Δ’ του
πολυπληθέστερου δήµου που ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Ως τόπος συνεδρίασης του συµβουλίου ορίζεται το κατάστηµα
του δήµου της έδρας του νοµού µε εξαίρεση τα συµβούλια των
Νοµαρχιών του Νοµού Αττικής, του Νοµού Θεσσαλονίκης και
των Δήµων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Ως τόπος συνεδρίασης των συµβουλίων των Νοµαρχιών του
Νοµού Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης ορίζεται το κατάστηµα του πολυπληθέστερου δήµου.
2. Στη διοικητική περιφέρεια της Νοµαρχίας Αθηνών συνιστώνται τέσσερα (4) υπηρεσιακά συµβούλια µε αρµοδιότητα τους κατωτέρω Ο.Τ.Α.:
Α’. Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
Αλίµου, Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Καλλιθέας,
Μοσχάτου- Ταύρου, Ν. Σµύρνης και Π. Φαλήρου.
Β’. Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων - Καµατερού, Αιγάλεω, Ιλίου,
Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.
Γ’. Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δηµητρίου, Βύρωνα, Δάφνης - Υµηττού,
Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής και Παπάγου - Χολαργού.
Δ’. Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
Αµαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς,
Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μεταµόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Φιλαδέλφειας
- Χαλκηδόνας, Πεντέλης, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.
Το προσωπικό των συνδέσµων υπάγεται στο αντίστοιχο υπηρεσιακό συµβούλιο της έδρας του.
Ειδικά το προσωπικό των Συνδέσµων που έχουν την έδρα τους
στους Δήµους Θεσσαλονίκης και Πειραιά υπάγονται στο υπηρεσιακό συµβούλιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το
δε προσωπικό των Συνδέσµων που έχουν την έδρα τους στο
Δήµο Αθηναίων, υπάγεται στο υπηρεσιακό συµβούλιο που θα καθορίσει µε απόφασή του ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συµβούλια της Νοµαρχίας Αθηνών
συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της παραγράφου 1 του παρόντος.
Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήµου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό
τουλάχιστον Δ’ που ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Ως τόπος συνεδρίασης των ανωτέρω συµβουλίων ορίζεται το
κατάστηµα του πολυπληθέστερου δήµου.
3. Σε καθέναν από τους Δήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συνιστάται Υπηρεσιακό Συµβούλιο που συγκροτείται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) δηµοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.
Εάν τα Δηµοτικά Συµβούλια δεν ορίσουν τα µέλη τους µέχρι
τις 20 Δεκεµβρίου, αυτά ορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του οικείου
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δήµου που εκλέγονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.
γ. Ως τόπος συνεδρίασης ορίζεται το κατάστηµα του οικείου
δήµου.
Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων του οικείου δήµου, µε βαθµό τουλάχιστον Δ’,
που προτείνεται από τον Δήµαρχο.
4. Για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου αυτού ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Τα µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση
αιρετού µέλους του Συµβουλίου, τακτικό µέλος ορίζεται ο επόµενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της
θητείας.
β. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του µεταξύ των
τακτικών µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
γ. Αν µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου κρίνεται για κατάληψη θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας, η κρίση για
αυτόν διενεργείται στην αρχή της συνεδρίασης και δεν µπορεί
να συµµετέχει στην κρίση που τον αφορά. Στη συνέχεια επανέρχεται στην αίθουσα και συνεχίζεται η κρίση και η συζήτηση των
λοιπών θεµάτων.
Αν και το αναπληρωµατικό µέλος έχει το ίδιο κώλυµα, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο συνεδριάζει µε τα υπόλοιπα µέλη.
δ. Μέχρι τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων, κατά
τα οριζόµενα στο ν. 4057/2012 (Α’ 54 ), τα Υπηρεσιακά Συµβούλια
του παρόντος άρθρου λειτουργούν και ως Πειθαρχικά.
ε. Η αποζηµίωση των µελών των ανωτέρω Συµβουλίων, καθώς
και του Γραµµατέως καθορίζεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως ισχύει.»
19. Στην παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α’138) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«10. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να µετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήµου.»
20. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2503/ 1997
ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων δηµόσιων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ., Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και
δήµων σε ειδικές περιπτώσεις, από µόνιµους ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισµούς
τους, έχουν την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης,
ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία
ανήκουν, µετά από έγκριση, η οποία παρέχεται από τη Διεύθυνση
Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα για οχήµατα που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού
επιτρέπεται η οδήγηση αυτών από τους δηµάρχους, αντιδηµάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες εφόσον έχουν την
απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιµοποιούν για αποκλειστικά και µόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός
και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. Με απόφαση του οικείου δηµάρχου ή περιφερειάρχη, επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις η παροχή έγκρισης για κατ’ εξαίρεση οδήγηση
οχηµάτων που ανήκουν στους παραπάνω φορείς αυτοδιοίκησης
και σε µέλη δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων ή και από
ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιµετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν την
απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής
ή αποζηµίωσης.»
21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 4018/2011 (Α’ 215)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του αρµόδιου για διορισµό οργάνου µπορεί να
ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων γενικά καθήκοντα,
καθώς και καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων
και κοινόχρηστων χώρων των δήµων και των νοµικών τους προσώπων.
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22. Στην παράγραφο 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/ 2012, µετά
τη φράση «προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280)» τίθεται κόµµα και προστίθεται φράση ως εξής:
«εξαιρουµένης της πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την
εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άδρευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα
µηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209
και 211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Άρθρο 13
Σύσταση Περιφερειακών Συνδέσµων
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
1. Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην της Αττικής και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος και
του επόµενου άρθρου, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, συνιστάται περιφερειακός σύνδεσµος ΦΟΔΣΑ, ως Ν.Π.Δ.Δ., στον οποίο µετέχουν υποχρεωτικά
όλοι οι δήµοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Στο
σύνδεσµο που δηµιουργείται συγχωνεύονται υποχρεωτικά, κατά
τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος, οι
σύνδεσµοι που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυµες εταιρείες
ή άλλες επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των
Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τοµέα που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ.
Με την ίδια διαδικασία, του άρθρου 16 του παρόντος στον ανωτέρω σύνδεσµο περιέρχεται υποχρεωτικά η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης,
επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων δήµων που
ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ.
Σκοπός του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και
ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των
δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση,
θαλάσσια µεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση
των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρµοδιότητας, σύµφωνα και µε την κ.υ.α. 2527/2009 (Α’ 83).
Έδρα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ορίζεται η έδρα της οικείας
περιφέρειας. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, µπορεί να
ορίζεται διαφορετική έδρα εντός των διοικητικών ορίων της οικείας περιφέρειας.
Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα έτη
και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από γνώµη του διοικητικού
συµβουλίου του συνδέσµου.
2. Στις περιφέρειες που λειτουργούν ΦΟΔΣΑ µε τη µορφή
Ανώνυµης Εταιρείας και οι αρµοδιότητές τους βάσει του καταστατικού τους ασκούνται στα διοικητικά όρια ολόκληρης της περιφέρειας, η λειτουργία τους συνεχίζεται µε την ίδια νοµική
µορφή, ως περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ, µε τις αρµοδιότητες των περιφερειακών συνδέσµων. Σε διαφορετική περίπτωση µε απόφαση των 2/3 των δήµων της οικείας περιφέρειας, που
λαµβάνεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος, αντί της ανώνυµης εταιρείας, δηµιουργείται περιφερειακός
σύνδεσµος ΦΟΔΣΑ, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, εκδίδεται η απόφαση σύστασης του περιφερειακού συνδέσµου
ΦΟΔΣΑ, από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην απόφαση περιλαµβάνεται, η επωνυµία του συνδέσµου, ο
σκοπός, ο αριθµός των αιρετών αντιπροσώπων του κάθε δήµου
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που συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), η έδρα, η διάρκεια και οι πόροι αυτού.
Μέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, τα δηµοτικά συµβούλια των
δήµων που συµµετέχουν στον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, εκλέγουν
τους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006. Το διοικητικό
συµβούλιο του
ΦΟΔΣΑ νοµίµως συγκροτείται µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, µε
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 6 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006.
Άρθρο 14
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσων
1. Στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος,
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
συνιστάται, σε κάθε µια από αυτές, σύνδεσµος, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στον οποίο µετέχουν υποχρεωτικά
οι δήµοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας, µε
την επωνυµία που περιέχει τις λέξεις «ΦΟΔΣΑ Νήσων» ακολουθούµενες από το όνοµα της οικείας περιφέρειας. Έδρα τους ορίζεται η έδρα της οικείας περιφέρειας. Ο ΦΟΔΣΑ νήσων διοικείται
από το διοικητικό συµβούλιο και τον πρόεδρό του. Το διοικητικό
συµβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται,
µεταξύ των δηµάρχων και των δηµοτικών συµβούλων των δήµων
της οικείας περιφέρειας, από την οικεία περιφερειακή ένωση
δήµων. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο.
Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ νήσων ορίζεται σε
(30) τριάντα έτη και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από
γνώµη του διοικητικού του συµβουλίου.
Ο ΦΟΔΣΑ νήσων είναι αρµόδιος για την ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των δήµων της περιφέρειας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ. Eιδικότερα
εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους και τις δράσεις αυτού για
τα εν γένει θέµατα διανησιωτικής πολιτικής διαχείρισης στερεών
αποβλήτων και θαλάσσιας µεταφοράς ΑΣΑ, εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, καθορίζει την τιµολογιακή πολιτική των
υπηρεσιών που παρέχονται σε διαδηµοτικό επίπεδο και λαµβάνει
όλα τα αναγκαία µέτρα για τη σωστή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειάς
του.
Η ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13.
2. Οι δήµοι των περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ή οι υφιστάµενοι σύνδεσµοι, επιχειρήσεις και άλλα
νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ,
είναι πλέον αρµόδιοι µόνο για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων
στερεών αποβλήτων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια,
σύµφωνα µε το ΠΕΣΔΑ της περιφέρειάς τους και για όσα θέµατα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του
ΦΟΔΣΑ νήσων.
Άρθρο 15
Όργανα διοίκησης και αρµοδιότητες των οργάνων
των περιφερειακών συνδέσµων ΦΟΔΣΑ
1. Όργανα διοίκησης του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ,
είναι το διοικητικό συµβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρός του. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου εκλέγεται
από τα µέλη αυτού µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του και έχει τις αρµοδιότητες του δηµάρχου και του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. Αν δεν καταστεί δυνατή η
εκλογή του προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, διενεργείται

δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε τη
σχετική πλειοψηφία των µελών του.
2. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του
διοικητικού συµβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6) µέλη που εκλέγονται µαζί µε τέσσερα (4) αναπληρωµατικά, µεταξύ των µελών
του διοικητικού συµβουλίου µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του για όλη τη δηµοτική περίοδο. Αν δεν καταστεί
δυνατή η εκλογή µελών της εκτελεστικής επιτροπής κατά την
πρώτη ψηφοφορία διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν την σχετική πλειοψηφία των
µελών του. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα µέλη της.
Ο πρόεδρος του συνδέσµου µε απόφασή του µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και τα µέλη της
εκτελεστικής επιτροπής.
3. Το διοικητικό συµβούλιο του περιφερειακού συνδέσµου
ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1) εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο µετά από εισήγηση της
εκτελεστικής επιτροπής,
2) καθορίζει τις ετήσιες εισφορές των δήµων µελών του,
3) εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις του συνδέσµου,
4) καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας του,
5) ψηφίζει τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας και
6) γνωµοδοτεί σε δηµόσιες αρχές ή αρµόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώµη του.
4. Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί κάθε αρµοδιότητα σχετική µε
τη λειτουργία του συνδέσµου εκτός από εκείνες που ανήκουν
στο διοικητικό συµβούλιο και τον πρόεδρο. Με απόφασή της, η
οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της,
µπορεί ένα θέµα που κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό να το παραπέµψει στο διοικητικό συµβούλιο για λήψη απόφασης. Για τα λοιπά
θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ εφαρµόζονται αναλόγως, οι σχετικές
περί συνδέσµων διατάξεις του ν. 3463/2006.
Άρθρο 16
Διαδικασία συγχώνευσης φορέων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων
1.α Σε διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ, οι σύνδεσµοι , που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυµες εταιρείες ή
άλλες επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των
Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τοµέα που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ,
συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό σύνδεσµο. Στο
ίδιο χρονικό διάστηµα, οι δήµοι που ασκούν αρµοδιότητες
ΦΟΔΣΑ παραχωρούν, υποχρεωτικά, στον περιφερειακό σύνδεσµο ΦΟΔΣΑ κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων
που διαχειρίζονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που εξυπηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις.
β. Οι ανωτέρω φορείς µέχρι τη συγχώνευσή τους στον περιφερειακό σύνδεσµο ΦΟΔΣΑ, ή την παραχώρηση της διαχείρισης
των εγκαταστάσεών τους σε αυτόν, συνεχίζουν να λειτουργούν
και να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αρµοδιότητάς τους. Επιπροσθέτως λαµβάνουν
όλα τα αναγκαία µέτρα και µεριµνούν για την οµαλή µετάβαση
των λειτουργιών τους στον περιφερειακό σύνδεσµο.
2. Η συγχώνευση των ανωτέρω φορέων ή η παραχώρηση της
διαχείρισης των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων, σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται µε πράξη
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από την
αποτίµηση των περιουσιακών τους στοιχείων, σύµφωνα µε την
κατωτέρω διαδικασία:
Εντός ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι αρχές
διοίκησης των φορέων της προηγούµενης παραγράφου 1α, ορίζουν ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίµηση των περιουσιακών
τους στοιχείων.
Σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν
προβούν στον ορισµό ορκωτών ελεγκτών, τότε τους ορίζει ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε απόφασή
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του , στην οποία ορίζεται και το ύψος της αµοιβής τους, η οποία
βαρύνει τον οικείο φορέα.
Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών διαβιβάζεται µε ευθύνη των
ιδίων στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για
την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και στον οικείο περιφερειακό σύνδεσµο ΦΟΔΣΑ.
3. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο περιφερειακός σύνδεσµος ΦΟΔΣΑ θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη
την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορέων της παρααγράφου
1 του παρόντος άρθρου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, υπό την
ανωτέρω ιδιότητα σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών,
στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις
έργου. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τον περιφερειακό
σύνδεσµο, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική
διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
4. Η συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών στον περιφερειακό σύνδεσµο, που ασκούν αποκλειστικά αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ, µε την
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 13, συντελείται µε την πράξη
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαίως χωρίς να επακολουθήσει
εκκαθάριση. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, που λαµβάνεται εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της
εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύµων εταιρειών(ΜΑΕ).
5. Οι δήµοι που ασκούσαν και αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ, εντός
δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της πράξης του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, παραχωρούν στον οικείο περιφερειακό σύνδεσµο ΦΟΔΣΑ και χωρίς κανένα αντάλλαγµα, τη χρήση των πάγιων εγκαταστάσεων προσωρινής
αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων,
καθώς και κινητά πράγµατα, λειτουργικά συστήµατα, µηχανήµατα και εν γένει τεχνολογικό εξοπλισµό που έχουν διατεθεί για
τον ίδιο σκοπό. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστηµα ίσο
µε τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του νέου ΦΟΔΣΑ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του παρόντος. Σε
κάθε περίπτωση, περιουσιακά στοιχεία που έχουν παραχωρηθεί
και παύουν να εξυπηρετούν το σκοπό του περιφερειακού
ΦΟΔΣΑ, αποδίδονται στον οικείο δήµο. Για την παραχώρηση ή
την απόδοση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται
σχετικό πρωτόκολλο.
6. Ο περιφερειακός σύνδεσµος ΦΟΔΣΑ, δύναται να µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 265 του
ν. 3463/2006
εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δηµοτικά συµβούλια των
δήµων µελών του συνδέσµου, που παράγουν τουλάχιστον άνω
του 50% των απορριµµάτων της οικείας περιφέρειας, βάσει των
στοιχείων του ΠΕΣΔΑ. Η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του. Η εταιρεία που συστήνεται καθίσταται από το
χρόνο σύστασής της καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και
ακίνητη περιουσία του συνδέσµου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών, στα οποία
περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου. Οι
εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των περιφερειακών συνδέσµων ΦΟΔΣΑ που µετατρέπονται σε Α.Ε., καθίσταται αυτοδικαίως, µε την ίδια σχέση εργασίας
προσωπικό της νέας εταιρείας. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, συνεχίζονται
από τη νέα εταιρεία µέχρι τη λήξη τους. Για το µόνιµο προσωπικό
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 250
του ν. 3463/2006.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µετά από γνώµη της
ΚΕΔΕ, είναι δυνατόν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα που
αφορούν τη διαδικασία µετατροπής του συνδέσµου σε ανώνυµη
εταιρεία.
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Άρθρο 17
Λειτουργικά ζητήµατα ΦΟΔΣΑ- Θέµατα προσωπικού
1.α. Οι ετήσιες εισφορές των δήµων που συµµετέχουν στον
περιφερειακό σύνδεσµο ΦΟΔΣΑ καθορίζονται µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου, µετά από εισήγηση της εκτελεστικής
επιτροπής, ανάλογα µε τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων
που αντιστοιχούν στους δήµους αυτούς και διακινούνται κάθε
έτος µέσω του συστήµατος διαχείρισης. Για τον υπολογισµό
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 και της κ.υ.α.
2527/2009. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται αναλόγως και
για τα τέλη παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων
από τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν µε τη µορφή Α.Ε..
β. Οι ετήσιες εισφορές επανακαθορίζονται µε την ίδια διαδικασία, λαµβάνοντας υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο την αποτίµηση
των περιουσιακών στοιχείων κάθε ΦΟΔΣΑ που έχει συγχωνευθεί
και τα περιουσιακά στοιχεία των δήµων ή άλλων νοµικών προσώπων, που ασκούσαν αρµοδιότητες διαχείρισης εγκαταστάσεων
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών
αποβλήτων και περιέρχονται κατά χρήση ή κυριότητα στον περιφερειακό σύνδεσµο.
γ. Ειδικά για το πρώτο έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ετήσιες εισφορές των δήµων προς το ΦΟΔΣΑ νήσων, καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του παρόντος, µετά από πρόταση της οικείας περιφερειακής
ένωσης δήµων.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς ή του τέλους των
δήµων προς τους ΦΟΔΣΑ, καλύπτεται από τα έσοδα των δήµων
που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας.
β. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των δήµων
προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ
Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προµηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού του οικείου
δήµου και αποδίδονται στο δικαιούχο ΦΟΔΣΑ µε τη διαδικασία
του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), εφόσον λάβει σχετική
απόφαση το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, περί παρακράτησης και
απόδοσης από τους ανωτέρω φορείς των ποσών της αντίστοιχης
εισφοράς στο ΦΟΔΣΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος
δήµος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της εισφοράς ή του
τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήµο τριµηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του
τέλους των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ
πέραν του ενός µηνός, το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, µετά από αίτηµα του οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς µε απόφαση της
εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συµβουλίου όταν πρόκειται για ΑΕ ή ΦΟΔΣΑ νήσων, που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους και αποδίδεται σε
αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόµενο ποσό του οικείου
δήµου είναι µεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού, τότε το
αίτηµα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήµου και αποδίδεται σε
αυτόν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
γ. Στις περιπτώσεις που οι ΦΟΔΣΑ συνάπτουν συµβάσεις σύµπραξης βάσει του άρθρου 17 του ν. 3389/2005, για την ασφάλεια
των συµβάσεων αυτών, επιτρέπεται να εκχωρούν έσοδά τους,
που προέρχονται από τις εισφορές των µελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους.»
3. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των
φορέων ΦΟΔΣΑ στον περιφερειακό σύνδεσµο, οι περιφερειακοί
σύνδεσµοι ΦΟΔΣΑ χρηµατοδοτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από τους ΚΑΠ των δήµων, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών µετά από γνώµη της ΚΕΔΕ.
4.α. Με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ ή του διοικητικού συµβουλίου του
ΦΟΔΣΑ νήσων, οι αρµοδιότητες της Προϊσταµένης αρχής ή και
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις µελέτες, τις υπηρεσίες και
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τα έργα της παρ. 3 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 2527/2009, δύναται
να ανατίθενται στην οικεία περιφέρεια ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του περιφερειάρχη.
β. Με την ίδια ως άνω διαδικασία, µπορεί η οικεία περιφέρεια
να παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στον ΦΟΔΣΑ, όταν
αυτός ενεργεί ως Αναθέτουσα αρχή κατά τις διατάξεις του ν.
3389/2005 (Α’ 232), όπως ισχύει. Στη σχετική απόφαση που λαµβάνεται κατά τα ανωτέρω, αναφέρονται οι αρµόδιες υπηρεσίες,
επιτροπές ή άλλα γνωµοδοτικά όργανα της περιφέρειας που παρέχουν τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, τα οποία ενεργούν
για λογαριασµό του ΦΟΔΣΑ ως Αναθέτουσας αρχής.
γ. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως στον διαβαθµιδικό σύνδεσµο του άρθρου 211 του ν. 3852/2010, όπως
ισχύει και στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος.
5.α Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 211 του ν.
3852/2010 µετά τη λέξη «επεξεργασία» προστίθενται οι λέξεις «η
µεταφόρτωση» και οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως
εξής:
«2. Όργανα διοίκησης του συνδέσµου είναι το διοικητικό συµβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος. Πρόεδρος του
συνδέσµου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) µέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24)
εκλέγονται µεταξύ των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συµβούλων από το περιφερειακό συµβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται
από την περιφερειακή ένωση δήµων Αττικής µεταξύ των δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων των δήµων που είναι µέλη του εν
λόγω συνδέσµου και εκπροσωπούν τους δήµους.
Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6) µέλη, τα οποία, µαζί
µε τέσσερα (4) αναπληρωµατικά, εκλέγονται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
Δύο (2) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά, εκλέγονται
µεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας και τα άλλα τέσσερα (4) και δύο (2) αντιστοίχως, εκλέγονται µεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους των
δήµων. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή µελών της εκτελεστικής
επιτροπής κατά την πρώτη ψηφοφορία διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά
σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης από κάθε κατηγορία εκπροσώπων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα
µέλη της.
Ο πρόεδρος του συνδέσµου µε απόφασή του µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και τα µέλη της
εκτελεστικής επιτροπής.
3. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν τα µέλη του συνδέσµου, η διαδικασία αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη, η
χρονική διάρκεια και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς
και κάθε αναγκαία για τη λειτουργία του λεπτοµέρεια.»
β. Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος που αφορούν τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των οργάνων των περιφερειακών συνδέσµων ΦΟΔΣΑ, καθώς και ειδικές διατάξεις
νόµων και κανονιστικών πράξεων περί ΦΟΔΣΑ, εφαρµόζονται
αναλόγως και στο σύνδεσµο του άρθρου 211 του ν. 3852/2010.
Για τα λοιπά θέµατα διοίκησης και λειτουργίας του, εφαρµόζονται οι σχετικές περί συνδέσµων διατάξεις του ΚΔΚ.
γ. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του συνδέσµου του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 που συγκροτήθηκε πριν
την ισχύ του παρόντος, ισχύει για όλη τη διανυόµενη δηµοτική
και περιφερειακή περίοδο. Η εκτελεστική επιτροπή εκλέγεται για
όλη την τρέχουσα δηµοτική και περιφερειακή περίοδο στην
πρώτη από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συνεδρίαση του
διοικητικού συµβουλίου.
6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 του ν. 3979/2011 µετά τη
λέξη «ΑΣΑ» προστίθενται οι λέξεις «σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του περιφερειακού σχεδίου στερεών αποβλήτων» και το δεύτερο
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εδάφιο του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την ασφαλή συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων, η οργάνωση των συστηµάτων µεταφοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές
των µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς, θέµατα σχετικά µε τη
διαµόρφωση των απαιτούµενων χώρων φορτοεκφόρτωσης στα
σηµεία υποδοχής, η διαδικασία αδειοδότησης, η χάραξη χερσαίων και ναυτιλιακών γραµµών και δροµολογίων, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
7. Οι ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν µε τη µορφή της Α.Ε. κατά τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος, κατ’ εξαίρεση
και για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των σκοπών τους
µπορούν να συµµετέχουν, ως κύρια συµβαλλόµενα µέρη, στις
προγραµµατικές συµβάσεις που συνάπτονται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
8. Το µόνιµο προσωπικό, καθώς και εκείνο µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους ΦΟΔΣΑ
που συγχωνεύονται, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων µε
σχέση έµµισθης εντολής και του προσωπικού των δήµων που
ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ και απασχολείται στις οικείες υπηρεσίες, καθίσταται, αυτοδικαίως, από το χρόνο δηµοσίευσης της
πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
περί συγχώνευσης, µε την ίδια σχέση εργασίας, προσωπικό του
περιφερειακού συνδέσµου. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, συνεχίζονται
από τον περιφερειακό σύνδεσµο µέχρι τη λήξη τους. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξή του στον περιφερειακό σύνδεσµο.
9. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται εντός πέντε (5) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης
σύστασης του συνδέσµου, ψηφίζεται ο οργανισµός εσωτερικής
υπηρεσίας του συνδέσµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει. Με τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, µπορούν να προβλέπονται αποκεντρωµένες
υπηρεσιακές µονάδες του συνδέσµου που λειτουργούν σε άλλο
οικισµό εκτός της έδρας του.
10. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος που συγχωνεύονται, περιλαµβανοµένων
και όσων απασχολούνται µε σχέση έµµισθης εντολής, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και
κλάδο ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του συνδέσµου,
οι οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η
πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο
προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού
αναγνωρίζεται για όλες τις συνέπειες.
11. Αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ που έχουν ανατεθεί σε άλλο νοµικό
πρόσωπο κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του ν. 3536/2007 όπως
ισχύει, εξακολουθούν να ασκούνται από αυτό για όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση ανάθεσης.
12. Για όσα θέµατα διοίκησης και λειτουργίας του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ και του ΦΟΔΣΑ νήσων δεν ρυθµίζονται
από τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συνδέσµων Ο.Τ.Α. του κ.ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 όπως
ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη αντίθετου περιεχοµένου από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται. Όπου σε
διατάξεις νόµων αναφέρονται οι φορείς της παρ. 4 του άρθρου
104 του ν. 3852/2010, από τη δηµοσίευση του παρόντος νοούνται
οι φορείς των άρθρων 13 και 14 του παρόντος.
13. Στο άρθρο 45 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προσδιορίζονται οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων (Μ.Ε.Α.) που είναι αναγκαίες
σε εθνικό επίπεδο για την κάλυψη των απαιτήσεων των Οδηγιών
1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ και την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας
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όσον αφορά το κόστος κατασκευής των έργων και το κόστος των
ανταποδοτικού χαρακτήρα παρεχόµενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, µε την ανωτέρω απόφαση προσδιορίζεται ο αριθµός των
αναγκαίων Μ.Ε.Α., οι εξυπηρετούµενες από αυτές περιοχές και
κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των
ανωτέρω στόχων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 18
Ρύθµιση θεµάτων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
1. Τα έσοδα των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων που προέρχονται από την εγκατάσταση µη δηµοσίων υπηρεσιών στους χώρους
των Χερσαίων Συνοριακών Σταθµών κατατίθενται στο λογαριασµό του άρθρου 49 του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών τα έσοδα του προηγούµενου εδαφίου
διατίθενται στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις για τη βελτίωση των
εγκαταστάσεων, καθώς και των λειτουργικών αναγκών των Χερσαίων Συνοριακών Σταθµών. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
2. Οι προβλεπόµενες στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
3320/2005 (Α’48) έξι ενιαίες θέσεις ειδικών συµβούλων ειδικών
συνεργατών µειώνονται σε δύο και οι λοιπές µετατρέπονται σε
θέσεις κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Στις θέσεις αυτές προσλαµβάνεται προσωπικό µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
διάρκειας έξι µηνών, που µπορεί να ανανεώνεται ανά εξάµηνο.
Το προσωπικό αυτό παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως αµέσως µόλις ο Γενικός Γραµµατέας που το
προσέλαβε αποβάλει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητά του. Στο
προσωπικό αυτό καταβάλλονται οι αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και σε όσους ασκούν ανάλογα καθήκοντα από 1.9.2011, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των
προηγουµένων εδαφίων.
3. α. Μετά το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 239 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
δεν ισχύουν οι περιορισµοί των δύο προηγουµένων εδαφίων».
β. Στο τέλος των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 239 του ν.
3852/2010 προστίθενται αντιστοίχως νέα εδάφια που έχουν ως
ακολούθως:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού,
δεν ισχύει ο περιορισµός του προηγούµενου εδαφίου».
4. Στο τέλος της παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 3274/ 2004 (Α’
195), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Ειδικά για το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου µε έδρα τον Πειραιά, είναι δυνατή
επίσης η απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες
δηµοσίου ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
όπως προσδιορίζονται ανωτέρω που εδρεύουν στην Αττική.»
5. Τα Συµβούλια Εθνικών Κληροδοτηµάτων συγκροτούνται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε αρµοδιότητα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας.
6. Η επιτροπή του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.
1892/1990 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε από το
άρθρο 114, παρ.3 του ν. 3978/2011 συγκροτείται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στα διοικητικά όρια κάθε περιφέρειας.
7. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3879/
2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
8. Η θητεία των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, οι οποίοι ορίσθηκαν κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1, περίπτωση β’
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του ν. 3905/2010 (Α’ 219), παρατείνεται από 1.1.2012 µέχρι την
τοποθέτηση των νέων προϊσταµένων σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
9. Η προθεσµία της περίπτωσης α’ της παρ.5 του άρθρου 26
του ν. 3938/2011 (Α’ 61) , κατά το µέρος που αφορά τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της χώρας, παρατείνεται µέχρι την έναρξη
λειτουργίας των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων και των
Υπηρεσιακών Συµβουλίων των άρθρων 158 και 159 του ν.
3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύουν. H διάταξη αυτή ισχύει από
1.1.2012.
10. Η προθεσµία της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 51
του ν. 3905/2010 (Α’ 219) κατά το µέρος που αφορά στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστηµα δύο µηνών από την έναρξη λειτουργίας των Συµβουλίων
Επιλογής Προϊσταµένων και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των
άρθρων 158 και 159 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως αυτά ισχύουν.
11. Για την άσκηση κάθε αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης που προβλέπεται στην ισχύουσα νοµοθεσία και έχει
αποδοθεί σε οργανική µονάδα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στον
Ο.Ε.Υ. και ανατίθεται από το Γενικό Γραµµατέα αυτής σε συγκεκριµένη οργανική της µονάδα και απαιτείται η εφαρµογή της διαδικασίας της σύµβασης δηµοσίου έργου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3669/2008, µελέτης ή υπηρεσίας του ν.
3316/2005, τα γνωµοδοτούντα και αποφαινόµενα όργανα καθορίζονται, µε την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, ως εξής: α)
«Προϊσταµένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο προϊστάµενος της αρµόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η µελέτη, ή η υπηρεσία. β) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το αρµόδιο
Τµήµα της παραπάνω Διεύθυνσης. γ) «Τεχνικό Συµβούλιο» είναι
το Τεχνικό Συµβούλιο της έδρας της οικείας Περιφέρειας στη
χωρική αρµοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η µελέτη ή
η υπηρεσία ή σε περίπτωση που η σύµβαση αφορά στο σύνολο
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης το Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας της έδρας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
12. Στo τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
2946/2001 (Α’ 224), οι λέξεις «στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση».
13. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά τα οριζόµενα στην
παρ.8 του άρθρου 9 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) περιέρχονται στην
οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση και διατίθενται αποκλειστικά για
την αφαίρεση παράνοµων διαφηµιστικών πλαισίων, υπαίθριων
διαφηµίσεων ή επιγραφών.
14. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3212/ 2003 (Α’
308) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής δύναται να αφαιρούνται παράνοµα διαφηµιστικά
πλαίσια και παράνοµες υπαίθριες διαφηµίσεις ή επιγραφές που
βρίσκονται στις περιοχές που ορίζεται µε το άρθρο 2 του ν.
2833/2000 (Α’ 150) και να καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων
η δαπάνη αφαίρεσης, εξάλειψης ή αποµάκρυνσης αυτών, κάθε
άλλη, συναφής µε την αφαίρεση δαπάνη, καθώς και τα πρόστιµα
που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων και περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της
Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. και της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και εφόσον δεν
έχουν προηγουµένως καταλογιστεί οι ανωτέρω δαπάνες και πρόστιµα µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ή εφόσον δεν εκδοθεί η απόφαση αυτή και
δεν αφαιρεθούν τα παράνοµα πλαίσια, διαφηµίσεις ή επιγραφές
εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που περιήλθε
στους ανωτέρω η σχετική έγγραφη ειδοποίηση.»
15. Η έγκριση της µετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των
δήµων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς
λόγους αποτελεί αρµοδιότητα του γενικού γραµµατέα της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης. Για τη µετακίνηση των αιρετών
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και υπαλλήλων των δήµων και των περιφερειών στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν απαιτείται η
ως άνω έγκριση. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.
16. Η παρ. 8 του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης µελετών γενικών πολεοδοµικών σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και των Σχεδίων
Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 24 του ν. 2539/ 1997
γίνεται από τους δήµους ενώ η έγκριση αυτών γίνεται από την
Αποκεντρωµένη Διοίκηση.
Άρθρο 19
Λοιπές Διατάξεις
1. Το άρθρο 21 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Εθνική Επιτροπή
Γεωγραφικών Ονοµάτων, η οποία συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εθνικής Άµυνας και αποτελείται από:
α. Τον Προϊστάµενο της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
β. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον νόµιµο αναπληρωτή του.
γ. Τους Προϊσταµένους των Α3 και Α4 Διευθύνσεων και τον
Προϊστάµενο της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
δ. Τους Διοικητές της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού ή τους οριζόµενους από αυτούς εκπροσώπους τους.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου
Εξωτερικών ως Γραµµατέας της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής του.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή, επεξεργασία, µελέτη
και τυποποίηση των γεωγραφικών ονοµάτων σύµφωνα µε τις
αρχές που έχουν τεθεί στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για τα
γεωγραφικά ονόµατα.
3. Η Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί Οµάδες Εργασίας µε τη
συµµετοχή οποιουδήποτε προσώπου κρίνεται αναγκαίο για την
υποβοήθηση του έργου της.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζεται κάθε
θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Επιτροπής.
5. Για τη συµµετοχή στις εργασίες της Επιτροπής και των Οµάδων Εργασίας δεν προβλέπεται αµοιβή.»
2. Το άρθρο 8 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ονοµασία και µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών.
Η ονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται µε απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας
ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύµφωνη γνώµη επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν:
α. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Διοικητικού- Οικονοµικού ή
ο προϊστάµενος του Τµήµατος Προσωπικού ή ο προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονοµικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.
β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων, που
ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλάδου
ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από
τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. H Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης σε επίπεδο νοµού. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας και ο αναπληρωτής του, οι
οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η µετονοµασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται µε την ίδια διαδικασία.»
3. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.

3345/2005 καταργείται. Στο άρθρο 18 του ν. 3345/ 2005 προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διοίκηση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία διαχείρισης των πόρων του Ταµείου, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια.»
4.Οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 3463/ 2006 (Α’
102) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τον Ειρηνοδίκη, ως
πρόεδρο, τους δηµάρχους των ενδιαφερόµενων δήµων και δύο
(2) µηχανικούς οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας, εκ των
οποίων ο ένας µε ειδικότητα τοπογράφου µηχανικού.
Αν οι ενδιαφερόµενοι δήµοι υπάγονται σε περισσότερα ειρηνοδικεία εντός της ίδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο Γενικός
Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ορίζει έναν από
τους ειρηνοδίκες ως πρόεδρο της επιτροπής. Αν τα Ειρηνοδικεία
δεν υπάγονται εντός της ίδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο ειρηνοδίκης ορίζεται µε κοινή απόφαση των Γενικών Γραµµατέων
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε την οποία συγκροτείται και
η επιτροπή του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον
ο πρόεδρος και τα δύο από τα µέλη της.
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως είχε προστεθεί µε την παρ. 7
του άρθρου 18 του ν. 2946/2001 και αντικατασταθεί µε το άρθρο
23 του ν. 3274/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατανοµή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους δήµους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από γνώµη της επιτροπής του επόµενου εδαφίου. Για την κατανοµή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
πενταµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α) τον προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Οικονοµικού της Υπηρεσίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νοµού µε τον
αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει,
β) δύο εκπροσώπους της οικείας Περιφερειακής Ένωσης
Δήµων, που ορίζονται µε απόφαση της διοικούσας επιτροπής της
µε τους αναπληρωτές τους και
γ) τους προϊσταµένους Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής ενότητας µε τους αναπληρωτές τους.»
6. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων δύναται να µισθώσει για τις
ανάγκες στέγασης των συµβουλευτικών της κέντρων, κτίρια που
ανήκουν στους δήµους ή στις Περιφέρειες, ή σε Ανώνυµες εταιρείες στις οποίες η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει στους δήµους ή σε κληροδοτήµατα που εποπτεύονται από δήµους ή και
Περιφέρειες. Η διάρκεια των µισθώσεων, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 4 του ν. 3130/2003, καλύπτει διάστηµα µικρότερο των
δώδεκα (12) ετών και συµφωνείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε
το χρόνο διάρκειας του εκάστοτε συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος.
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων δύναται να παρατείνει τη χρονική διάρκεια των ως άνω µισθώσεων εφόσον έχουν
εξασφαλισθεί οι απαιτούµενοι πόροι.
7. Στις Επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.
3202/2003 (Α’ 284) και της παραγράφου 2 του άρθρου 262 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντί του Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης µετέχει ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Η µεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του ν. 3463/2006, εφόσον δεν έχει συντελεστεί στα οικεία υποθηκοφυλακεία, γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου σε
αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
9. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3801/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται το εφαρ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (ΠΡΩΙ)

µοζόµενο παιδαγωγικό πρόγραµµα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς των δήµων, συστήνεται επιτροπή αξιολόγησής
του στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Εσωτερικών και µετέχουν υπάλληλοι των Υπουργείων Εσωτερικών,
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, εκπρόσωποι των
τµηµάτων εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία των
Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσµου Βρεφονηπιαγωγών, οι οποίοι είναι
µέλη της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π. - Ο.Τ.Α., καθώς επίσης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια».
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 131
1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, του
Εθνικού Τυπογραφείου, του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραµµατείας Μέσων
Ενηµέρωσης, των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΕΤΑΑ, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των δήµων, καθώς και
στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραµµατείς και διερµηνείς
των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγµένα απασχολούνται
για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και
κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυµηγορίας, τη συγκέντρωση,
µετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσµάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζηµίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της
οποίας, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών. Η ανωτέρω αποζηµίωση υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήµατος. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται και ο αριθµός των ανωτέρω λειτουργών και
υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.
Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω µε εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000)
ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Προστασίας του πολίτη δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.»
11. α) Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του
π.δ. 26/2012 (Α’ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ’Οι υπάλληλοι µε βαθµό Α’ Β’ Γ’ ή Δ’ της γραµµατείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συµβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της
Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς
και των έµµισθων υποθηκοφυλακείων.»
β) Η περίπτωση ιδ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του π.δ.
26/2012 (Α’ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Επιµελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας,
οι Επιµελητές Κοινωνικής Αρωγής και οι υπάλληλοι της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε βαθµό Α’, Β’, Γ’ και Δ’.»
12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν να εκδοθούν
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες έτους 2011 του
Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν υπερέβαιναν τα όρια των
εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του έτους στο
οποίο δηµιουργήθηκαν και για τις οποίες είτε δεν είχαν εκδοθεί
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης έως την 31.12.2011, είτε οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είχαν επιστραφεί αθεώρητες από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου µε τον
ισχυρισµό µη τήρησης του άρθρου 2 του π.δ. 113/2010 (Α’ 194).
Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση πληρωµής
του δηµοσίου, για το οικονοµικό έτος 2011, για οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών αποσπασµένους στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µπορούν να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης,
εντός του οικονοµικού έτους 2012, κατ’ εξαίρεση ακόµη και στις
περιπτώσεις που οι εκκρεµούσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα
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όρια εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του έτους
2011.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του έτους
2012, και θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες
Δηµοσιονοµικού Ελέγχου για την έγκρισή τους µέχρι 30.9 2012.
13. Στο άρθρο 28 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 4053/2012 (Α’ 44) προστίθεται
περίπτωση (γ) ως εξής:
«γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή µικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήµους και τους
λοιπούς φορείς της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 171/1987 (Α’ 84) και η προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισµένα ποσά που καθορίζονται
γενικά ή κατά κατηγορίες έργων µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν 4053/2012.
14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων ή ως
υπηρεσία των δήµων, οι τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι
καταλληλότητάς τους, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου η παράγραφος 10 του άρθρου 24 του ν.3613/2007 καταργείται.
15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 «Κώδικας
Οδικής Κυκλοφορίας» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων στα στέγαστρα στάσεων αναµονής των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών που
βρίσκονται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, στα εκτός κατοικηµένης περιοχής τµήµατα των εθνικών, επαρχιακών και δηµοτικών
οδών, καθώς και στα, εντός κατοικηµένης περιοχής, τµήµατα των
εθνικών, επαρχιακών και δηµοτικών οδών που το επιτρεπόµενο
όριο ταχύτητας για τα επιβατηγά οχήµατα είναι ανώτερο των 70
χλµ/ώρα, επιτρέπεται µόνο στην παράλληλη, προς τον άξονα της
οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, µε την προϋπόθεση ότι η πλευρά
αυτή ή τµήµα της προβλέπεται να είναι κλειστό. Η διαφήµιση επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών, εφόσον δεν είναι
κάθετες προς τον άξονα οποιασδήποτε άλλης οδού.
Στις λοιπές περιπτώσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων
στην αντίθετη, προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, πλευρά των
στεγάστρων, καθώς και στην, παράλληλη προς τον άξονα της
οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, µε την προϋπόθεση ότι οι πλευρές
αυτές ή τµήµα αυτών προβλέπεται να είναι κλειστά. Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην
πλάτη αυτών να εξασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος µήκους τουλάχιστον ενός (1) µέτρου καθ’ όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της διαφήµισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών.
16. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,
Αναπτυξιακή Ανώνυµος Εταιρεία Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήµου Αθηναίων ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου
φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3614/2007
( Α’ 267) στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή ανάκληση αυτών, κατά
την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007, εκδίδεται
από τον Δήµαρχο Αθηναίων.
Άρθρο 20
1. Οι διοργανωτές της κατά τον κανονισµό 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου
2011 Πρωτοβουλίας Πολιτών, ως υπεύθυνοι για την επεξεργασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει
η Οδηγία 95/46/ΕΚ, καθώς και οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’
50) όπως ισχύει σήµερα.
2. α. Όποιος από τους διοργανωτές µε βία ή µε απειλές βίας
επιβάλλει σε πολίτη τη συµπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλά-
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χιστον τριών µηνών.
β. Όποιος από τους διοργανωτές µε ψεύτικες πληροφορίες ή
µε άλλο τρόπο εξαπατά τους πολίτες σχετικά µε το θέµα συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών προκειµένου να επιτύχει τη συµπλήρωση δήλωσης υποστήριξης αυτής τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών.
3. Διοργανωτής που προτείνει, δίνει ή υπόσχεται σε πολίτη οποιεσδήποτε ωφέλειες που δεν του οφείλονται, σαν αντάλλαγµα για
τη συµπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών.
4. α. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συµπληρώσει κατ’
επανάληψη δήλωση υποστήριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας
πολιτών τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών.
β. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συµπληρώσει δήλωση υποστήριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών χωρίς
να ελέγξει αν αυτός έχει αυτό το δικαίωµα σύµφωνα µε τον ανωτέρω κανονισµό ή παρά τη διαπίστωση ότι δεν έχει το δικαίωµα τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών.
γ. Διοργανωτής που συµπληρώνει δήλωση υποστήριξης πρωτοβουλίας πολιτών µε ψευδή στοιχεία ή στοιχεία πολίτη χωρίς την
έγκρισή του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Απριλίου
2012.
Άρθρο 21
Καταργούµενες διατάξεις
1. Η παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3979/ 2011 καταργείται.
2. Η περίπτωση ζ’ του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Άρθρο 22
Σκοπός
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συµβουλίου
της 25ης Μαΐου 2009, «σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης» (EE L 155 της 18.6.2009), η οποία καθορίζει:
α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής στην Ελληνική Επικράτεια, για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις µήνες, πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, ως
κατόχων µπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών
της οικογένειάς τους,
β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής των κατόχων µπλε
κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών της οικογένειάς
τους σε κράτη - µέλη διαφορετικά από εκείνο που τους χορήγησε αρχικά τη µπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 23
Ορισµοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου,
νοούνται ως:
α) «Πολίτης τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

β) «Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης»: απασχόληση προσώπου, το οποίο:
i) προστατεύεται µε βάση την ελληνική εργατική νοµοθεσία ως
µισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελεσµατική εργασία για
λογαριασµό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, ανεξάρτητα από τη
νοµική µορφή που έχει λάβει η σχέση αυτή,
ii) αµείβεται και
iii) έχει την απαιτούµενη επαρκή και ειδική γνώση, που αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.
γ) «Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Μπλε
κάρτα της Ε.Ε.»)»: η άδεια που φέρει τη µνεία «Μπλε κάρτα της
Ε.Ε.», και επιτρέπει στον κάτοχό της να διαµένει και να εργάζεται
νόµιµα στην Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου.
δ) «Πρώτο κράτος - µέλος»: το κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το οποίο χορήγησε για πρώτη φορά τη «Μπλε κάρτα» σε
πολίτη τρίτης χώρας.
ε) «Δεύτερο κράτος - µέλος»: κάθε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικό από το πρώτο κράτος - µέλος.
στ) «Μέλη οικογένειας»: οι πολίτες τρίτων χωρών όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού
διατάγµατος «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης»
(Α’ 143).
ζ) «Υψηλά επαγγελµατικά προσόντα»: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή εφόσον
αυτό προβλέπεται, κατά παρέκκλιση, από την εθνική νοµοθεσία,
από πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής εµπειρίας επιπέδου
ανάλογου προς τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σχετικής µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας.
η) «Τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»: διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρµόδια αρχή µε τα οποία πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση
προγράµµατος εκπαίδευσης µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, δηλαδή µιας δέσµης µαθηµάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό
ίδρυµα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο οποίο βρίσκεται
ως ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
λαµβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν
για την απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.
θ) «Επαγγελµατική εµπειρία»: ο χρόνος πραγµατικής και νόµιµης
άσκησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
ι) «Νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα»: το νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1,
εδάφιο α’ του υπ’ αρίθ. 38/2010 προεδρικού διατάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» (Α’ 78).
Άρθρο 24
Πεδίο Εφαρµογής
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών
που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στους πολίτες τρίτων
χωρών, οι οποίοι:
α) έχουν λάβει τίτλο διαµονής που τους επιτρέπει να διαµείνουν
στην Ελλάδα δυνάµει προσωρινής προστασίας ή έχουν αιτηθεί να
παραµείνουν για τον ίδιο λόγο και αναµένουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε το καθεστώς τους,
β) απολαµβάνουν διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 96/2008 προεδρικού διατάγµατος «Προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς
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των πολιτών τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους»
(Α’ 152), όπως ισχύει,
γ) απολαµβάνουν προστασίας σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή έχουν αιτηθεί προστασία σύµφωνα
µε τα προηγούµενα και για των οποίων την αίτηση δεν έχει ληφθεί
ακόµη οριστική απόφαση,
δ) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαµονής στην Ελλάδα ως ερευνητές σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 128/2008 προεδρικού
διατάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ειδική
διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας» (Α’ 190),
ε) είναι µέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
άσκησαν ή ασκούν το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ’ αριθ.
106/2007 προεδρικού διατάγµατος «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους» (Α’ 106),
στ) απολαµβάνουν ευρωπαϊκό καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε κράτος - µέλος σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/109/ΕΚ και
ασκούν το δικαίωµά τους να διαµένουν στην Ελλάδα, προκειµένου
να ασκήσουν µισθωτή ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα,
ζ) εισέρχονται στην Ελλάδα βάσει δεσµεύσεων οι οποίες περιλαµβάνονται σε διεθνή συµφωνία για τη διευκόλυνση της εισόδου
και της προσωρινής διαµονής ορισµένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση µε εµπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες,
η) έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα ως εποχιακοί εργαζόµενοι,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
θ) υπόκεινται σε δικαστική απέλαση ή σε διαδικασία επιστροφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (Α’ 7) ή του ν.
3386/ 2005 (Α’ 212), η οποία έχει ανασταλεί για πραγµατικούς ή
νοµικούς λόγους,
ι) εµπίπτουν στις διατάξεις του υπ’ αριθ. 219/2000 προεδρικού
διατάγµατος «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που
αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος
της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (Α’ 190),
µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στην Οδηγία
96/ 71/ΕΚ της 16ης Δεκεµβρίου 1996 σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, καθ’ όσο διάστηµα
είναι αποσπασµένοι στην Ελλάδα.
Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών
και στα µέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάµει συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφ’ ενός, και των
τρίτων χωρών προέλευσής τους, αφ’ ετέρου, απολαµβάνουν δικαιώµατα ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναµα µε τα δικαιώµατα
των πολιτών της Ένωσης.
3. Το παρόν Κεφάλαιο δεν θίγει οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατών - µελών της, αφ’ ενός,
και µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών, αφ’ ετέρου, εφόσον σε
αυτή απαριθµούνται επαγγέλµατα τα οποία δεν θα πρέπει να εµπίπτουν στο παρόν Κεφάλαιο, προκειµένου, µέσω της προστασίας των ανθρώπινων πόρων όσων αναπτυσσοµένων χωρών είναι
συµβαλλόµενα µέρη στις συµφωνίες αυτές, να διασφαλίζεται ότι
η πρόσληψη πολιτών τους θα διενεργείται σύµφωνα µε τους κανόνες της δεοντολογίας σε τοµείς που πάσχουν από έλλειψη
προσωπικού.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν το δικαίωµα των αρµόδιων ελληνικών αρχών να εκδίδουν άδειες διαµονής, εκτός της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», για οποιονδήποτε
σκοπό σχετικό µε την απασχόληση. Τέτοιες άδειες διαµονής δεν
παρέχουν δικαίωµα διαµονής στα άλλα κράτη - µέλη, όπως προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο.
Άρθρο 25
Ευνοϊκότερες διατάξεις
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων
διατάξεων:
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α) της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένων διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών - µελών της αφ’ ενός, και µίας ή περισσοτέρων τρίτων
χωρών αφ’ ετέρου,
β) διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών - µελών και
µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
Άρθρο 26
Προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής
(Άρθρο 5 και άρθρο 7, παράγραφος 1,
εδάφιο β’ της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, πολίτης τρίτης χώρας ο
οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», υπό τους
όρους του παρόντος Κεφαλαίου, θα πρέπει να πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται κατά τα οριζόµενα στην
εθνική νοµοθεσία και να έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για
το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Η περίοδος
ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαµονής. Οι αρµόδιες
προξενικές αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης
χώρας κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούµενης θεώρησης.
β) Να έχει συνάψει έγκυρη σύµβαση εργασίας µε αντικείµενο
την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον
έτους στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι η αµοιβή του
δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου µισθού για απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται και δηµοσιεύεται για
το σκοπό αυτόν από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών. Το κατώτατο αυτό όριο ισούται
τουλάχιστον µε το 1,5 του ύψους του µέσου ακαθάριστου ετήσιου µισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει µε βάση τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το προαναφερθέν
ύψος µισθολογικού συντελεστή για τον υπολογισµό του εθνικού
κατώτατου ορίου µισθού για εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών µε
σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης µπορεί να αναπροσδιορίζεται κάθε φορά µε την προβλεπόµενη παρακάτω στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος Κεφαλαίου απόφαση.
Με την ίδια απόφαση και εφόσον πρόκειται για απασχόληση σε
επαγγέλµατα στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζοµένους από τρίτες χώρες και τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1
και 2 της Διεθνούς Τυποποιηµένης Ταξινόµησης Επαγγελµάτων
(ISCO), µπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω,
διαφορετικό ύψος µισθολογικού συντελεστή, που δεν µπορεί να
είναι κατώτερο του 1,2 επί του ύψους του µέσου ακαθάριστου
ετήσιου µισθού στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιεί κατ’ έτος στην Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελµάτων
για τα οποία έχει αποφασισθεί τέτοια παρέκκλιση.
γ) Εφόσον πρόκειται για νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα,
να αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
από τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 38/2010 προεδρικού διατάγµατος
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7.9.2005 (Α’ 78) προκειµένης της άσκησης των εκεί αναφεροµένων επαγγελµάτων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ή, εφόσον πρόκειται για επάγγελµα που δεν
περιλαµβάνεται σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας που ρυθµίζουν την άσκηση αυτών από πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Ο προσδιορισµός των κατά
περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων διενεργείται µε βάση την
περιγραφή του επαγγέλµατος στην οικεία σύµβαση εργασίας.
δ) Εφόσον πρόκειται για µη νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, να αποδεικνύει τα υψηλά επαγγελµατικά προσόντα, τα
οποία πρέπει να είναι συναφή µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που
προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας.
ε) Να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των
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κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς.
στ) Να µην συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια.
ζ) Να µην αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του ν. 3386/2005 (Α’ 212).
2. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής ειδικότερων συλλογικών συµβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον
καθορισµό των όρων αµοιβής και εργασίας συγκεκριµένων κατηγοριών εργαζοµένων, αυτές θα εφαρµόζονται και για τους εργαζόµενους υψηλής ειδίκευσης, µε την προϋπόθεση ότι οι
αποδοχές που καθορίζονται για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους, δεν θα υπολείπονται του σχετικού κατωτάτου ορίου µισθού
της παραγράφου 1β, όπως αυτό θα δηµοσιεύεται κάθε φορά,
ενώ παράλληλα θα εφαρµόζονται και οι λοιποί όροι αυτών.
3. To παρόν άρθρο δεν θίγει τις εφαρµοστέες συλλογικές συµβάσεις ή πρακτικές των σχετικών επαγγελµατικών κλάδων για
την απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης.
Άρθρο 27
Καθορισµός όγκου εισερχοµένων πολιτών τρίτων
χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίµηνο
κάθε δεύτερου έτους καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων
για εργασία υψηλής ειδίκευσης που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την
ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθµού θέσεων για υψηλή ειδίκευση έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης
λαµβάνεται υπόψη, υποχρεωτικά, η γνώµη: (α) της Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής, (β) του
ΟΑΕΔ, καθώς και (γ) των
Περιφερειών της χώρας, κατόπιν ερωτήµατος των Υπουργών
Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά
µε τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας για προσωπικό υψηλής ειδίκευσης στην ελληνική επικράτεια. Οι ανάγκες αυτές θα προσδιορίζονται, ιδίως, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: το συµφέρον
της εθνικής οικονοµίας, τη σκοπιµότητα της απασχόλησης, την
προσφορά εργασίας από ηµεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νοµίµως διαµένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά τοµέα απασχόλησης. Με
βάση τις ανωτέρω γνώµες, οι οποίες διατυπώνονται µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του ερωτήµατος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µεριµνά
για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, λαµβάνοντας υπόψη τις γνώµες αυτές, καθώς και το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας.
Άρθρο 28
Υποβολή αίτησης για χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας)
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.» στην Ελλάδα, κατά τη διαδικασία του άρθρου
40 του παρόντος, οφείλει, µετά την είσοδό του στη Χώρα και πριν
από τη λήξη της ειδικής θεώρησης εισόδου για το σκοπό της
απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» κατατίθενται και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό
Εσωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατός ο καθορισµός των υπηρεσιών αλλοδαπών και µετανάστευσης των αποκεντρωµένων διοικήσεων ως αρµόδιων υπηρεσιών
για την υποβολή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για τη

χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», την έκδοση
των σχετικών αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
2. Μαζί µε την αίτηση χορήγησης της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»,
ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 26, δικαιολογητικά που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 92
του ν. 3386/2005 εφαρµόζονται αναλόγως.
3. Εάν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται µε την υποβολή της
σχετικής αίτησης είναι ελλιπή, η αρµόδια υπηρεσία ενηµερώνει
σχετικώς τον αιτούντα και καθορίζει προθεσµία ενός µηνός για
την υποβολή των απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων.
Εκπρόθεσµες αιτήσεις, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 1 του ν. 3386/2005, απορρίπτονται, εκτός εάν συντρέχουν, αποδεδειγµένως, λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα
αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, χορηγείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 11
του ν. 3386/2005 βεβαίωση κατάθεσης, µε την οποία θεωρείται
ότι νοµίµως διαµένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν
εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως,
να ισχύει.
5. Η αρµόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που ορίζονται στο άρθρο 26 του παρόντος, εκδίδει, µέσα σε 90
το αργότερο ηµέρες από την περιέλευση σε αυτήν του συνόλου
των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σχετική απόφαση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».
6. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται γραπτώς στον αιτούντα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Στην περίπτωση απόρριψης
αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» ή
ανάκλησης αυτής, η σχετική απόφαση αναφέρει τους νοµικούς
και πραγµατικούς λόγους για την έκδοσή της, καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιµα ένδικα µέσα και τις προθεσµίες άσκησης
αυτών.
Άρθρο 29
Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση, σύµφωνα
µε το άρθρο 28, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου
30, χορηγείται «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.».
2. Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» είναι διετούς διάρκειας.
Εάν η σύµβαση εργασίας καλύπτει περίοδο µικρότερη από την
προαναφερόµενη, η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» εκδίδεται για τη
διάρκεια της σύµβασης εργασίας προσαυξηµένη κατά τρεις (3)
µήνες.
3. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία µε χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισµό
(ΕΚ) αρ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «για
την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες
τρίτων χωρών», όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Στο σηµείο «κατηγορία άδειας» της άδειας διαµονής, αναγράφεται «Μπλε κάρτα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί η «Μπλε
κάρτα της Ε.Ε.», σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής:
α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαµένει στην Ελλάδα,
β) απολαµβάνει τα δικαιώµατα που του αναγνωρίζονται µε
βάση το παρόν Κεφάλαιο.
5. Για την ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», ο πολίτης
τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία
αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, η οποία συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα καθοριστούν µε την
απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος Κεφαλαίου. Η αρµόδια Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και εφόσον
εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
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στα άρθρα 26 και 28 και δεν συντρέχουν οι λόγοι των άρθρων
30 και 31 του παρόντος Κεφαλαίου, εκδίδει απόφαση µε την
οποία ανανεώνεται για τρία έτη η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.». Εάν η
σύµβαση εργασίας καλύπτει περίοδο µικρότερη από την προαναφερόµενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ανανεώνεται για τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας προσαυξηµένη κατά τρεις (3)
µήνες.
Άρθρο 30
Απόρριψη αίτησης για χορήγηση
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.»
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» δεν χορηγείται εάν ο αιτών δεν
πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του
παρόντος ή εάν τα προσκοµιζόµενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί
δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 75 του ν. 3386/2005.
2. Μια αίτηση για «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» απορρίπτεται στις
εξής περιπτώσεις:
α) εάν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθµός θέσεων εργασίας
πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που
έχει καθοριστεί σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που
προβλέπεται στο άρθρο 27 του παρόντος Κεφαλαίου,
β) εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνοµη απασχόληση.
3. Μία αίτηση για «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» µπορεί να απορριφθεί, προκειµένου να εξασφαλισθούν δεοντολογικές προσλήψεις σε τοµείς που πάσχουν από έλλειψη ειδικευµένου
προσωπικού στις χώρες καταγωγής.
Άρθρο 31
Ανάκληση ή µη ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρο 9 και άρθρο 13 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
1. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» που εκδίδεται βάσει του παρόντος
Κεφαλαίου ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή
έχει άλλως νοθευθεί,
β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί
πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής που θεσπίζονται
στο παρόν Κεφάλαιο ή διαµένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαµονή,
γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισµούς που προβλέπονται στα άρθρα 32 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 33
του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Η έλλειψη της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του παρόντος Κεφαλαίου δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή µη
ανανέωσης της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», εάν ο κάτοχος µπορεί
να αποδείξει ότι η δήλωση δεν διαβιβάστηκε στην αρµόδια υπηρεσία για λόγους µη αναγόµενους σε υπαιτιότητά του.
3. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», που έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Κεφαλαίου, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) για λόγους δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας,
β) όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και ανάλογα µε την περίπτωση, τη συντήρηση των µελών της οικογένειάς του, χωρίς να
προσφεύγει στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Οι
πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα µε τη φύση και την τακτικότητά τους, µπορεί, δε, να λαµβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθµός
των µελών της οικογένειας του ενδιαφεροµένου. Η αξιολόγηση
αυτή δεν πραγµατοποιείται κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 33 του παρόντος Κεφαλαίου,
γ) όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» αιτείται την παροχή
κοινωνικής πρόνοιας, µε την προϋπόθεση ότι η αρµόδια για τη
χορήγηση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υπηρεσία τον έχει ενηµε-
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ρώσει εκ των προτέρων εγγράφως για το θέµα αυτό.
4. Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.», εκτός εάν το διάστηµα ανεργίας υπερβαίνει
τρεις συναπτούς µήνες. Εφόσον η ανεργία συµβαίνει άνω της
µίας φοράς κατά τη διάρκεια ισχύος της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»,
η διάρκειά της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις
(3) µήνες.
Άρθρο 32
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Κατά τα δύο πρώτα έτη νόµιµης απασχόλησης του ενδιαφεροµένου στην Ελλάδα, ως κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»,
η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας περιορίζεται στην άσκηση
µισθωτής εργασίας υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά το διάστηµα αυτό, για την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούµενη
γραπτή έγκριση από την αρµόδια για τη χορήγηση της «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.» υπηρεσία, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο
28 παράγραφος 5 του παρόντος Κεφαλαίου. Εφόσον πρόκειται
για µεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδοχής,
απαιτείται προηγούµενη δήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 73 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
2. Μετά τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να
δηλώνει, στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε την ισχύουσα
εθνική νοµοθεσία, κάθε µεταβολή αναφορικά µε την αλλαγή εργοδότη και τις προϋποθέσεις του άρθρου 26.
3. Οι κάτοχοι «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν έχουν πρόσβαση
στην απασχόληση εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες οι
οποίες:
α) αφορούν ακόµα και περιστασιακή συµµετοχή στην άσκηση
δηµόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών
συµφερόντων του κράτους, σε περιπτώσεις που σύµφωνα µε την
ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία οι δραστηριότητες αυτές
προορίζονται µόνο για Έλληνες,
β) σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία
ασκούνται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του ΕΟΧ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την
επιφύλαξη της αρχής της κοινοτικής προτίµησης, όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης
2003 και 2005, ιδίως σχετικά µε τα δικαιώµατα των πολιτών
αυτών των κρατών - µελών όσον αφορά την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας.
Άρθρο 33
Προσωρινή ανεργία
(Άρθρο 13 παράγραφοι 2-4 της Οδηγίας)
1. Κατά το διάστηµα ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
31 παράγραφος 4 του παρόντος Κεφαλαίου, επιτρέπεται στον
κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» να αναζητεί και να αναλαµβάνει
απασχόληση σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 32.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» επιτρέπεται να παραµένει στη Χώρα έως τη χορήγηση ή την απόρριψη της απαιτούµενης έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1. Με
την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 τερµατίζεται αυτόµατα το διάστηµα ανεργίας.
3. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υποχρεούται να δηλώσει, εντός διµήνου, την έναρξη της περιόδου ανεργίας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 73
του ν. 3386/2005 όπως αυτό ισχύει.
Άρθρο 34
Ίση µεταχείριση
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» έχει δικαίωµα ίσης µε-
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ταχείρισης µε τους ηµεδαπούς, όσον αφορά:
α) Τις συνθήκες εργασίας, περιλαµβανοµένων των όρων αµοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά µε την υγεία
και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
β) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και
της συµµετοχής σε οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση, συµπεριλαµβανοµένων των
πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές και
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δηµόσια τάξη και τη δηµόσια ασφάλεια.
γ) Την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση.
δ) Την αναγνώριση των διπλωµάτων πιστοποιητικών και άλλων
επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές
διαδικασίες.
ε) Τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται στον Κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/1971. Οι ειδικές διατάξεις του παραρτήµατος
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συµβουλίου εφαρµόζονται ανάλογα.
στ) Με την επιφύλαξη των υφιστάµενων διµερών συµφωνιών,
την καταβολή ποσών σχετικών µε κεκτηµένα δικαιώµατα στο
πλαίσιο εκ του νόµου συντάξεων γήρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία ή η νοµοθεσία των κρατών - µελών που
οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση µετακίνησης σε τρίτη
χώρα.
ζ) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προµήθεια
αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών για την πρόσβαση σε στέγαση,
καθώς και των υπηρεσιών ενηµέρωσης και παροχής συµβουλών
που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Το δικαίωµα
αυτό δεν θίγει τη συµβατική ελευθερία σύµφωνα µε την κοινοτική
και εθνική νοµοθεσία.
η) Την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της Επικράτειας. Το
δικαίωµα αυτό µπορεί να περιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 74 του ν. 3386/2005.
2. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ’ και ζ’, το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται όσον αφορά τις υποτροφίες και τα σπουδαστικά δάνεια ή άλλες παροχές και δάνεια
στο πλαίσιο της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
και της επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και τις διαδικασίες
για την παροχή στέγης.
Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο γ’:
α) η πρόσβαση στις πανεπιστηµιακές και τις µεταδευτεροβάθµιες σπουδές υπόκειται στην πλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
β) το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαµονή του κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» ή του µέλους της οικογένειάς του
για το οποίο ζητεί παροχές ευρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει το δικαίωµα των αρµόδιων ελληνικών αρχών
να ανακαλούν τη «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» ή να απορρίπτουν την
ανανέωσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο έχει
χορηγηθεί «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» από άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται στην Ελληνική Επικράτεια σύµφωνα µε το άρθρο 37 του παρόντος Κεφαλαίου και η αρµόδια
υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί ακόµη επί του αιτήµατος για τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», η ίση µεταχείριση περιορίζεται
στους τοµείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός των
στοιχείων β’ και δ’. Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής,
επιτραπεί στον αιτούντα να εργασθεί, χορηγείται ίση µεταχείριση
µε τους ηµεδαπούς σε όλους τους τοµείς της παραγράφου 1.
Άρθρο 35
Μέλη της οικογένειας
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Το υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικό διάταγµα «Εναρµόνιση της

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/ 86/ΕΚ σχετικά µε το
δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης» εφαρµόζεται µε τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Τα κατά το άρθρο 4 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος µέλη της οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο
3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του υπ’ αριθ.
131/2006 προεδρικού διατάγµατος, µπορούν να συνοδεύουν ή
να έρχονται να συναντήσουν τον συντηρούντα, εφόσον αυτός
αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδηµα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος.
3. Οι άδειες διαµονής για τα µέλη οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 4 του υπ’ αριθ. 131/2006
προεδρικού διατάγµατος, χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, το αργότερο
µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
4. Η διάρκεια ισχύος των αδειών διαµονής των µελών οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του υπ’
αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος, είναι η ίδια µε τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαµονής που χορηγούνται στον κάτοχο
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στο µέτρο που το επιτρέπει η περίοδος
ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.
5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του υπ’
αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος, δεν εφαρµόζεται καµία
προθεσµία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η
διάταξη της παρούσας παραγράφου αρχίζει να ισχύει από τις 19
Δεκεµβρίου 2011.
6. Για τον υπολογισµό της πενταετούς διαµονής που απαιτείται
για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας διαµονής, κατά παρέκκλιση
από το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α’ του υπ’ αριθ.
131/2006 προεδρικού διατάγµατος, λαµβάνεται υπ’ όψιν σωρευτικά η διαµονή σε διαφορετικά κράτη - µέλη. Στην περίπτωση
αυτή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις
του άρθρου 36 του παρόντος Κεφαλαίου όσον αφορά τη σώρευση περιόδων διαµονής σε διαφορετικά κράτη - µέλη από κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».
Άρθρο 36
Καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην Ε.Ε.
για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρο 16 και άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. Το υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικό διάταγµα «Προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2003/ 109/ΕΚ της 25ης
Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών
οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες» (Α’ 160) εφαρµόζεται µε
τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του υπ’
αριθ.150/2006 προεδρικού διατάγµατος, στην περίπτωση κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», που χρησιµοποίησε τη δυνατότητα
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 37 του παρόντος Κεφαλαίου,
επιτρέπεται ο συνυπολογισµός σωρευτικά περιόδων διαµονής
σε διαφορετικά κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση σχετικά µε τη διάρκεια της
διαµονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πέντε έτη νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατόχου «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.» και
β) δύο έτη νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής, αµέσως πριν
από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», στην Ελληνική Επικράτεια, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος στην
ΕΚ.
3. Για τον υπολογισµό της περιόδου νόµιµης και αδιάλειπτης
διαµονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά παρέκκλιση από το
άρθρο 4 παράγραφος 3 του υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικού διατάγµατος, περίοδοι απουσίας από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διακόπτουν την περίοδο διαµονής που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α’ του παρόντος άρθρου εάν είναι µικρότερες από δώδεκα διαδοχικούς µήνες και
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δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ µήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α’ του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
δεν χρησιµοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο
37.
4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο
γ’ του υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικού διατάγµατος, παρατείνεται
σε 24 διαδοχικούς µήνες η περίοδος απουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπεται σε κάτοχο άδειας διαµονής επί
µακρόν διαµένοντος στην Ε.Ε. µε την παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και στα µέλη της
οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί
µακρόν διαµένοντος στην Ε.Ε..
5. Οι παρεκκλίσεις από το υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικό διάταγµα που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος
άρθρου περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας µπορεί να προσκοµίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει µισθωτή ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία
ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του.
6. Τα άρθρα 34 στοιχείο στ’ και 35 του παρόντος Κεφαλαίου
εξακολουθούν να εφαρµόζονται στους κατόχους άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος µε την παρατήρηση που αναφέρεται
στην παράγραφο 7 κατά περίπτωση, αφού ο κάτοχος της «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.» έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν
διαµένοντος στην Ε.Ε..
7. Στους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», οι οποίοι πληρούν
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος στην Ε.Ε.,
χορηγείται άδεια διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος
2 στοιχείο α’ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συµβουλίου. Στο σηµείο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαµονής αναγράφεται «Πρώην κάτοχος Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».
Άρθρο 37
Δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα σε κάτοχο
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
από άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε.
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Έπειτα από δεκαοκτώ µήνες νόµιµης διαµονής του στο
πρώτο κράτος - µέλος ως κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», ο ενδιαφερόµενος και τα µέλη της οικογένειάς του µπορούν να µετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής
ειδίκευσης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
παρόν άρθρο.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υποβάλλει το αργότερο
µέσα σε ένα µήνα από την είσοδό του στην Ελλάδα, στην αρµόδια υπηρεσία, αίτηση για χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28 του
παρόντος Κεφαλαίου, η αρµόδια υπηρεσία διεκπεραιώνει την αίτηση και ενηµερώνει γραπτώς τον αιτούντα και το πρώτο κράτος
- µέλος για την απόφαση είτε:
α) να χορηγήσει «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» και να επιτρέψει στον
αιτούντα να διαµείνει στην Ελληνική Επικράτεια για απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 28 έως και 34 του παρόντος ή
β) να αρνηθεί την έκδοση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα µέλη της οικογένειάς του, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας και το άρθρο
21 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) αναφορικά µε τη διαδικασία επιστροφής, να εγκαταλείψει την Ελληνική Επικράτεια εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα
αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» µε όλα τα απαιτού-
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µενα δικαιολογητικά, χορηγείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 11
του ν. 3386/2005 βεβαίωση κατάθεσης, µε την οποία θεωρείται
ότι νοµίµως διαµένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν
εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως,
να ισχύει.
5. Ο αιτών και ο εργοδότης του λογίζονται συνυπεύθυνοι για
τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του κατόχου της «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.», καθώς και των µελών της οικογένειάς του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν.
3907/2011, περιλαµβανοµένων και των εξόδων που καλύφθηκαν
ενδεχοµένως από δηµόσιους πόρους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 στοιχείο β’.
6. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται
οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος Κεφαλαίου και παρακάτω στο άρθρο 40 του παρόντος.
7. Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και, κατά περίπτωση, τα µέλη της οικογένειάς του
κάνουν χρήση της δυνατότητας µετακίνησης σε άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος µέλος» νοείται το κράτος - µέλος από το οποίο ο ενδιαφερόµενος
αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος - µέλος» το κράτος µέλος στο
οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής.
8. Αν αίτηση για χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» που αφορά
σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στην Ελλάδα, απορριφθεί από δεύτερο κράτος µέλος, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές υποχρεούνται να δεχθούν
αµέσως και χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο και τα µέλη της οικογένειάς του ακόµα και σε περίπτωση που η «Μπλε κάρτα της
Ε.Ε.» που εκδόθηκε στην Ελλάδα έχει λήξει ή ανακληθεί κατά το
χρονικό διάστηµα εξέτασης της αίτησης. Οι διατάξεις του άρθρου 33 εφαρµόζονται µετά την επανεισδοχή.
Άρθρο 38
Διαµονή των µελών της οικογένειας κατόχου
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» που ασκεί το δικαίωµα
διαµονής στην Ελλάδα
(Άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» µετακινείται από
το πρώτο κράτος - µέλος στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 37 και όταν η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο
πρώτο κράτος - µέλος, επιτρέπεται στα, κατά το άρθρο 4 του υπ’
αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης», µέλη της οικογένειάς του,
να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν µαζί του.
2. Τα ενδιαφερόµενα µέλη της οικογένειας ή ο συντηρών τα
πρόσωπα αυτά, κάτοχος «Mπλε κάρτας Ε.Ε.», σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία, υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την είσοδό τους στην χώρα, αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής µέλους οικογένειας.
3. Στα µέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας τα οποία κατέθεσαν εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση και εφόσον προσκοµίζουν τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, χορηγείται
η προβλεπόµενη στο άρθρο 11 βεβαίωση του ν. 3386/2005 όπως
ισχύει, µε την οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένουν στη Χώρα,
για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η
βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
4. Για την άσκηση του δικαιώµατος της οικογενειακής επανένωσης, ο συντηρών, κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», θα πρέπει
να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των
µελών της οικογένειάς του, οι οποίοι δεν προέρχονται από προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας. Κατά την
εξέταση της αίτησης, οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα µε
τη φύση και την τακτικότητά τους και µπορεί να λαµβάνεται
υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθµός των µελών της οικογένειας. Το ύψος
και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους επαρ-
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κείς πόρους καθορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχείο δ’ του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ
σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης».
5. Τα ενδιαφερόµενα µέλη της οικογένειας που υποβάλλουν
αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2, θα πρέπει να πληρούν τις
εξής προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και άδειας διαµονής
στο πρώτο κράτος - µέλος ή επικυρωµένων αντίγραφων αυτών,
καθώς και θεώρησης εισόδου, εάν απαιτείται,
β) να αποδεικνύουν ότι είχαν διαµείνει ως µέλη οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στο πρώτο κράτος - µέλος,
γ) να διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς ή ότι ο κάτοχος «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.» διαθέτει ανάλογη ασφάλιση για αυτούς.
6. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του παρόντος Κεφαλαίου εξακολουθούν να εφαρµόζονται τηρουµένων
των αναλογιών.
7. Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο κράτος
- µέλος, εφαρµόζεται το άρθρο 35 του παρόντος.
Άρθρο 39
Σηµείο επαφής
(Άρθρα 20 και 22 της Οδηγίας)
1. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό σηµείο επαφής µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή των πληροφοριών που
καθορίζονται στα άρθρα 36 και 37 του παρόντος και στο άρθρο
20 της Οδηγίας.
2. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών ανακοινώνει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη - µέλη
εάν θεσπίσθηκαν νοµοθετικά ή κανονιστικά µέτρα όσον αφορά
το άρθρο 6, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συµβουλίου. Σε περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 4 της ανωτέρω
Οδηγίας, κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη - µέλη
δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές
χώρες και τοµείς.
3. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις
19 Ιουνίου 2013, ανακοινώνει στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 862/ 2007 στατιστικά στοιχεία για τον
αριθµό των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων η
εν λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, µε µνεία της ιθαγενείας
τους και, εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλµατός τους. Τα στατιστικά στοιχεία για τα µέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά
ανακοινώνονται µε τον ίδιο τρόπο, εκτός από τις πληροφορίες
για το επάγγελµά τους. Για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.» και τα µέλη της οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ του Συµβουλίου, οι παρεχόµενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης, στο µέτρο του δυνατού, το κράτος - µέλος προηγούµενης διαµονής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Ρύθµιση θεµάτων διαδικασίας όγκου εισερχοµένων
πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής
ειδίκευσης
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει προσωπικό για εργασία υψηλής ειδίκευσης, µε βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση

του άρθρου 27 του παρόντος, καταθέτει αίτηση στη Διεύθυνση
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών στην
οποία θα αναφέρονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων
χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: (α) έγκυρη
σύµβαση εργασίας που αφορά απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι η αµοιβή του εργαζόµενου δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου µισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, όπως
αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά, στο άρθρο 26 παράγραφος 1
εδάφιο β’ του παρόντος, (β) τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχετικό µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας, επίσηµα µεταφρασµένο και
επικυρωµένο, καθώς και (γ) βεβαίωση του ΟΑΕΔ και ανακοίνωση
αναζήτησης προσωπικού σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, από τις οποίες θα προκύπτει αδυναµία κάλυψης των θέσεων αυτών από άνεργους ηµεδαπούς ή
κοινοτικούς πολίτες ή νόµιµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών.
Εφόσον τα υψηλά επαγγελµατικά προσόντα του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας πιστοποιούνται µόνο από επαγγελµατική πείρα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θα πρέπει να
αποδεικνύονται τα έτη της επαγγελµατικής πείρας, καθώς επίσης να πληρούνται οι λοιπές αντίστοιχες προϋποθέσεις της εθνικής νοµοθεσίας.
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει πράξη µε την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε συγκεκριµένο εργοδότη µόνον
εφόσον ο τίτλος σπουδών αυτού είναι συναφής µε ειδικότητα
που περιλαµβάνεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
27 και ο αριθµός των εκεί προβλεπόµενων θέσεων εργασίας της
εν λόγω συναφούς ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια απόφαση, δεν έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης διαβιβάζεται, µαζί µε την υπογεγραµµένη από τον εργοδότη σύµβαση
εργασίας, στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Για τον προσδιορισµό της συνάφειας του τίτλου σπουδών µε ειδικότητα προβλεπόµενη στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 27 οι
αρµόδιες για την εξέταση της αίτησης υπηρεσίες µπορούν, σε
περίπτωση αµφιβολίας, να ζητούν σχετική γνώµη υπηρεσιών των
καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργείων.
3. Η αρµόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόµενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί
πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα µε σκοπό την παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν
να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία,
υποβάλλοντας τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών, νόµιµα
επικυρωµένους, καθώς και βεβαίωση από αρµόδια αρχή της
χώρας προέλευσης µε την οποία θα πιστοποιείται η επιτυχής
ολοκλήρωση προγράµµατος εκπαίδευσης που έπεται της δευτεροβάθµιας, δηλαδή µιας δέσµης µαθηµάτων που παρέχονται
από εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται,
προκειµένου να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση εργασίας και
να τους χορηγηθεί η ειδική θεώρηση εισόδου, τηρουµένων κατά
τα λοιπά των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις.
Εάν πρόκειται για νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα, ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να προσκοµίζει
τίτλο σπουδών, ακαδηµαϊκά αναγνωρισµένο από τη χώρα µας
και να πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας
για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού.
Άρθρο 41
Λοιπές διατάξεις «Μπλε Κάρτας»
1. Για την κάλυψη των δαπανών της αποµάκρυνσης που προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούµενου Κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν.
3386/2005 και της υπ’ αριθ. 4000/4/46 - α’ από 27.7.2009 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1535).
2. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαµονής στην Ελλάδα, για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού, σύµφωνα
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µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 3386/2005 όπως ισχύει,
µπορούν να αιτηθούν, κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής
τους, τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ρυθµίσεις του προηγούµενου Κεφαλαίου του παρόντος νόµου.
3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για
τους κατόχους άδειας διαµoνής «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.
3386/2005, όπως ισχύει, και εφόσον πρόκειται για κατόχους
αδειών διαµονής για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο
17 παράγραφος 1 εδάφια α’ και ε’ και στο άρθρο 33 του ν.
3386/2005, όπως ισχύει, καθώς και αδειών διαµονής του άρθρου
5 του π.δ. 101/2008 (Α’ 157) και του άρθρου 7 του π.δ. 128/2008
(Α’ 190), αυτοί µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του προηγούµενου Κεφαλαίου του παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται
οι σχετικές προϋποθέσεις, καθώς επίσης και τα κριτήρια που θα
καθοριστούν µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις προσαρµογής στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/38/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της
Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους
να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα
στην επικράτεια
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ.
106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι
συντηρούµενοι, καθώς και εκείνοι του (της) συζύγου, κατά την
ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που
έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το παρόν προεδρικό διάταγµα ισχύει για τους πολίτες της
Ένωσης, οι οποίοι εισέρχονται ή διαµένουν στην Ελλάδα, καθώς
και για τα µέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, που
τους συνοδεύουν ή έρχονται να τους συναντήσουν.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη της οικογένειάς τους,
που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, έχουν δικαίωµα διαµονής
στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως τρεις µήνες, χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση εφόσον κατέχουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Το ανωτέρω διάστηµα παρατείνεται,
αυτοδικαίως, για άλλους τρεις µήνες για τα πρόσωπα που πραγµατικά αναζητούν εργασία.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, έχουν δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα για
χρονικό διάστηµα έως τρεις µήνες χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν τον πολίτη της Ένωσης.»
5. Η παράγραφος 3 περίπτωση δ’ του άρθρου 7 του π.δ.
106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) αν ο ενδιαφερόµενος παρακολουθεί µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, η διατήρηση της ιδιότητας του εργαζοµένου
προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της προηγούµενης
επαγγελµατικής δραστηριότητας και της κατάρτισης. Η πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος είναι ακουσίως άνεργος».
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαµείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις µήνες από
την ηµεροµηνία άφιξής τους, υποχρεούνται µετά τη λήξη του τρι-
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µήνου να εµφανίζονται αυτοπροσώπως, στις αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, για καταγραφή. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενεργούν
σχετική εγγραφή και χορηγούν άµεσα βεβαίωση για την πράξη
τους, στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ηµεροµηνία εγγραφής. Η µη συµµόρφωση µε την απαίτηση εγγραφής τιµωρείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος.»
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τον υπολογισµό της κατοχής επαρκών πόρων από µέρους των ενδιαφεροµένων, λαµβάνονται υπόψη αφ’ ενός η προσωπική κατάσταση του ενδιαφεροµένου, αφ’ ετέρου το ύψος της
χορηγούµενης στην Ελλάδα ελάχιστης σύνταξης.»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης της παρ. 2 του παρόντος, εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους πενήντα (50) ευρώ, ανάλογου µε το πρόστιµο που επιβάλλεται για υποβολή εκπρόθεσµων αιτήσεων για
ανανέωση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίµου ενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
9. Το άρθρο 16 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αφού εξακριβωθεί η διάρκεια παραµονής των πολιτών της
Ένωσης που είναι δικαιούχοι µόνιµης διαµονής, µε την προσκόµιση της βεβαίωσης εγγραφής, οι αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας τους
χορηγούν το συντοµότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήσεώς τους που
υποβάλλεται αυτοπροσώπως, έγγραφο που πιστοποιεί τη µόνιµη
διαµονή τους.»
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης της παραγράφου
2 του παρόντος, εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία λήξης του δελτίου διαµονής, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους πενήντα (50) ευρώ, ανάλογου µε το πρόστιµο που επιβάλλεται για υποβολή εκπρόθεσµων αιτήσεων για
ανανέωση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίµου ενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
11. Η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Δεν λαµβάνεται επ’ ουδενί µέτρο επιστροφής κατά πολίτη
της Ένωσης ή µελών της οικογένειάς του, ακόµη και αν αυτός
έπαυσε να πληροί τους όρους των άρθρων 6 παρ. 3, 7, 11 παρ.
1 και 12 παρ.1 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του Κεφαλαίου VI , εφόσον οι πολίτες της Ένωσης είναι µισθωτοί
ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα ή εισήλθαν
στην Ελληνική Επικράτεια προκειµένου να βρουν εργασία. Στην
περίπτωση αυτή οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των οικογενειών τους δεν µπορούν να απελαθούν, εφόσον οι πολίτες της
Ένωσης δύνανται να παρέχουν αποδείξεις ότι συνεχίζουν να
αναζητούν εργασία και ότι έχουν πραγµατικές πιθανότητες να
προσληφθούν.»
12. Στο άρθρο 64 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι πολίτες της Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα βάσει
του παρόντος νόµου απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς εντός του πεδίου εφαρµογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε.. Το ευεργέτηµα αυτό απονέµεται στα µέλη της
οικογένειάς τους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν
το δικαίωµα διαµονής ή µόνιµης διαµονής, καθώς και στα µέλη
οικογένειας Έλληνα που είναι πολίτες τρίτων χωρών και έχουν
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οµοίως δικαίωµα διαµονής ή µόνιµης διαµονής.»
Άρθρο 43
1. Στο άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α’ 76), µετά την παράγραφο
1 προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. Το Δηµόσιο µπορεί, µετά την πάροδο ενός έτους από την
έναρξη της σύµβασης, να καταγγείλει τη µίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσµατά της επέρχονται µετά την
πάροδο τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή το Δηµόσιο οφείλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση
ποσό ίσο µε ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της µίσθωσης. Για υφιστάµενες,
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µισθωτικές συµβάσεις, το
ανωτέρω δικαίωµα παρέχεται εφόσον αυτές έχουν διαρκέσει
τουλάχιστον έξι έτη. Η απόφαση λύσης της µίσθωσης εκδίδεται
από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 36 του π.δ. 715/1979 (Α’ 212) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το Ν.Π.Δ.Δ. µπορεί, µετά την πάροδο ενός έτους από την
έναρξη της σύµβασης, να καταγγείλει τη µίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσµατά της επέρχονται µετά την
πάροδο τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση της. Στην περίπτωση αυτή το Ν.Π.Δ.Δ. οφείλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση
ποσό ίσο µε ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της µίσθωσης. Για υφιστάµενες,
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µισθωτικές συµβάσεις, το
ανωτέρω δικαίωµα παρέχεται εφόσον αυτές έχουν διαρκέσει
τουλάχιστον έξι (6) έτη.»
3. Οι προθεσµίες για την: α) έκδοση συµψηφιστικών Χρηµατικών Ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) δηµοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παρ. 6 και 42 του ν. 2362/1995) και διενέργεια
των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του Π.Δ.Ε., που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό
έτος 2011, στη δηµόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παρ.1 του ν.
2362/1995) και β) απόδοση λογαριασµού των ΧΕΠ, που θα εκδοθούν (άρθρο 42 του ν. 2362/1995) παρατείνονται κατά δύο (2)
µήνες. Παρατείνονται, επίσης, για το τρέχον έτος και κατά ίσο
χρόνο οι προθεσµίες των άρθρων 72 παρ. 2, 74 παρ. 2 και 76
παρ. 1, που αναφέρονται στην κατάρτιση του Απολογισµού και
Ισολογισµού του Κράτους και την αποστολή τους από τον
Υπουργό Οικονοµικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο µετά τη
διαπίστωση της ορθότητας αυτών τους επιστρέφει στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµέρα
αποστολής τους µαζί µε τη σχετική Διαδήλωση αυτού.
4. Η τέταρτη δόση του έτους 2011, καθώς και η πρώτη και δεύτερη δόση του έτους 2012 της χρηµατοδότησης των άρθρων 1
και 3 του ν. 3023/2002 (Α’ 146), καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις
της οικονοµικής ενίσχυσης του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, δεν
κατάσχονται και δεν εκχωρούνται, καταβάλλονται δε υποχρεωτικά στα δικαιούχα κόµµατα και συνασπισµούς σε λογαριασµό
πιστωτικού ιδρύµατος που δηλώνεται από τον δικαιούχο στο
Υπουργείο Εσωτερικών, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 44
1.α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α’ 244)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ειδικά όσον αφορά τα µαθήµατα της πληροφορικής και
των ξένων γλωσσών, στα υπό του παρόντος νόµου προβλεπόµενα σχολεία επιτρέπεται η κατανοµή των µαθητών κάθε τάξης,
ανάλογα µε το επίπεδο των γνώσεών τους, σε περισσότερα τµήµατα. Τα ανωτέρω σχολεία µπορούν να διδάσκουν παράλληλα
περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες,
πλέον της µίας, ξένες γλώσσες θα διδάσκονται.»
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έναρξη

του σχολικού έτους 2011-2012.
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.
682/1977, που προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 3687/2008
(Α’ 159), καταργείται.
γ) Στο άρθρο 12 του ν. 682/1977 (Α’ 244) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ηµερών, για την
παροχή υπηρεσιών µορφωτικού, επιµορφωτικού, πολιτιστικού,
ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές
δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα
του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν
άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.».
2. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), η οποία προστέθηκε µε
την παράγραφο 11β του άρθρου 59 του ν. 3966/ 2011 (Α’ 118),
αντικαθίσταται ως εξής:
«ii. Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθµού στην περίπτωση i, στα Τµήµατα και τις Σχολές της
ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:
αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/ 2006 (Α’ 75), καθώς και
υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική
ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75).
ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυµελών οικογενειών µε
τρία ζώντα τέκνα από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως
αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων άγαµων µητέρων µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα
τέκνα.
γγ) Υποψηφίων: α) µε αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του
πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.
4009/2011 (Α’ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήµιο
ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού διαφορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους, β) ορφανών
από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαµης µητέρας
µε ένα ή δύο µη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ) µε γονείς, τέκνα,
αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή πάσχουν από µυϊκή
δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόµων ειδικών
αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία άνω του 67%, δ) τέκνων των θυµάτων της τροµοκρατίας
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.
1897/1990 (Α’ 120), ε) πολύδυµων τέκνων εφόσον συµµετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το ίδιο έτος.
Ο συνολικός αριθµός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης
ii δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.»
3. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012 – 2013, για την εισαγωγή
των αποφοίτων Γενικών ή άλλου τύπου Λυκείων, σε κάθε σχολή
ή τµήµα που προβλέπονται στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, πρόσθετο
ποσοστό 3 % επί των θέσεων εισακτέων καταλαµβάνεται, αποκλειστικά, από όσους αποφοίτησαν το έτος 2011, συµµετείχαν
στις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους και για τους οποίους ίσχυαν κατά την αποφοίτησή τους ή ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τα κριτήρια που αναφέρονται στις
κατηγορίες της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/ 1997, όπως αντικαθίσταται
µε την παράγραφο 3. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υποπερί-
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πτωση i της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997.
Οι θέσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος
καταλαµβάνονται από τους υποψήφιους που αναφέρονται στο
ίδιο εδάφιο, εφόσον δεν επιλέγονται στις θέσεις της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 2
του ν. 2525/1997 και στις αντίστοιχες µε αυτές θέσεις των ειδικών κατηγοριών της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στα οκτώ πρώτα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.
4. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 25 του ν. 4024/
2011 (Α’ 226), όπως αυτό ισχύει, το οποίο έχει ως εξής:
«Επίσης, οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων δεν αφορούν
στις αποσπάσεις, που γίνονται δυνάµει της παραγράφου 14 του
άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α’ 203), της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α’ 124), της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’ 267) και του άρθρου 25 του ν.
3577/2007 (Α’ 130). Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει
από 1.1.2012.»
5. α) Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης η’ του άρθρου 3 του ν. 3328/2005 (Α’ 80) αντικαθίσταται ως
εξής:
«ββ) Το ανώτατο ίδρυµα απονέµει ως τίτλους σπουδών πτυχία
ή µεταπτυχιακά διπλώµατα ή διδακτορικά διπλώµατα.»
β) αα) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997 (Α’ 206) αντικαθίσταται ως εξής:
«υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 164/2004 (Α’ 134),
προσωπικό αποκλειστικά αµειβόµενο στο πλαίσιο σαφούς και
προσδιορισµένης εκ των προτέρων χρονικής διάρκειας ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραµµάτων,
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηµατοδοτούµενων από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους του
αρµόδιου φορέα ή επιδοτούµενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια.
Για την επιλογή του ως άνω προσωπικού, πλην του επιστηµονικού, δηµοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει
αντικειµενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και
το σκοπό του προς υλοποίηση έργου ή προγράµµατος.»
ββ) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206)
τα τελευταία εδάφια αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδικά για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για έργα και προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του
αρµόδιου φορέα ή επιδοτούµενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια,
η βεβαίωση του ΑΣΕΠ εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης του φορέα,
η οποία συνοδεύεται από βεβαιώσεις του φορέα και του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα σχετικά µε την πηγή χρηµατοδότησης,
µετά την πάροδο της οποίας τεκµαίρεται αποδοχή του ΑΣΕΠ στη
σχετική αίτηση του φορέα.»
γ) Στην περίπτωση ι της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α’ 280) η φράση
«καθώς και το επιστηµονικό προσωπικό που απασχολείται σε
ερευνητικά έργα ή προγράµµατα, τα οποία χρηµατοδοτούνται
µέσω των Ειδικών Λογαριασµών των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και των ΤΕΙ ή εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια» αντικαθίσταται ως εξής: «καθώς και
το προσωπικό που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα
ή προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται µέσω των Ειδικών Λογαριασµών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή των Νοµικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση
της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια».
Άρθρο 45
Δηµοσιολογιστικές διατάξεις
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α’ 226)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω για την κα-
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θιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας µε αµοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες,
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2.α. Αποζηµιώσεις για εφηµερίες ιατρών των νοσοκοµείων και
κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και αποζηµιώσεις για πρόσθετες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσης προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, καταβάλλονται µε χρηµατικά
εντάλµατα που εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νοµούς και νοµαρχίες, σε βάρος
των πιστώσεων του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τους µεταβιβάζονται µε επιτροπικά εντάλµατα.
β. Κατά τον ίδιο τρόπο καταβάλλονται και οι αντίστοιχες αποζηµιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω φορέων, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
γ. Στις παραπάνω Υ.Δ.Ε. διατίθενται µε απόφαση του Διοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας διοικητικοί υπάλληλοι από
νοσηλευτικά ιδρύµατα για την υποστήριξη του έργου τους κατά
την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών.
δ. Οι διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 περίπτωση Β’ του ν.
3205/2003 (Α’ 297), που προστέθηκαν µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 3868/2010 (A’129) και οι διατάξεις του άρθρου 66
παράγραφοι 34 και 35 του ν. 3984/2011 (Α’150) καταργούνται.
ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει
από 1.1.2012, όσον αφορά στις αποζηµιώσεις εφηµεριών ιατρικού προσωπικού και τις αποζηµιώσεις που απορρέουν από την
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες καταβάλλονται µετά
την ηµεροµηνία αυτή. Για τις λοιπές περιπτώσεις, οι διατάξεις
της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται για αποζηµιώσεις
πρόσθετης απασχόλησης που παρέχεται από την 1.3.2012 και
εφεξής.
3.α. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής/
Γ.Λ.Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών, συνιστάται Υπηρεσία
Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών
Ελέγχων και διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τµήµατα: i) Τµήµα Α’ Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισµού, ii) Τµήµα Β’
- Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισµού Δηµόσιων Επενδύσεων και Λογιστικό.
β. Στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ανήκουν τα πιο κάτω θέµατα που κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
Τµήµα Α’: Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43
του π.δ. 284/1988 (Α’ 128) µε στοιχεία γ’, ε’, στ’, θ’ και ιγ’, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995 (Α’
247), όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού.
Τµήµα Β’: Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43
του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος µε στοιχεία γ’ και ε’, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995,
όσον αφορά στις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµόσιων επενδύσεων, οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου
µε στοιχεία α’, β’, ζ’, η’, ι’, ια’, ιβ’ και ιδ’, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995, καθώς και η τήρηση των
προβλεπόµενων από την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου λογιστικών βιβλίων.
4. Η συσταθείσα µε το άρθρο 1 του π.δ. 448/ 1995 (Α’ 263)
«Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» µετονοµάζεται σε «Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών».
5. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.
3106/2003 (Α’ 30), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο Α7 του
άρθρου 21 του ν. 3172/2003 (Α’ 197), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Μέχρι τη σύσταση Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) για καθένα ή και για τους δύο προαναφερόµενους φο-
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ρείς, η εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των δαπανών τους διενεργείται από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου που είναι
αρµόδια για τις δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
6. Το άρθρο 60 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 448/1995 (Α’ 263), αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Η Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Α’
Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισµού.
β) Τµήµα Β’
Εκκαθάρισης Δαπανών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).
γ) Τµήµα Γ’
Εκκαθάρισης Δαπανών του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).
δ) Τµήµα Δ’
Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και Λογιστικό.
2. Η αρµοδιότητα της Υ.Δ.Ε. αυτής αναφέρεται στα κατωτέρω
θέµατα, που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ακολούθως:
α) Τµήµα Α’
Οι αρµοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 43, µε στοιχεία γ’, ε’,
στ’, θ’ και ιγ’, όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισµού όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, πλην του
Μ.Τ.Π.Υ..
β) Τµήµα Β’
Οι αρµοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43 που αναφέρονται
µε στοιχεία γ’, δ’ και ε’, όσον αφορά στις δαπάνες του Ε.Κ.Κ.Α..
γ) Τµήµα Γ’
Οι αρµοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43, µε στοιχεία γ’, ε’,
στ’, θ’ και ιγ’, όσον αφορά στις δαπάνες του Μ.Τ.Π.Υ..
δ) Τµήµα Δ’
Οι αρµοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43, µε στοιχεία γ’ και
ε’, όσον αφορά στις δαπάνες του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων.
Οι αρµοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43, µε στοιχεία α’, β’,
ζ’, η’, ι’, ια’, ιβ’ και ιδ’.
Οι αρµοδιότητες της παρ.1, µε στοιχεία α’, β’, στ’, ζ’, η’ και θ’
και της παρ. 2 του άρθρου 66, όσον αφορά στις δαπάνες του
Ε.Κ.Κ.Α..
Τήρηση του µητρώου προσωπικού και των λογιστικών βιβλίων
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.»
7. Τα Τµήµατα Β’ και Γ’ της Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο
50 του π.δ. 284/1988) καταργούνται. Το Τµήµα Δ’ της ανωτέρω
Υπηρεσίας µετονοµάζεται σε Τµήµα Β’.
8. Το Τµήµα Γ’ της Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου στο
Υπουργείο Οικονοµικών, που συστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 206/2001 (Α’ 163) και µετονοµάστηκε µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 264/2004 (Α’ 258),
καταργείται.
9.α. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης ια’ της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α’ 316), όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 8δ του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ια/αα. Ποσοστό έως 40% των ετήσιων διαθεσίµων του Τ.Α.Π.
αποδίδεται, ως δηµόσιο έσοδο, στον Κρατικό Προϋπολογισµό
και διατίθεται για την πληρωµή δαπανών του τοµέα πολιτιστικής
κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού που
αφορούν έργα και εργασίες, δραστηριότητες, προµήθειες και
λειτουργικές ανάγκες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται το αποδιδόµενο ποσοστό και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της ρύθµισης αυτής.»
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β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του ν.
736/1977 καταργούνται.
10.α. Πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήµατα για γραφική ύλη, φωτισµό, καθαριότητα, θέρµανση κ.λπ. και µισθώµατα κτιρίων των
δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και οι δαπάνες του άρθρου 37 του
ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 14 του ν. 2892/2001 (Α’ 46),
ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υ.Δ.Ε..
Οι ανωτέρω δαπάνες πληρώνονται αποκλειστικά και µόνο µε
χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται από τις κατά τόπο αρµόδιες Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου,
β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει ένα (1) µήνα
µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Από την έναρξη ισχύος
της παρούσας παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις: α) του
άρθρου 37 του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν και β) των άρθρων
21 παρ. 9 και 28 παρ. 3 του ίδιου νόµου, 12 παρ. 1 περιπτώσεις
δ’- ε’ και παρ.2 του π.δ.151/ 1998, 9 παρ. 1 του π.δ.113/2010 (Α’
194) και της αριθ. 194902 της 22/22 Νοεµβρίου 1969 (Β’ 777)
υπουργικής απόφασης, κατά το µέρος που αναφέρονται στις δαπάνες της παρούσας παραγράφου. Καταργείται επίσης κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει διαφορετικά.
11. Επιτρέπεται η αναθεώρηση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής δαπανών, που έχουν θεωρηθεί από Πάρεδρο ή Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), στο πλαίσιο του διενεργούµενου από αυτό προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Δηµοσίου
ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και πράξεων του αρµόδιου Τµήµατος του Ε.Σ.,
µε τις οποίες επιλύθηκε διαφωνία υπέρ της θεώρησης χρηµατικού εντάλµατος ή πράξεως επί λογαριασµών, κατόπιν αιτήσεως
του Υπουργού Οικονοµικών ή των κατά νόµο εξουσιοδοτηµένων
από αυτόν οργάνων.
Στην περίπτωση αυτή ως λόγοι αναθεώρησης των ανωτέρω
πράξεων δύναται να προβάλλονται, πέραν των αναφεροµένων
στην παρ. 3 του άρθρου 29 του π.δ. 774/ 1980 (Α’ 189), και οι
ακόλουθοι: α) πλάνη περί το νόµο, β) εντοπισµός, κατά τη διενέργεια επιγενόµενων διοικητικών ελέγχων νέων κρίσιµων εγγράφων (στοιχείων) που στοιχειοθετούν εξ αντικειµένου την
απόρριψη της θεωρηθείσας δαπάνης.
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 του ανωτέρω άρθρου
εφαρµόζονται και εν προκειµένω.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
12. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) καταργούνται από 1.1.2012.
13. Καταργούνται, από 27.10.2011, οι διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2362/ 1995 (Α’ 247). Οι
λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου αυτής αναριθµούνται αντίστοιχα.
14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του π.δ. 284/ 1988 (Α’
128), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3408/2005
(Α’ 272) και ισχύει σήµερα, προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) Τµήµα αποδοχών προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ
του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως εκάστοτε ισχύει.
Κατάρτιση σχετικών διατάξεων, ρύθµιση θεµάτων, που αφορούν τις αποδοχές και λοιπές απολαβές γενικά όλων των ανωτέρω, ερµηνεία των σχετικών µε τα θέµατα αυτά διατάξεων και
παρακολούθηση της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής τους
από όλες τις Υπηρεσίες.
Μέριµνα για τη σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά
µε τον καθορισµό αποδοχών ή εν γένει αποζηµιώσεων του ανωτέρω προσωπικού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
από τις σχετικές διατάξεις.
Παροχή απόψεων προς την αρµόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ.
(Δ21), σχετικά µε µισθολογικά ζητήµατα όλων των ανωτέρω στα
νοµοσχέδια που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις για την κατάρτιση και υπο-
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γραφή των ειδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, για όσους
υπαλλήλους δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος µισθολογίου, καθώς και εκπροσώπηση του Δηµοσίου στον
Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, για την επίλυση των
συλλογικών διαφορών εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.
Έγγραφες απαντήσεις σε ερωτήσεις και αναφορές βουλευτών
(κοινοβουλευτικός έλεγχος) για θέµατα µισθολογικού περιεχοµένου.
Παροχή απόψεων σε ερωτήµατα σχετικά µε τις δαπάνες µετακίνησης του ν. 2685/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.»
Άρθρο 45
1. Τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου που συστήθηκαν
στους Δήµους µε την επωνυµία «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πύλου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Αγίου Νικολάου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ιεράπετρας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σητείας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Βόχας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κορινθίων», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λουτρακίου-Περαχώρας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Σικυωνίων», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αµφίπολης Σερρών», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Θάσου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Χίου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάργας», «Δηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Πρεβέζης», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αβδήρων», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σκάλας Ωρωπού», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόρειας Κυνουρίας»,
«Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λεωνιδίου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Τυρού», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Άρτας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», «Δηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Αµφιλοχίας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ναυπάκτου»,
«Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Γαλαξιδίου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αλοννήσου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σκιάθου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σκοπέλου, «Διαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Βαθέος-Πυθαγορείου» και «Διαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καρλοβασίου - Μαραθοκάµπου», που συγχωνεύτηκαν σε ένα νοµικό
πρόσωπο µε την επωνυµία «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σάµου»
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 και, ανεξαρτήτως αν έχουν συγκροτήσει διοικητικό συµβούλιο, δεν λειτούργησαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
συγκροτούν, εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
νέο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Μέσα στην ίδια προθεσµία, τα όργανα διοίκησης των φορέων που ασκούσαν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος τις
αρµοδιότητες των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 λιµενικών
ταµείων, ολοκληρώνουν την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και εν γένει δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων, καθώς και των εκκρεµών δικών και συµβάσεων
που είναι σε εξέλιξη και που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες
αυτές για κάθε λιµενικό ταµείο της παραγράφου 1. Στην έκθεση
απογραφής ενσωµατώνονται και τυχόν αποφάσεις της επιτροπής της επόµενης παραγράφου.
3. Στις περιπτώσεις που οι αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιµενικά ταµεία της παραγράφου 1 ή από τη
µεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να
υφίσταται λιµενικό ταµείο που ασκεί τις αρµοδιότητές του στον
εναποµείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια ποιο εξ αυτών καθίσταται διάδοχος ως προς
τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, συγκροτείται επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επίλυση των σχετικών αµφισβητήσεων, οι αποφάσεις της οποίας προηγούνται της
έκθεσης απογραφής. Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο
του Λιµενικού Ταµείου, από το οποίο µεταφέρθηκαν εν όλω ή εν
µέρει οι αρµοδιότητες, τους προέδρους των νέων διοικητικών
συµβουλίων των Λιµενικών Ταµείων της παραγράφου 1, τον Προϊστάµενο της οικείας Λιµενικής αρχής, έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήµων που ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του µε απόφαση της διοικούσας επιτροπής της,
καθώς και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Διοικητικού - Οικονο-
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µικού του νοµού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως πρόεδρο.
Στην περίπτωση που η επιτροπή συστήνεται στην έδρα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Στην
ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους, καθώς και ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της ως άνω επιτροπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και σε
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
Η σύσταση και συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις της παραγράφου 7β του παρόντος.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται
στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από
τον πρόεδρο του φορέα που ασκούσε πριν από τη δηµοσίευση
του παρόντος τις αρµοδιότητες των λιµενικών ταµείων της παραγράφου 1 και από τον πρόεδρο του νέου διοικητικού συµβουλίου αυτών.
Η πράξη συγκρότησης του νέου διοικητικού συµβουλίου, η έκθεση απογραφής, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης
και παραλαβής, αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει πράξη εντός
ενός (1) µηνός, µε επιφύλαξη της παραγράφου 7β του παρόντος,
µε την οποία αφ’ ενός µεν διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας
των λιµενικών ταµείων της παραγράφου 1 και αφ’ ετέρου εγκρίνεται η έκθεση απογραφής και το ως άνω πρωτόκολλο.
5. Μέχρι την έκδοση της πράξης της προηγούµενης παραγράφου από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
οι αρµοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται νοµίµως από τα όργανα διοίκησης των φορέων που τις ασκούσαν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
6. Με την έκδοση της ανωτέρω πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τα λιµενικά ταµεία της παραγράφου 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως, στην κινητή και ακίνητη
περιουσία, καθώς και σε πόρους, δικαιώµατα και υποχρεώσεις
εν γένει των Λιµενικών Ταµείων των οποίων οι αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν εν όλω ή εν µέρει. Οι εκκρεµείς δίκες που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες που µεταφέρθηκαν συνεχίζονται
αυτοδικαίως από το οικείο λιµενικό ταµείο της παραγράφου 1,
χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης. Για τις εκκρεµείς δηµόσιες συµβάσεις
που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς, καταρτίζεται
υποχρεωτικά προγραµµατική σύµβαση του άρθρου 100 του ν.
3852/2010, µε την οποία καθορίζονται όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη διεύθυνση των συµβάσεων και τη χρηµατοδότησή τους.
Απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης απογραφής µεταγράφεται ατελώς, προκειµένου για ακίνητα, στα οικεία βιβλία µεταγραφών. Οµοίως, ατελώς πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες
κτηµατολογικές εγγραφές.
7α. Το τακτικό προσωπικό που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα Λιµενικά Ταµεία, των οποίων οι αρµοδιότητες
µεταβιβάστηκαν εξ ολοκλήρου στα λιµενικά ταµεία της παραγράφου 1 του παρόντος, µετατάσσεται ή µεταφέρεται αυτοδικαίως
στο αντίστοιχο λιµενικό ταµείο µε διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη λειτουργίας του λιµενικού αυτού ταµείου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε αντίστοιχες
κενές και αν δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες
συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο, µετά από απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που µετατάχθηκε ή µεταφέρθηκε, µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων λογίζεται στο
εξής ως προσωπικό των παραπάνω λιµενικών ταµείων της παραγράφου 1 και διέπεται, ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς,
το µεν µόνιµο από το πρώτο µέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δεύτερο µέρος του Κώδικα Κατάστασης
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Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως
ισχύει. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν
πριν από τη µετάταξη ή µεταφορά του.
Η προϋπηρεσία του προσωπικού, στις θέσεις από τις οποίες
µετατάσσεται ή µεταφέρεται, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες.
β. Στις περιπτώσεις που οι αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιµενικά ταµεία της παραγράφου 1 ή από τη
µεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να
υφίσταται λιµενικό ταµείο που ασκεί τις αρµοδιότητές του στον
εναποµείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης, η κατανοµή του
τακτικού προσωπικού που υπηρετούσε στον φορέα που ασκούσε
τις αρµοδιότητες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος γίνεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της
Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, η οποία λαµβάνει
υπόψη ιδίως την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήµατα υγείας
και έτη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη
της παραγράφου 4 εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση
της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 28 του
v. 2738/1999 (Α’ 180), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, όσον αφορά στα Λιµενικά Ταµεία
της παραγράφου 1 του παρόντος.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): 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 (Ευάγγελος Αργύρης): Παρεσχέθη η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.15’, λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Μεγάλη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα
19.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία α) «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και β) µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κανονισµός
Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις».
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