ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’
Μ. Τρίτη 10 Απριλίου 2012
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9085, 9452, 9581
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9328, 9474, 9469, 9475,
9504, 9519, 9520, 9521, 9522, 9528, 9538, 9542, 9543, 9574,
9575
3. Αναφορά στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών, σελ. 9469, 9472, 9475, 9478, 9479, 9480,
9531, 9532
4. Αναφορά σχετικά µε το ενδεχόµενο ύπαρξης καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας από Έλληνες Βουλευτές,
σελ. 9473, 9474, 9476
5. Αναφορά στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους
Υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία αυτής, σελ. 9474, 9478, 9479, 9481, 9540, 9557
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 9538
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 9085 - 9086
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
9086 - 9100
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις", σελ. 9100
2. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
"Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες", σελ. 9237,
9329
3. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "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", σελ. 9427
4. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού
Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή
της Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις", σελ. 9452, 9561
5. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1013 και ειδικό 57 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σελ. 9546, 9547
6. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1013 και ειδικό 57 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σελ. 9548 - 9550, 9551
- 9554

7. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σελ. 9549
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΖΗΣΗ Ρ.,

σελ. 9468 - 9476,
9478 - 9480,
9539 - 9548

ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β.,

σελ. 9476 - 9478,
9480 - 9483,
9506 - 9520,
9529 - 9537, 9581
σελ. 9483 - 9506,
9520 - 9529,
9537 - 9539,
9548 - 9581
σελ. 9085 - 9468

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Γ. ,
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
ΖΗΣΗ Ρ. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
ΚΙΛΤΙΔΗΣ Κ. ,
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο. ,
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Η. ,
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ Ό. ,
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ε. ,
ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΣΠΕΝΤΖΑ Ε. ,
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,

σελ. 9504
σελ. 9519, 9520 ,9543
σελ. 9538
σελ. 9519
σελ. 9474, 9475
σελ. 9538
σελ. 9521, 9522
σελ. 9469
σελ. 9475, 9520, 9521
σελ. 9504, 9521, 9538
σελ. 9328
σελ. 9474, 9475, 9542
σελ. 9328,
σελ. 9328
σελ. 9328
σελ. 9542
σελ. 9519
σελ. 9328
σελ. 9328
σελ. 9475, 9538
σελ. 9519

ΝΙΩΤΗΣ Γ.,

Β. Επί της αναφοράς στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών
της Βουλής, ενόψει των εκλογών:
ΑΗΔΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 9532
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 9469, 9472
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 9531
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 9479
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 9478
ΣΑΛΜΑΣ Μ. ,
σελ. 9472
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 9480
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 9475
Γ. Επί της αναφοράς σχετικά µε το ενδεχόµενο ύπαρξης
καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας από Έλληνες
Βουλευτές:
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
σελ. 9473
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 9474
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 9476

Δ. Επί της αναφοράς στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους Υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία αυτής:
ΖΗΣΗ Ρ. ,
σελ. 9481
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 9557
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 9478, 9551
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
σελ. 9474, 9479
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 9478, 9479
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 9540
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 9481
Ε. Επί προσωπικού θέµατος:
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,

σελ. 9538
σελ. 9538

ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 9329
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ,
σελ. 9327
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο. , σελ. 9327, 9328
ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ε. ,
σελ. 9328
ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΣΠΕΝΤΖΑ Ε. ,
σελ. 9328
Ζ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. , σελ. 9427
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ,
σελ. 9427
Η. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης:
ΑΗΔΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 9532
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ. ,
σελ. 9505, 9506
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. , σελ. 9528
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 9522
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Γ. ,
σελ. 9504
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 9519, 9541, 9542
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 9510, 9511
ΒΡΕΤΤΟΣ Κ. ,
σελ. 9512, 9524
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 9540
ΕΜΙΝΙΔΗΣ Σ. ,
σελ. 9529
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Η. ,
σελ. 9464, 9465
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 9492, 9500, 9501
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 9536
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ. ,
σελ. 9508, 9509
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 9523, 9551

ΚΙΛΤΙΔΗΣ Κ. ,

σελ. 9462, 9463, 9550,
9556, 9558
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 9454, 9455, 9490,
9492, 9501, 9509,
9531, 9550, 9556,
9557
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 9490, 9492, 9521,
9522, 9557
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 9489, 9539
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 9465
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 9463, 9464, 9465,
9466, 9469, 9483,
9486, 9487, 9488,
9500, 9502, 9509,
9512, 9519, 9520,
9526, 9535, 9550,
9555, 9556
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 9468, 9469
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 9525, 9528
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 9488, 9501, 9555
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 9522
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9453, 9454, 9455,
9456, 9542, 9555,
9556
ΝΤΑΛΑΡΑ Α. ,
σελ. 9504
ΟΘΩΝΑΣ Ε. ,
σελ. 9511
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9530
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 9541
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ,
σελ. 9456, 9464, 9686,
9557
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο. , σελ. 9486, 9500, 9501
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 9520, 9533
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Η. ,
σελ. 9468, 9487
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
σελ. 9464, 9465
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 9488
ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ Ο. ,
σελ. 9452, 9453, 9465,
9520, 9542, 9543
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 9507
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 9511, 9519, 9540
ΣΑΛΜΑΣ Μ. ,
σελ. 9487, 9489
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 9536
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 9492, 9553
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 9488, 9537, 9538
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 9477, 9487, 9520
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 9534, 9539, 9543

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’
Μ. Τρίτη 10 Απριλίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 10 Απριλίου 2012, ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα
10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 9-4-2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΗ’ συνεδριάσεώς του, της Μ. Δευτέρας 9 Απριλίου 2012 (απογευµατινής), σε ό,τι αφορά στην
ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)»)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη, Βουλευτή Νοµού Ευβοίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη µετατροπή των εγκαταστάσεων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε κέντρα
κράτησης παράνοµων µεταναστών.

να ανατεθεί ο έλεγχος µέρους του FIR Αθηνών, που διαχειρίζεται
η Ελλάδα, σε γειτονικά κράτη.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ειδικό Οικοτροφείο Παιδιών
«Ελπίς» Ορ. Βουρέλης και Σία Ο.Ε. αιτείται την άµεση επίλυση
θέµατος που αφορά τον καθορισµό πλαισίου συµβάσεως µε τον
ΕΟΠΥΥ του οικοτροφείου παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασυλικού
τύπου «Ελπίς».
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Φορτοεκφορτωτών
Ελλάδος αιτείται να περιοριστεί στο ελάχιστο η σοβαρή βλάβη
την οποία υπέστησαν τα αποθεµατικά των κεφαλαίων αποζηµίωσης φορτοεκφορτωτών.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του ΔΣ ΣΥΓΤΕ αιτείται
την επίλυση θεµάτων που αφορούν τη µείωση των αποθεµατικών
του Ταµείου Υγείας και την ένταξη του Ταµείου Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων στον ΕΟΠΥΥ από 1-5-2012.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυµπιονικών αιτείται την άµεση καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος στους
Έλληνες Παραολυµπιονίκες.

2) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Λάρισας εκφράζει
τη διαµαρτυρία της για την εξαίρεση των αστυνοµικών από τη
χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος.

10) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην πιθανότητα
απουσίας της Ελλάδας από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου λόγω οικονοµικών προβληµάτων.

3) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Τεµπών Νοµού Λάρισας επισηµαίνει την επιτακτική ανάγκη συνέχισης των έργων στην Κοιλάδα
των Τεµπών.

11) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην έκθεση της
UNICEF για τις δυσµενείς επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης
στα παιδιά.

4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας αιτείται τη συµµετοχή τους στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που ισχύουν για τις εµπορικές τράπεζες.

12) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων του 15ου Γυµνασίου Λάρισας και του 42ου Δηµοτικού Σχολείου Λάρισας αιτούνται την ίδρυση και λειτουργία του 15ου Λυκείου της Νέας
Πολιτείας Λάρισας.

5) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Ελλάδας εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το ενδεχόµενο

13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων
πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ αιτείται τη χορήγηση σε όλο το προσωπικό
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των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
14) Οι Βουλευτές, Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση των Απανταχού Παξινών
Νοµού Κέρκυρας «Ο Άγιος Χαράλαµπος» εκφράζει την αντίθεσή
του στην απόφαση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση ΗγουµενίτσαςΛευκίµης-Παξών και ζητά την επαναφορά της απευθείας σύνδεσης Ηγουµενίτσας-Παξών σε καθηµερινή βάση.
15) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις Νάουσας και Περιφέρειας Νοµού Ηµαθίας αιτείται την ενεργοποίηση του άρθρου 19 του ν.4015/2011 υπέρ των εργαζοµένων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νάουσας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΞΑΝΘΗΣ».
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συµβούλιο της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Υγείας εκφράζει τις προτάσεις του για την εναρµόνιση
και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).
24) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΕΕΓΑ «Η
ΕΘΝΙΚΗ» εκφράζει τις θέσεις του σχετικά µε τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2012 των ασφαλισµένων.
25) Η Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κισσάµου Νοµού Χανίων
αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά µε την πορεία ανάθεσης της µελέτης για την αποκατάσταση της λιµνοδεξαµενής Αγίων Θεοδώρων του Δήµου Κισσάµου.

16) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού
Καρδίτσας αιτείται την προώθηση ρύθµισης για τη χορήγηση του
εκλογικού επιδόµατος.

26) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος παραθέτει σειρά θεσµικών αιτηµάτων του
κλάδου και αιτείται την επίλυσή τους.

17) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τοπικοί παράγοντες του Δήµου Ναυπάκτου
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας αιτούνται την αναστολή της υλοποίησης µελέτης για την κατασκευή ΧΥΤΑ Αδρανών στην περιοχή
Δούνη Πιτσιναίικων του Δήµου Ναυπακτίας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.

27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Άγγελος Σχισµένος αιτείται
διακανονισµού για την εξόφληση οφειλής του στον ΟΑΕΕ.

18) Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
Νοµού Κοζάνης αιτείται την ένταξη της περιοχής στις προβληµατικές και παραµεθόριες περιοχές τύπου Α και τη χορήγηση
του επιδόµατος προβληµατικής περιοχής στους εκπαιδευτικούς.
19) Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισµό της Δυτικής
Μακεδονίας από τη χρηµατοδότηση της δηµιουργίας νέων προγραµµάτων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας καταθέτει τις προτάσεις του για τα µέτρα κατάργησης
των περικοπών του µνηµονίου και ανατροπής της αντεργατικής
πολιτικής.

28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Καταστηµαταρχών
Κουρέων Κοµµωτών Νοµού Αχαΐας «η Αγία Τριάς» εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για ελέγχους της ΑΕΠΙ σχετικά µε τη µουσική
στους χώρους των κοµµωτηρίων.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων της
Επιχείρησης «FREEGO-GLASS ABEE» Νοµού Αχαΐας «η Αλληλεγγύη» εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόθεση της εταιρείας
για εκ περιτροπής εργασία και αιτείται την επίλυση του θέµατος.
30) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κυρία Δήµητρα ΑίβαλιώτηΠασχαλίδου αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά µε ληφθείσα ειδοποίηση ληξιπρόθεσµων χρεών.
31) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά
µε την πληρότητα ή µη ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση
σύνταξης στο δηµοσιογράφο κ. Γιώργο Κοντονή.

21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία «ΕΣΑΜΕΑ» αιτείται την άµεση ψήφιση του σχεδίου
νόµου για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρίες.

32) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά
µε ειδοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών που εστάλη στον αποθανόντα πατέρα του.

22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επιχειρησιακών Σωµατείων Ιδιωτικών Καζίνο εκφράζει τις θέσεις και τις προτάσεις
της σχετικά µε θέµατα λειτουργίας της επιχείρησης «ΚΑΖΙΝΟ

1. Στην µε αριθµό 2925/16-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπούρα Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B13-92/16-03-2012
έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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2. Στην µε αριθµό 5370/03-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μανωλάκη Αγγέλου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B13-68/16-03-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
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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-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

4. Στην µε αριθµό 5897/20-02-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Αυγερινοπούλου Διονυσίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ13
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ΦΜΑΠ 1045879 ΕΞ2012/16-03-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

9096

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

5. Στην µε αριθµό 5930/21-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 790/16-03-2012 έγ-
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γραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:

9098

6. Στην µε αριθµό 6146/29-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γαληνού Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90023/5342/385/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

16-03-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9099

9100

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες
Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις».
Δεν έχει υπάρξει καµµία νοµοτεχνική ή άλλη βελτίωση. Εισάγεται προς ψήφιση ως έχει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική
µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης
1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο για
λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και εγκρίσεις που εκδίδει, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και τις εκθέσεις
επιθεωρήσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων
της νόµιµης άσκησής τους.
2. Αν µεταβληθεί η επωνυµία του φορέα της επιχείρησης ή µεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία µέρος ή το σύνολο των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών µίας εταιρείας, ανάλογα µε τη φύση της
επιχείρησης ως ατοµικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η
άδεια που έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται µόνον όσον
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους και δεν
απαιτείται η προσκόµιση νέων.
Αν η µεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δραστηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα πιστοποιητικά, οι
αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί και αφορούν την
ήδη ασκούµενη δραστηριότητα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε
αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόµιση από την επιχείρηση
υπεύθυνης δήλωσης µε την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχικής άδειας.
3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που εκδίδουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως δραστηριότητες, µεριµνούν
για την ηλεκτρονική µεταξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο του
οποίου γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσεων,
η ηλεκτρονική διακίνηση µεταξύ των συναρµόδιων υπηρεσιών
και η τελική τους διεκπεραίωση.
4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης, απόφασης ή γνωµοδότησης από κρατικές κεντρικές και περιφερειακές
αρχές και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου

(Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία αυτά αναζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία.
5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση αδειών,
αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να διατηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες
σχετικά µε τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διοικητικές
πράξεις και γνωµοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.
6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώµης, αρκεί η προσκόµιση
των δικαιολογητικών που προβλέπονται ρητά στο νόµο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η εκ µέρους της αρµόδιας
αρχής αναζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκοµισθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η
παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου συνιστά
πειθαρχικό παράπτωµα εκ µέρους του αρµόδιου υπαλλήλου.
7. Μέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν το νοµοθετικό
τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση αδειών, µε σκοπό τη µείωση: (α) των απαιτούµενων αδειών και (β) των επί µέρους απαιτούµενων δικαιολογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή
τους µε υπεύθυνες δηλώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.
3230/2004 (Α’44). Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή για τις άδειες
που εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
κατ’ εφαρµογή διατάξεων Διεθνών Συµβάσεων και της κοινοτικής
νοµοθεσίας ή ειδικής εθνικής νοµοθεσίας στα πλαίσια άσκησης
της τελωνειακής και φορολογικής πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3894/2010 (Α’ 204)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις
που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα σηµαντικής
εντάσεως στη συνολική εθνική οικονοµία και προάγουν την
έξοδο της χώρας από την οικονοµική κρίση. Αφορούν ιδίως στην
κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή στον εκσυγχρονισµό
υποδοµών και δικτύων: (α) στη βιοµηχανία, (β) στην ενέργεια, (γ)
στον τουρισµό, (δ) στις µεταφορές και επικοινωνίες, (ε) στην παροχή υπηρεσιών υγείας, (στ) στη διαχείριση απορριµµάτων, (ζ)
σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, εφόσον πληρούν
µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό
εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τοµέα επένδυσης, ή
(β) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον
τοµέα της βιοµηχανίας εντός ήδη οργανωµένων υποδοχέων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ή τρία εκατοµµύρια (3.000.000)
ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριµένα έργα στο πλαίσιο του ταµείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει
συσταθεί δυνάµει της υπ’ αριθµ. 35996/ΕΥΣ 5362 (1388/Β’/2010)
υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1 παρ. 1 και 5 παρ. 1 της ανωτέρω απόφασης ή
(γ) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την
επένδυση δηµιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες
θέσεις εργασίας, ή
(δ) από την επένδυση δηµιουργούνται κατά βιώσιµο τρόπο
τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 προστίθεται πε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ρίπτωση ζ’ ως εξής:
«ζ. «Βιοµηχανία», για τους σκοπούς του νόµου αυτού, είναι
κάθε κύρια δραστηριότητα η οποία περιγράφεται στις κατηγορίες 10-33 της Στατιστικής Ταξινόµησης Κλάδων Οικονοµικών
Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 2008) της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, όπως αυτές εµφαίνονται στο Παράρτηµα I του παρόντος
νόµου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται
στο Παράρτηµα Ι, αποκλειστικά για την εφαρµογή του παρόντος
νόµου, κατηγορίες οικονοµικών δραστηριοτήτων.»
3. To άρθρο 2 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία µετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ως µέλη οι
Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
Πολιτισµού και Τουρισµού και ο αρµόδιος κατά περίπτωση
Υπουργός, ο οποίος εισηγείται το θέµα της αρµοδιότητάς του.
Αν στην Δ.Ε.Σ.Ε. µετέχει υπουργός που έχει διορισθεί και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, την προεδρία της Δ.Ε.Σ.Ε. ασκεί ο
Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η λειτουργία της
Δ.Ε.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1558/1985. Η γραµµατειακή υποστήριξη στη Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών Επενδύσεων.
2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. µπορεί µε αποφάσεις της να καθορίζει τον τρόπο
λειτουργίας της.»
4. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3894/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) η µεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόµενη
αύξηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της
ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας και ιδίως της βιοµηχανίας, η υιοθέτηση καινοτοµίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του
περιβάλλοντος και η εξοικονόµηση ενέργειας.»
5. Στο άρθρο 3 του ν. 3894/2010 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Η Δ.Ε.Σ.Ε. µε απόφασή της, που λαµβάνεται µε πρωτοβουλία και εισήγηση του Προέδρου της ή του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος το έργο Υπουργού, µπορεί να αναθέτει στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» τη διάρθρωση τελικών επενδυτικών
προτάσεων ελάχιστων προδιαγραφών, οι οποίες εντάσσονται
στις διαδικασίες των δηµοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Η
Δ.Ε.Σ.Ε., µε την ίδια απόφαση, εξουσιοδοτεί την «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.» για την κατάρτιση ολοκληρωµένων φακέλων
επενδυτικών σχεδίων Δηµοσίων Στρατηγικών Επενδύσεων,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια σχετικά µε την αδειοδότηση, χρηµατοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση των εν λόγω
επενδυτικών σχεδίων συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων
προπαρασκευαστικών ενεργειών.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 (Α’ 29), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3049/2002 (Α’ 212) και το
άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και συµπληρωµατικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εξαιρείται δε από τις
διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α’314).»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Σε περίπτωση ένταξης στρατηγικής επένδυσης κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, η
κατάρτιση σχεδίων επί επενδυτικών φακέλων γίνεται σε σύµπραξη µε τον κύριο του έργου και, όπου αυτό είναι απαραίτητο,
µε ανάθεση σε εξειδικευµένους συµβούλους. Αν για τις υπηρεσίες, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων (υπεργολάβων), η
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σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στην αµοιβή των συµβούλων. Σε
κάθε περίπτωση, για την παροχή των υπηρεσιών και την καλή
εκτέλεση της σύµβασης ευθύνεται ο σύµβουλος που συµβάλλεται µε την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.»
8. Το άρθρο 6 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την πραγµατοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων
απαιτείται η προηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που
χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Για το σκοπό αυτόν, υποβάλλεται σχετική αίτηση, που
συνοδεύεται από τα κατά το νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά,
στην αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
1650/1986 (Α’ 160).
2. Εφόσον έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων
και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη στρατηγική επένδυση,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν απαιτείται η έκδοση γνωµοδοτήσεων υπηρεσιών και φορέων που έχουν ήδη
γνωµοδοτήσει κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
3. Δεν επιτρέπεται να υλοποιείται επένδυση που υπάγεται στον
παρόντα νόµο, σε περιοχές του δικτύου NATURA, οι οποίες
έχουν ρητά χαρακτηρισθεί ως περιοχές απολύτου προστασίας
της φύσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 19
του ν.1650/1986 (Α’ 160).»
9. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης για την πραγµατοποίηση
Στρατηγικών Επενδύσεων σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισµών
κάτω των 2.000 κατοίκων και εκτός ορίων οικισµών υφισταµένων
προ του έτους 1923, οι οποίοι στερούνται εγκεκριµένου σχεδίου,
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και προηγούµενη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), κατόπιν αίτησης του Φορέα Πραγµατοποίησης.»
10. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η παραχώρηση επιτρέπεται µετά την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων του άρθρου 24 του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται σε αυτά.»
11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, µετά από
αίτηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», ορίζονται τα βοηθητικά και συνοδά έργα εξωτερικής υποδοµής που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων,
εφόσον το κόστος τους δεν είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση
µε το συνολικό κόστος και το στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης.»
12. Η περίπτωση α’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την ταυτότητα του επενδυτή και
των συνεργατών του, αναφορά της προηγούµενης εµπειρίας του
επενδυτή σε σχέση προς το είδος και τη φύση της επένδυσης
που προτείνεται, περιγραφή της επένδυσης, περιγραφή των επί
µέρους επενδύσεων µε ειδικότερη αναφορά σε αυτές που αφορούν ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντική προστασία,
περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του
έργου, περιγραφή των επί µέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά
χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο,
ανάλυση του προϋπολογισµού της συνολικής και των επί µέρους
επενδύσεων, ανάλυση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των
επενδύσεων και του χρονικού διαστήµατος λειτουργίας τους,
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ανάλυση της δοµής χρηµατοδότησης του έργου, ανάλυση των
χρηµατορροών του έργου για την περίοδο κατασκευής των υποδοµών και το χρόνο λειτουργίας και εκµετάλλευσης, παράθεση
των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε
µορφής συνδροµής που έχει ζητηθεί από το Δηµόσιο, ανάλυση
ενδεχοµένων άµεσων ή έµµεσων αντισταθµιστικών ωφελειών
υπέρ του Δηµοσίου.»
13. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.
3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε. ή του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η απόφαση της
Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων µπορεί να εισάγεται προς κύρωση
από τη Βουλή.»
14. Στο άρθρο 14 του ν. 3894/2010 προστίθεται παράγραφος
7 ως εξής:
«7. Οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του Δηµοσίου και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά
απόλυτη προτεραιότητα στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»
κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφορία και διευκόλυνση για την
πραγµατοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος
νόµου. Αν δεν ορίζεται ρητώς διαφορετικά, τεκµαίρεται ότι για
τις διαδικασίες του παρόντος νόµου επισπεύδων φορέας είναι η
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».»
15. Το άρθρο 15 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 15
Υποχρεώσεις εντασσοµένων στη διαδικασία
στρατηγικών επενδύσεων
1. (α) Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής
καταθέτει στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη φάκελο
των δικαιολογητικών, που απαιτούνται κατά το νόµο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών µαζί µε: (1) αποδεικτικό
καταβολής Διαχειριστικής Αµοιβής Προώθησης του φακέλου
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και (2) εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, τράπεζας εγνωσµένου κύρους, µε ρήτρα πρώτης
ζήτησης, για τη φερεγγυότητα του επενδυτή, τη γνησιότητα και
ακρίβεια των δικαιολογητικών.
(β) Η Διαχειριστική Αµοιβή Προώθησης επιστρέφεται στον
ιδιώτη επενδυτή, αν η επένδυση δεν µπορεί να ολοκληρωθεί
λόγω της αδράνειας ή της µη δικαιολογηµένης καθυστέρησης
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.» και της Δ.Ε.Σ.Ε..
(γ) Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» υποχρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την
έκδοση των αδειών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κατάθεσή του.
2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και
αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που
είναι κατά το νόµο αρµόδιες για τις αδειοδοτήσεις και υποχρεούται να συνεργάζεται µε την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»,
εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειµένου να συµπληρωθούν ελλείψεις. Αν υποβληθούν ψευδή στοιχεία από δόλο ή από βαριά
αµέλεια, η ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών
Επενδύσεων ανακαλείται µε απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε.. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ότι καταπίπτει συγχρόνως και η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1 υπέρ της «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.».
3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται στον επενδυτή µε το πέρας της αδειοδοτικής διαδικασίας, ως ανωτέρω
ορίζεται. Αν υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση του επενδυτή
ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, µπορεί να διακοπεί η διαδικασία
ένταξης της επένδυσής του στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, µε απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. µετά από γνώµη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Αν διακοπεί η διαδικασία ένταξης, δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου ως προς την
επένδυση αυτή και η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» επιστρέφει
το φάκελο στον επενδυτή µαζί µε τις άδειες που έχουν εκδοθεί

κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου, όσες δε διαδικασίες εκκρεµούν ενώπιον οποιασδήποτε αρχής συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, µε επιµέλεια του επενδυτή, ενώπιον των αρµόδιων αρχών
και υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
νοµοθετικές διατάξεις. Όσες άδειες τεκµαίρεται ότι έχουν δοθεί
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος
νόµου θεωρείται ότι έχουν ανακληθεί αυτοδικαίως.»
16. Το άρθρο 16 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 16
Εξουσιοδότηση
1. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. καθορίζεται το ύψος του ποσού
που οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές καταβάλλουν στην «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.», τόσο αρχικά, µε την κατάθεση της αίτησης
και του φακέλου της επενδυτικής τους πρότασης (Διαχειριστική
Αµοιβή Αξιολόγησης) ή µε την απόφαση για κατάρτιση φακέλου
επενδυτικού σχεδίου (Διαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Φακέλου)
όσο και µεταγενέστερα, µετά την έγκριση της ένταξης της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, για
τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή (Διαχειριστική Αµοιβή
Προώθησης), καθώς και οι λεπτοµέρειες καταβολής τους. Με
απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. καθορίζεται το ποσό και το περιεχόµενο
της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1α του άρθρου 15
του παρόντος νόµου.
2. Το ποσό της Διαχειριστικής Αµοιβής Προώθησης καθορίζεται στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Το ύψος
της Διαχειριστικής Αµοιβής Προώθησης δεν µπορεί να ξεπερνάει
το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
3. Το ποσό της Διαχειριστικής Αµοιβής Αξιολόγησης ορίζεται
µε απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., κοινό για όλες τις επενδυτικές προτάσεις. Με απόφασή της η Δ.Ε.Σ.Ε µπορεί να ορίσει επιπρόσθετη
ειδική Διαχειριστική Αµοιβή Αξιολόγησης για την επαναξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, σε περίπτωση που µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους αυτές έχουν διαφοροποιηθεί
κατά τρόπο ουσιώδη µε πρωτοβουλία των επενδυτών. Το ποσό
της ειδικής Διαχειριστικής Αµοιβής Αξιολόγησης (επαναξιολόγηση) είναι κοινό για όλες τις επενδυτικές προτάσεις και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής Διαχειριστικής Αµοιβής
Αξιολόγησης.
4. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής της παραγράφου 1α του άρθρου 15 του παρόντος νόµου ορίζεται σε ποσοστό 0,5% του συνολικού κόστους της επένδυσης.»
17. Το άρθρο 17 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δηµόσια Στρατηγική Επένδυση (Δ.Σ.Ε.), που πληροί τις
προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 1 έως 3, µπορεί να
υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόµου µε απόφαση της
Δ.Ε.Σ.Ε., είτε µετά από αίτηση του κυρίου του έργου, που υπογράφει ο καθ’ ύλην αρµόδιος ή εποπτεύων Υπουργός, είτε µε
απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4
του παρόντος νόµου.
2. Ειδικώς για τη λήψη απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. για την υπαγωγή Δ.Σ.Ε. στις διατάξεις του παρόντος νόµου προσκοµίζεται
φάκελος στον οποίο περιγράφονται συνοπτικά: η επένδυση στο
σύνολό της, τα επί µέρους τµήµατά της, ο τρόπος υλοποίησής
της, εκτίµηση επί του προϋπολογισµού της, οι υπηρεσίες που θα
παρέχει και οι κοινωνικές ανάγκες που θα καλύψει, και επιπρόσθετα, ειδικά στις περιπτώσεις εφαρµογής της παραγράφου 4
του άρθρο 3 του παρόντος νόµου, αποδεικτικό καταβολής της
Διαχειριστικής Αµοιβής Επιµέλειας Φακέλου.
3. Η Δ.Ε.Σ.Ε., µε την απόφασή της για την έγκριση της ένταξης
της επένδυσης στην Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει επίσης, βάσει του εκτιµώµενου κόστους της Δ.Σ.Ε., το
ύψος της Διαχειριστικής Αµοιβής Προώθησης, καθώς και, στην
περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3, της Διαχειριστικής
Αµοιβής Επιµέλειας Φακέλου της επενδυτικής πρότασης, τις
οποίες οφείλει να καταβάλει το Δηµόσιο στην «Επενδύστε στην
Ελλάδα Α.Ε.».
4. Για την κατάρτιση φακέλων επενδυτικών σχεδίων, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εισπράττει ειδική Διαχειριστική Αµοιβή
Επιµέλειας Φακέλου, η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου και
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αποτελεί µέρος του Προϋπολογισµού αυτού, ενώ για τις υπόλοιπες ενέργειες η εταιρεία εισπράττει Διαχειριστική Αµοιβή Προώθησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η οποία
καταβάλλεται εφάπαξ µετά τη σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. και
δεν επιστρέφεται. Το ύψος της Διαχειριστικής Αµοιβής Επιµέλειας Φακέλου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του
ύψους της Διαχειριστικής Αµοιβής Αξιολόγηση, όπως εκάστοτε
ισχύει.»
18. Το άρθρο 18 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι Δ.Σ.Ε. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ανατίθενται µέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισµών σε µία φάση, χωρίς
προεπιλογή. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν είτε
λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας της προς υπαγωγή
Δ.Σ.Ε. είτε λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται ειδικά στην απόφαση ένταξης, η Δ.Ε.Σ.Ε. µπορεί να αποφασίσει
την ανάθεση µέσω Διαδικασίας Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισµού,
Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου ή µε διακρατική συµφωνία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και λαµβάνοντας υπόψη
ότι αποκλειστικό κριτήριο της τελικής επιλογής αποτελεί το συνολικό οικονοµικό αντάλλαγµα προς το Ελληνικό Δηµόσιο. Στην
περίπτωση διακρατικής συµφωνίας πρέπει να παρατίθεται ειδική
αιτιολογία για τη συνδροµή του λόγου εθνικού ή δηµοσίου συµφέροντος που καθιστά την κατάρτιση διακρατικής συµφωνίας
τον πλέον πρόσφορο τρόπο εξυπηρέτησης του, ιδίως λόγω ταχύτητας ή µοναδικότητας ή για λόγους που ανάγονται στη συνολική εξωτερική πολιτική της χώρας. Στην περίπτωση αυτή
µπορεί να προηγείται της κατάρτισης της διακρατική συµφωνίας
ενηµέρωση της οικείας επιτροπής της Βουλής.
2. Η απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ορίζει τις ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαγωνιστικές διαδικασίες
ανάθεσης του έργου ή της υπηρεσίας που εντάσσεται στη διαδικασία και µπορεί να προβλέπει την κύρωση της τελικής σύµβασης ανάθεσης από τη Βουλή. Με πρωτοβουλία του Πρόεδρου
της Δ.Ε.Σ.Ε. ή του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας ενηµερώνεται η Βουλή για την απόφαση της
Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων.»
19. Το άρθρο 22 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη, όπου σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο απαιτείται η σύµπραξη διοικητικών
αρχών, η σχετική διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται και οι
αναγκαίες γνώµες και άδειες για την εκτέλεση των έργων, ιδίως
σε σχέση µε χωροταξικές και περιβαλλοντικές άδειες, συνοδά
και βοηθητικά έργα και έργα σύνδεσης, εκδίδονται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών.
Η προθεσµία αρχίζει από την υποβολή της εκάστοτε σχετικής αίτησης από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στην αρµόδια υπηρεσία. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του
φακέλου να ζητήσει εφάπαξ τυχόν απαραίτητα επιπλέον στοιχεία
για την ολοκλήρωσή του. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να ζητηθούν
επιπλέον στοιχεία και µετά την πάροδο της παραπάνω προθεσµίας, εφόσον η έλλειψή τους δεν ήταν δυνατό να έχει διαπιστωθεί εντός των επτά (7) εργάσιµων ηµερών. Η συµπλήρωση του
φακέλου µε τα επιπλέον στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε τα
δύο προηγούµενα εδάφια γίνεται το συντοµότερο δυνατό και σε
κάθε περίπτωση δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την εκπνοή
της προθεσµίας των σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών,
η οποία δεν αναστέλλεται περαιτέρω. Μετά την παρέλευση της
προθεσµίας αυτής τεκµαίρεται ότι η άδεια που έχει ζητηθεί έχει
δοθεί σύµφωνα µε τη σχετική αίτηση.
2. Η άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας των σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωµα που καταλογίζεται τόσο στον αρµόδιο υπάλληλο
όσο και στον προϊστάµενο της εκάστοτε αδειοδοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόµου ως το καθ’ ύλην αρµόδιο
όργανο για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τον παρόντα νόµο. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
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και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. επιβάλλονται στην περίπτωση αυτή µε
κατώτατη πειθαρχική ποινή αυτή της προσωρινής παύσης τριών
(3) µηνών.
3. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας των σαράντα
πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών, η «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.» ενηµερώνει σχετικά τον πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε., ο οποίος βεβαιώνει εγγράφως την παρέλευσή της.»
20. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για τον ορθολογικό σχεδιασµό και την ολοκληρωµένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής των Στρατηγικών Επενδύσεων,
καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, µπορεί να
καταρτίζονται και να εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µετά από
απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε.. στην οποία εξετάζονται, µεταξύ άλλων, η
αναγκαιότητα, ο τόπος και το χρονικό περιθώριο πραγµατοποίησης της στρατηγικής επένδυσης. Τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων εναρµονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις και του
εγκεκριµένου Γενικού και των εγκεκριµένων Ειδικών Πλαισίων
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.»
21. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Με τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης: α) οριοθετούνται σε χάρτη κλίµακας 1:5000 οι περιοχές χωροθέτησης
των στρατηγικών επενδύσεων, β) καθορίζονται και εγκρίνονται,
µε την επιφύλαξη ειδικών καθεστώτων που ρυθµίζουν τη χωρική
ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών ειδικών χρήσεων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόµων:
αα) Οι χρήσεις γης και οι ειδικότερες κατηγορίες στρατηγικών
επενδύσεων που θα κατασκευασθούν σε κάθε περιοχή.
ββ) Οι περιβαλλοντικοί όροι για κάθε επί µέρους στρατηγική
επένδυση και τα ειδικότερα µέτρα προστασίας περιβάλλοντος
που απαιτούνται κατά τις κείµενες διατάξεις για την χρήση των
επενδύσεων αυτών και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων.
γγ) Οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης που
απαιτούνται για την ανέγερση κτισµάτων που εντάσσονται στις
στρατηγικές επενδύσεις και των βοηθητικών και συνοδών έργων
τους.
δδ) Η γενική διάταξη των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων και
των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και τα προβλεπόµενα δίκτυα υποδοµής.
εε) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από τις οριοθετούµενες, κατά τα ανωτέρω, περιοχές, στις οποίες µπορεί να
επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις χρήσεις γης, στη
δόµηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και
λειτουργιών.
Η κατάρτιση των παραπάνω σχεδίων γίνεται µε πρωτοβουλία
του καθ’ ύλην αρµόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού.»
22. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.
3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επενδύσεις των οποίων επί µέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αιτήµατος ένταξης
στις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων
τους, µπορούν να υπαχθούν στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και να ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.»
23. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.
3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση των επενδύσεων της παραγράφου 1, οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
παρόντος νόµου περί στρατηγικών επενδύσεων και κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1650/1986 (Α’160) και της
κοινής υπουργικής απόφασης υπ’αριθµ. 69269/5387/1990 (Β’
678).»
24. Στο άρθρο 25 του ν. 3894/2010 προστίθεται παράγραφος
6 ως εξής:
«6. Καταληκτική προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων για την
ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων,
είναι η 1η Ιανουαρίου 2016.»
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25. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3894/2010, όπως αυτό
αντικαθίσταται κατά την παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου,
καταλαµβάνουν και όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010, καθώς και όσες αιτήσεις εκκρεµούν
προς αξιολόγηση από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και τη
Δ.Ε.Σ.Ε.. Τυχόν ήδη κατατεθειµένες εγγυητικές επιστολές ή καταβληθείσες αµοιβές προώθησης στρατηγικών επενδύσεων, των
οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η αδειοδότηση, αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, έπειτα από
απλή αίτηση του κυρίου της επένδυσης στην «Επενδύστε στην
Ελλάδα Α.Ε.». Τυχόν πιστωτικό σηµείωµα που θα προκύψει υπέρ
του κυρίου της επένδυσης εκδίδεται µέχρι τη λήξη του επόµενου
µήνα από τη σχετική αίτηση αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το
νόµο.
Άρθρο 3
Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας
«ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.»
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.», που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σκοπός της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση και η υποστήριξη στρατηγικών
και λοιπών επενδύσεων στην Ελλάδα, η συµβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσµικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών
επενδυτικών συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς
και η ανάδειξη των επενδυτικών προοπτικών των περιουσιακών
στοιχείων του Ελληνικού Δηµοσίου.»
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού
της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3
του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Λειτουργεί ως υπηρεσία µίας στάσης (one-stop shop) στο
πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων
λαµβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων από επενδυτές προκειµένου να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για
τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησοµένων
αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για
την έναρξη πραγµατοποίησης των επενδύσεων ύψους άνω των
δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εµπίπτουν, ως
προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην κατηγορία Α’ της
παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4014/ 2011 (Α’ 209) και προβαίνει στις
απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους. Για το σκοπό
αυτόν, παραλαµβάνει το φάκελο της επένδυσης, φροντίζει για
τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις κατά το
νόµο επιβαλλόµενες ενέργειές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στην εταιρεία έγγραφη ενηµέρωση
κάθε µήνα για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναµίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων.»
3. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.»,
που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν.
2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.
3894/2010, καταργείται.
4. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.»
που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν.
2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.
3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), δια του εποπτεύοντός της Υπουργού, την ένταξη των επενδύσεων στην Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων
ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης µιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων.»
5. Η υποπερίπτωση στστ’ της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.»,

που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν.
2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.
3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«στστ) εισπράττει τη Διαχειριστική Αµοιβή Διεκπεραίωσης, τη
Διαχειριστική Αµοιβή Αξιολόγησης, τη Διαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Επενδυτικού Φακέλου και τη Διαχειριστική Αµοιβή Προώθησης.»
6. Στην περίπτωση (ε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», οι υποπεριπτώσεις ζζ)
και ηη) αναριθµούνται σε ηη) και θθ), αντίστοιχα, και ύστερα από
την υποπερίπτωση στστ) προστίθεται νέα υποπερίπτωση ζζ) ως
εξής:
«ζζ) µετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. περί ένταξης και ανάθεσης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,
διαρθρώνει τελικές επενδυτικές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει ολοκληρωµένους φακέλους επενδυτικών
σχεδίων δηµοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η
εταιρία προβαίνει συνολικά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για
την αδειοδότηση, χρηµατοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση
των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων συµπεριλαµβανοµένων των
απαραιτήτων προπαρασκευαστικών ενεργειών.
7. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού
της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3
του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών της, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνιστά συµβουλευτικές επιτροπές ή οµάδες
εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεµάτων που εµπίπτουν στον κύκλο των αρµοδιοτήτων της από ιδιώτες εµπειρογνώµονες ή και δηµόσιους λειτουργούς. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση απαιτείται σύµφωνη γνώµη των εποπτευόντων
Υπουργών. Το Διοικητικό Συµβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή οµάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη των επιτροπών ή
οµάδων εργασίας παρά µόνο η καταβολή τυχόν αποζηµίωσης,
το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
της εταιρείας και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της. Επίσης,
µε την ίδια διαδικασία, µπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες
επιτροπές ή οµάδες εργασίας και να µεταβάλει τη σύνθεση και
τις αρµοδιότητές τους.»
8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την
παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/ 1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/ 2010, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το κεφάλαιο αυτό µπορεί
να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό (100%).»
9. Το άρθρο 4 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα
A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν.
2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.
3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, από επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισµού, από προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του σκοπού της, από δωρεές,
κληρονοµιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη και αµοιβές για τις
υπηρεσίες που προσφέρει, όπως, ιδίως, τη Διαχειριστική Αµοιβή
Διεκπεραίωσης, τη Διαχειριστική Αµοιβή Αξιολόγησης, τη Διαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Επενδυτικού Φακέλου, τη Διαχειριστική Αµοιβή Προώθησης και από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη
πηγή.»
10. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, καταργείται.
11. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
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«5. Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της οργάνωσης
και της λειτουργίας των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας ρυθµίζεται µε κανονισµούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της
Συµβούλιο και εγκρίνονται µε απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού.»
12. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, καταργείται.
13. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Καταστατικού
της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3
του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας και στη Γενική Συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις
σύγκρουσης συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των κατά περίπτωση συµβούλων του άρθρου 5 του παρόντος νόµου µε τα συµφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις
παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και
του Διευθύνοντος Συµβούλου, και από τους Συµβούλους του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.»
14. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Καταστατικού
της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3
του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, καταργείται.
15. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, καταργείται.
16. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 11 µέλη κατ’ ανώτατο όριο, µεταξύ των οποίων ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος, ιδιότητες οι οποίες µπορεί να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συµβούλιο
διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας και
ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και το παρόν καταστατικό. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων
Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου από το ίδιο πρόσωπο
δεν θεµελιώνει κανένα δικαίωµα για πρόσθετη αµοιβή.»
17. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.», που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.», καθώς και τα υπόλοιπα µέλη, τα οποία δεν
εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου, ορίζονται και παύονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η
κατά τα ανωτέρω παύση των µελών δεν γεννά δικαίωµα αποζηµίωσης έναντι του Δηµοσίου ή της εταιρείας.»
18. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Πέντε από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εκτός από
τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, διορίζονται µετά
από υπόδειξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών
και του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που
υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω
µπορούν να συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου οριζοµένου αριθµού των
µελών αυτού. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω προτείνονται µέσα
σε προθεσµία ενός (1) µηνός που άρχεται από τη σχετική έγ-
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γραφη ειδοποίησή τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Έως τον ορισµό των εκπροσώπων
αυτών το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και χωρίς τα µέλη αυτά.»
19. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» θεσπίζεται µε την παρ.
3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/ 1996, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/ 2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος, και αποφασίζει µε απλή
πλειοψηφία των παρόντων.»
20. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την
παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/ 1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/ 2010, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι
σε κάθε Αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη
συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο. Αν οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου δεν συντρέχουν στο ίδιο
πρόσωπο, την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύµβουλος.»
21. Η παρ. 9 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
« 9. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας
καταρτίζεται κανονισµός λειτουργίας του Διοικητικού της Συµβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.»
22. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αποζηµίωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
συµπεριλαµβανοµένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συµβούλου, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο
Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου δεν δικαιούνται καµία άλλη παροχή, απολαβή,
αµοιβή ή προνόµιο.»
23. To άρθρο 12 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του
ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.
3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, που εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας µε
τον οποίο ρυθµίζονται τα παρακάτω θέµατα:
α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και η σχέση των
υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη Διοίκηση.
β) Η κατανοµή αρµοδιοτήτων στις υπηρεσίες και ο τρόπος λειτουργίας τους.
γ) Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές µονάδες.
δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης
του προσωπικού.
ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό.
στ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
ζ) Η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.»
24. Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’» του Καταστατικού της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.», που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κατά τα λοιπά ισχύουν συµπληρωµατικά οι διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920.
2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» υποχρεούται, µετά από
απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για τη λήψη αδειών προκειµένου να καταστεί δυνατή
η προκήρυξη των έργων ή υπηρεσιών που εντάσσονται στις
Στρατηγικές Επενδύσεις.
3. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ασκεί τις ανωτέρω αρµοδιότητες και όσες άλλες της εκχωρούνται µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
4. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του Δηµοσίου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν
κατά απόλυτη προτεραιότητα στην «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφορία και διευκόλυνση για
την πραγµατοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος
νόµου.»
25. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού της
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ύστερα από το πρώτο εδάφιο
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η απόσπαση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.»
Όπου στις διατάξεις του ίδιου άρθρου αναφέρεται ο Υπουργός Επικρατείας, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 4
Διαδικασία αδειοδοτικής προώθησης ιδιωτικών
επενδύσεων και Μητρώο Χειριστών
1. Στην εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» συνιστάται Ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων
(Ε.Μ.Α.Π.Ε.), η οποία λειτουργεί ως υπηρεσία µιας στάσης, για
τη διεκπεραίωση, έναντι αµοιβής, των διαδικασιών έκδοσης των
αιτηθησοµένων αδειών ή της παροχής άλλων εγκρίσεων, που
είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγµατοποίησης επενδύσεων,
ύψους άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες
εµπίπτουν στις κατηγορίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης,
όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011, και
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρµοδίων
αρχών για την επιτάχυνσή τους.
2. Η Ε.Μ.Α.Π.Ε. παραλαµβάνει το φάκελο της επένδυσης και
τη σχετική αίτηση του επενδυτή, εισπράττει Διαχειριστική Αµοιβή
Διεκπεραίωσης, φροντίζει για τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά
περίπτωση αρµόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις κατά το νόµο επιβαλλόµενες ενέργειές
τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στην
εταιρεία έγγραφη ενηµέρωση κάθε µήνα για το στάδιο, στο
οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναµίας παροχής των αδειών
ή και των εγκρίσεων.
Στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» δεν υποκαθιστά τις αρµόδιες κατά το νόµο υπηρεσίες για την αδειοδότηση επενδυτικών σχεδίων.
3. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ε.Μ.Α.Π.Ε. του παρόντος νόµου συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μητρώο Χειριστών Αδειοδοτικής
Προώθησης Επενδύσεων (Μη.Χ.Α.Π.Ε.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται, µετά από αίτησή τους, φυσικά πρόσωπα κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. µε επαρκή εµπειρία στην αδειοδότηση επενδυτικών
σχεδίων, οι οποίοι αναλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» για την ταχεία διεκπεραίωση αδειοδοτικών διαδικασιών.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-

τας και Ναυτιλίας, οι οποίες εκδίδονται µέσα σε τρεις (3) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζεται η λειτουργία της E.Μ.Α.Π.Ε και του Μη.Χ.Α.Π.Ε, εξειδικεύονται οι επιστηµονικές ειδικότητες και τα συνολικά απαιτούµενα προσόντα
των ενδιαφερόµενων χειριστών και καθορίζονται τα κριτήρια
επάρκειας, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής και εγγραφής στο Μητρώο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την έγκριση της δραστηριοποίησης αυτών, οι
αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν, το ύψος
της Διαχειριστικής Αµοιβής Διεκπεραίωσης και οι επί µέρους
αµοιβές των χειριστών, οι υποχρεώσεις και οι λεπτοµέρειες επιτήρησης των δραστηριοτήτων αυτών, η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης των
υποχρεώσεων καθώς και κάθε άλλη γενική ή επί µέρους πρόβλεψη απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία της Ε.Μ.Α.Π.Ε. και
του Μητρώου Χειριστών Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 5
Πεδίο εφαρµογής - Αρµοδιότητες του «Γραφείου
Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών
Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων»
1. Ως «Μεγάλα Ιδιωτικά Έργα» για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 5 έως και 11 νοούνται όσα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α’204),
όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 2 του παρόντος νόµου.
2. Το «Γραφείο Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων» του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’ 1354/2010) είναι αρµόδιο, από
πλευράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού, για τον χειρισµό των θεµάτων που αφορούν σε
Μεγάλα Ιδιωτικά Έργα. Ο Κύριος του Έργου υποχρεούται να
ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος οφείλει να βρίσκεται σε άµεση και
συνεχή συνεννόηση µε το «Γραφείο Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων
Έργων» του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για την αντιµετώπιση των πάσης φύσεως ζητηµάτων που προκύπτουν σχετικά µε την προστασία των αρχαιοτήτων και τις αρχαιολογικές
έρευνες και εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης
Μεγάλων Ιδιωτικών Έργων σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο.
Άρθρο 6
Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας
1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρηµάτων, τα οποία αποκαλύπτονται στο
πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων Ιδιωτικών Έργων (Μ.Ι.Ε.), υπό την επιφύλαξη ότι η εγκατάσταση ή η
λειτουργία τους δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις,
καταρτίζεται Πρότυπο Μνηµονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού,
ύστερα από γνώµη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου
(Κ.Α.Σ.) ή του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων
(Κ.Σ.Ν.Μ.). Το κείµενο του Πρότυπου Μνηµονίου Συναντίληψης
και Συνεργασίας παρατίθεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι I και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κεφαλαίου.
2. Αντικείµενο του Μνηµονίου της παραγράφου 1 αποτελεί η
περιγραφή των προϋποθέσεων, των συνθηκών και του τρόπου
για:
(α) Τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών
κατά τη φάση κατασκευής Μ.Ι.Ε., καθώς και της προστασίας των
αρχαιολογικών ευρηµάτων από την άποψη της φύλαξης, συντήρησης, τεκµηρίωσης και ανάδειξής τους δυνάµει των διατάξεων
του ν. 3028/2002 (Α’ 153).
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(β) Τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογικών ευρηµάτων και την ανάδειξη µνηµείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3028/2002, τα οποία βρίσκονται στους χώρους κατασκευής
εντός της ζώνης κατάληψης των βασικών και συνοδών έργων.
(γ) Την προστασία µνηµείων που ενδέχεται να επηρεαστούν
από τις εργασίες κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3028/2002.
3. Για κάθε Μ.Ι.Ε. συντάσσεται, µετά την έγκριση της χωροθέτησης του έργου κατ’ άρθρα 10 έως 17 του ν. 3028/2002 και σε
συνεννόηση µε το «Γραφείο Συντονισµού και Παρακολούθησης
Αρχαιολογικών Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Έργων», (Γραφείο) , Ειδικό Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, κατά το
Πρότυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, που υπογράφεται από τους
αρµόδιους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και τον Κύριο του Έργου.
Στο Ειδικό Μνηµόνιο είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται και πρόσθετοι όροι οι οποίοι αφορούν στο οικείο Έργο, εφόσον οι όροι
αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς τις κείµενες διατάξεις ή τους
όρους του Προτύπου.
4. Το περιεχόµενο του εκάστοτε Μνηµονίου καθίσταται δεσµευτικό για τα µέρη µετά την υπογραφή του. Παράβαση των
όρων επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 10 του παρόντος.
Άρθρο 7
Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης
1. Κατά την αρχική φάση των τεχνικών µελετών, κατά την
οποία εξετάζεται η κατά την παρ. 3 του άρθρου 6 χωροθέτηση
της ζώνης κατάληψης του Έργου, συντάσσεται, µε αίτηµα του
Κυρίου του Έργου προς το Γραφείο του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού, Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης
(Ε.Α.Α.Τ.) εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία εξασφάλισης από πλευράς του Κυρίου του Έργου του
απαραίτητου εξοπλισµού για την εκπόνηση της Ε.Α.Α.Τ..
2. Ο Κύριος του Έργου διαθέτει στις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, όπως αναλώσιµα είδη, εξοπλισµός αρχαιολογικής έρευνας, και το αναγκαίο
προσωπικό, όπως τοπογράφο – µηχανικό, σχεδιαστή µέσω συστηµάτων Η/Υ κ.λπ. για την εκπόνηση της Ε.Α.Α.Τ..
3. Μετά τη σύνταξη της Ε.Α.Α.Τ. και εφόσον εγκριθεί η χωροθέτηση του Μ.Ι.Ε. κατά την παρ. 3 του άρθρου 6, το Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού συµµετέχει σε όλα τα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε το ισχύον σχετικό
νοµοθετικό πλαίσιο.
Άρθρο 8
Επιστηµονικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό
1. Ο αριθµός και η ειδικότητα του αναγκαίου επιστηµονικού
και εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μ.Ι.Ε. καθορίζεται µε
διοικητική πράξη της αρµόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ή της Γενικής
Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των αρµόδιων Περιφερειακών
Υπηρεσιών και κοινοποιείται στον Κύριο του Έργου µαζί µε το
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, που µπορεί να τροποποιείται
ανάλογα µε την πορεία και το είδος των εργασιών που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της αρχαιολογικής έρευνας. Με την ίδια διαδικασία αυξάνεται ή µειώνεται ο αριθµός και επανακαθορίζεται
η ειδικότητα του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού,
ανάλογα µε την πορεία των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, το είδος και τον αριθµό των ευρηµάτων.
2. Από το ανωτέρω προσωπικό, το εξήντα τοις εκατό (60) %
κάθε επί µέρους κατηγορίας προσλαµβάνεται εφόσον διαθέτει
εξειδικευµένη και συναφή εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
για τους αρχαιολόγους και έξι (6) µηνών για το υπόλοιπο προσωπικό. Για το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40) % κάθε επί µέρους κατηγορίας δεν απαιτείται εµπειρία. Η πρόσληψη του
προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου, ύστερα από έγ-
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γραφη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, και προ- σλαµβάνεται από αυτόν.
3. Αν για λόγους που παρεµποδίζουν την πορεία των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών επιβάλλεται η αντικατάσταση
µέλους ή µελών του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος.
4. Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο Μ.Ι.Ε.
διενεργούνται από τις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι
οποίες θα αναφέρονται τακτικά στο Γραφείο σχετικά µε την πορεία αυτών σε κάθε στάδιο εκτέλεσής τους. Οι εργαζόµενοι στα
αρχαιολογικά έργα, καθώς και σε ενδεχόµενα έργα προστασίας
και ανάδειξης µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών
τόπων στο πλαίσιο εκτέλεσης Μ.Ι.Ε., υποχρεούνται να εκτελούν
την εργασία που τους ανατίθεται λαµβάνοντας εντολές και οδηγίες από τους Προϊσταµένους των αρµοδίων Περιφερειακών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, οι οποίοι
ελέγχουν την πρόοδο και την καλή, εν γένει, εκτέλεση της εργασίας τους.
5. Ο Κύριος του Έργου υποχρεούται να αναφέρεται αναλυτικά
και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στο Γραφείο σχετικά µε τα
πάσης φύσεως ζητήµατα που προκύπτουν στο πλαίσιο εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών για την έγκαιρη αντιµετώπισή τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού.
Άρθρο 9
Έκθεση αποτελεσµάτων αρχαιολογικής έρευνας
1. Με την ολοκλήρωση τυχόν σωστικής ανασκαφικής έρευνας
στο σύνολο ή σε τµήµατα του χώρου κατάληψης του βασικού και
των συνοδών έργων, οι αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων οφείλουν να ενηµερώσουν αυθηµερόν το Γραφείο ώστε αυτό να προβεί στον προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών. Εν
συνεχεία και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, µέσα στην οποία ολοκληρώνεται η προκαταρκτική τεκµηρίωση και έκθεση των αποτελεσµάτων της αρχαιολογικής έρευνας, οι οικείες Εφορείες
Αρχαιοτήτων καταθέτουν τεκµηριωµένο το σχετικό φάκελο στο
Γραφείο ώστε το θέµα να εισαχθεί εκτάκτως ή κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στην επόµενη προγραµµατισµένη Συνεδρία του αρµόδιου κεντρικού γνωµοδοτικού οργάνου του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού, Κ.Α.Σ. ή Κ.Σ.Ν.Μ., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 3028/2002. Η γνωµοδότηση συντάσσεται την εποµένη της Συνεδρίας του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και
προωθείται προς έκδοση η σχετική απόφαση, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
2. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και εφόσον µε
αυτή επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών εκτέλεσης του Μ.Ι.Ε.,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 17 του ν. 3028/2002, το
Γραφείο, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων,
ενηµερώνει τον Κύριο του Έργου για το χρονοδιάγραµµα των
περαιτέρω αρχαιολογικών εργασιών, που τυχόν προβλέπονται
σε αυτή, και για τον αριθµό και την ειδικότητα του επιστηµονικού
και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί ώστε να τηρηθεί το οικείο χρονοδιάγραµµα. Μετά την ολοκλήρωση των ως
άνω εργασιών οι αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων αποδίδουν εγγράφως, αµέσως και χωρίς καµµία καθυστέρηση ελεύθερο τον
χώρο στον Κύριο του Έργου για τη συνέχιση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της προαναφερόµενης απόφασης και ενηµερώνουν σχετικά το Γραφείο.
Άρθρο 10
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης παράβασης των άρθρων του
Μνηµονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας, εκτός από τις κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας, και ιδίως του ν. 3028/2002, επιβάλλονται για τις παρακάτω παραβάσεις α’ έως ζ’ οι εξής
κυρώσεις:
α) Σε περίπτωση καταστροφής αρχαιοτήτων µε υπαιτιότητα
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του επιβλέποντος αρχαιολόγου πεδίου ή του Κυρίου του Έργου
επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από
τη διάταξη του άρθρου 56 του ν. 3028/2002, µη αποκλειοµένης
αποζηµίωσης κατά τις διατάξεις του Α.Κ..
β) Αν δεν δηλωθούν αµέσως οι αρχαιότητες που εντοπίζονται
στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, µε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου ή των εργαζοµένων στο έργο εφαρµόζεται η διάταξη του
άρθρου 58 του ν. 3028/2002, µη αποκλειόµενης αποζηµίωσης
κατά τις διατάξεις του Α.Κ..
γ) Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα µε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου, το χρονοδιάγραµµα των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών παύει να είναι δεσµευτικό και αναστέλλονται,
µε απόφαση της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, όλες οι σχετικές προθεσµίες, που ορίζονται
στο Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, για ισόχρονο διάστηµα µε εκείνο που περιλαµβάνεται στο αρχικά συµφωνηθέν
χρονοδιάγραµµα, από τα συµβαλλόµενα µέρη.
δ) Αν παρακωλύεται το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, για
την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου, και υπό την επιφύλαξη των προβλεπόµενων ποινικών κυρώσεων, θα παρατείνεται ο χρόνος
διακοπής των εργασιών του Έργου για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκεί η παρακώλυση του έργου της Εφορείας Αρχαιοτήτων µη
αποκλειόµενης αποζηµίωσης κατά τις διατάξεις του Α.Κ..
ε) Αν ο Κύριος του Έργου αρνηθεί να χρηµατοδοτήσει τις εργασίες συντήρησης, ταξινόµησης, αποθήκευσης και καταγραφής
του υλικού µε σκοπό τη δηµοσίευση, µετά το πέρας της σωστικής ανασκαφικής έρευνας, σύµφωνα µε το Μνηµόνιο, τότε αναστέλλονται οι εργασίες του Έργου µέχρι την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Κυρίου του Έργου για τη χρηµατοδότηση των
συγκεκριµένων εργασιών, µη αποκλειόµενης κάθε άλλης αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Κ., αλλά και εφαρµογής
των σχετικών διατάξεων του ν. 3028/2002.
στ) Αν δεν υποβάλλονται από τον Κύριο του Έργου στις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, εντός των οριζοµένων στο Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας προθεσµιών, οι εκθέσεις
σχετικά µε την πορεία των ερευνών και εργασιών, ο χρόνος διακοπής των εργασιών του Έργου θα παρατείνεται για όσο χρονικό
διάστηµα συντρέχει καθυστέρηση υποβολής των σχετικών εκθέσεων, µη αποκλειόµενης κάθε άλλης απαίτησης προς αποζηµίωσης µε βάση τις διατάξεις του Α.Κ., ενώ παράλληλα θα αντικαθίσταται άµεσα ο επιβλέπων αρχαιολόγος πεδίου.
2. Αν διαπιστωθεί από πλευράς της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων ότι ο υπεύθυνος αρχαιολόγος προκαλεί αποδεδειγµένα
και υπαίτια προσκόµµατα στην εκτέλεση των εργασιών του
Έργου, αντικαθίσταται µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων.
Άρθρο 11
Εφαρµογή ισχυουσών διατάξεων
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγεται η εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3028/2002, καθώς και των λοιπών διατάξεων για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άρθρο 12
Οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης
Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3489/2006 (Α’ 205) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας
«Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» (Α.Ζ.Κ.) και του Οργανισµού Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 του ν.1561/1985 (Α’148).
Για την εκπλήρωση του σκοπού της Α.Ζ.Κ. µπορεί να παραχω-

ρούνται σε αυτή χώροι προς χρήση. Αν η παραχώρηση γίνεται
από ιδιωτικούς φορείς, υπογράφεται σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των νοµίµων εκπροσώπων του φορέα παραχώρησης
και της Α.Ζ.Κ..»
Άρθρο 13
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται απο το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µε την επωνυµία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» ύστερα από γνώµη της Συµβουλευτικής
Επιτροπής Ανάπτυξης της Ζ ΚΑΙ Θ. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, µπορεί να εξειδικεύονται τα έργα που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1, να ορίζονται οι αρµόδιοι φορείς, το χρονοδιάγραµµα
εκτέλεσης των έργων αυτών, οι πηγές χρηµατοδότησής τους και
να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 η φράση
«Επιτροπή Επιτροπείας Ανάπτυξης» αντικαθίσταται µε τη φράση
«Συµβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης».
Άρθρο 14
Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 3 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ίδρυση Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.»
1. Ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία µε τη επωνυµία «Αλεξάνδρεια
Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» («Εταιρεία»), µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
η οποία εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η
εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δηµοσίου συµφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. Η εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, στο πλαίσιο
των διατάξεων του παρόντος νόµου και του καταστατικού της
και συµπληρωµατικά, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (Α’37),
εξαιρείται δε από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
2. Η διοίκηση της εταιρείας, η οργάνωση και η λειτουργία της,
οι αρµοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέµα ρυθµίζονται µε το καταστατικό της, το οποίο καταρτίζεται από το
Δ.Σ. αυτής και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την
ίδια διαδικασία τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας.»
Άρθρο 15
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
3489/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Για την άσκηση των δικαιωµάτων του ως µετόχου, το Δηµόσιο
εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3489/2006
(Α’ 205) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυ-
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ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Δηµόσιο µπορεί να
µεταβιβάζει τις µετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα
αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, προτιµώµενων,
µεταξύ αυτών, των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.»
Άρθρο 16
Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 6 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Οργάνωση και Λειτουργία της Εταιρείας
1. Για την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισµοί:
α) Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Με τον Κανονισµό
αυτόν καθορίζεται η οργανωτική δοµή της εταιρείας, ο αριθµός
του προσωπικού της εταιρείας, η κατανοµή αυτού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα κριτήρια αξιολόγησής
του, η εξέλιξή του, τα κλιµάκια αµοιβών και αποδοχών, η εκπαίδευση και η επιµόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β) Ο Κανονισµός Μισθώσεων. Οι µισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρεία ή παραχωρούνται σε αυτή µε
οποιαδήποτε έννοµη σχέση εξαιρούνται από τις διατάξεις του
π.δ. 34/1995 (Α’ 30). Οι µισθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισµού και των άρθρων 574 έως 618 του
Αστικού Κώδικα (Α.Κ.). Ο Κανονισµός Μισθώσεων καταρτίζεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Οι συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτει η εταιρεία διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συµβάσεις του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
και επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα.
3. Οι συµβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτει η εταιρεία διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συµβάσεις
του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του
δηµόσιου τοµέα.
4. Η εταιρεία µπορεί, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της, να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το
συντονισµό των πάσης φύσεως έργων της αρµοδιότητάς της.»
Άρθρο 17
Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 7 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας
1. Όργανα διοίκησης της εταιρείας αποτελούν η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) αυτής.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας
και ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόµο,
στο καταστατικό της εταιρείας και, συµπληρωµατικά, στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
3. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο
αποτελείται από επτά µέλη κατ’ ανώτατο όριο, µεταξύ των
οποίων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, ιδιότητες οι
οποίες συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου από το ίδιο
πρόσωπο δεν θεµελιώνουν δικαίωµα για πρόσθετη αµοιβή. Τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προέρχονται από
τον επιχειρηµατικό, τον επιστηµονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό
χώρο, καθώς και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και πρέπει να διακρίνονται για το επι-
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στηµονικό κύρος, τις ειδικές γνώσεις και την εµπειρία τους επί
θεµάτων που ορίζονται από το σκοπό της εταιρείας.
4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τακτικά και αναπληρωµατικά, διορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιοποιείται. H
θητεία τους είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται µία φορά,
για ίσο χρόνο.
5. Για την ανάληψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος
Συµβούλου απαιτείται, τουλάχιστον, πτυχίο πανεπιστηµιακού
ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου και αντίστοιχου ιδρύµατος
της αλλοδαπής και υπηρεσία επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε
θέση αυξηµένης ευθύνης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Το πρόσωπο αυτό ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στην ίδια
απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου και των
µελών του Δ.Σ. της εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 (Α’ 212).
7. Το Δ.Σ. της εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση
της περιουσίας της και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, στο καταστατικό της εταιρείας και, συµπληρωµατικά, στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Το
Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει
σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας.»
Άρθρο 18
Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3489/2006
Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας µπορεί να
αποσπάται σε αυτή προσωπικό, µε ειδικά προσόντα ή εµπειρία,
από δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισµούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά. Οι αποσπάσεις
διενεργούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, µετά από αίτηµα του Δ.Σ. της εταιρείας και του ενδιαφερόµενου και κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Οι
αποσπώµενοι στην εταιρεία λαµβάνουν από αυτήν το σύνολο των
αποδοχών και των πάσης φύσεως γενικών ή ειδικών επιδοµάτων,
που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση, πλην αυτών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.
Στο προσωπικό της εταιρείας περιλαµβάνεται και µία θέση νοµικού συµβούλου µε πάγια αντιµισθία. Η πρόσληψη του νοµικού
συµβούλου πραγµατοποιείται από το Δ.Σ. της εταιρείας, µετά
από δηµόσια προκήρυξη της θέσης, και εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»
Άρθρο 19
Εποπτεία και υποχρεώσεις της εταιρείας
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3489/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Η εταιρεία, πέρα από την εποπτεία που ασκείται κατά τον
κ.ν. 2190/1920, υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3489/
2006, µετά τη λέξη «αναθεωρείται» διαγράφεται η φράση «µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης» και προστίθεται η φράση «µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
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Άρθρο 20
Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 13 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Συµβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτοµίας Α.Ε.» συνεπικουρείται στο έργο του από την Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., η οποία λειτουργεί
χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση ως συµβουλευτικό όργανο.
2. Η Επιτροπή συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται έως δεκαπέντε µέλη,
τα οποία µπορούν να προέρχονται από τον επιχειρηµατικό, τον
επιστηµονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, τόσο από την
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, και πρέπει να διακρίνονται για
τις ειδικές γνώσεις και την εµπειρία τους επί θεµάτων που ορίζονται από το σκοπό της εταιρείας.
3. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από
δηµόσια προκήρυξη της θέσης. H θητεία τους είναι τριετής και
µπορεί να ανανεώνεται. Με όµοια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος
της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του.
4. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 3, εφόσον
συντρέχει σπουδαίος λόγος, µπορεί να µεταβάλλεται η σύνθεση
των µελών της Επιτροπής µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά µία φορά κάθε έξι µήνες και
εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της. Η γραµµατειακή
υποστήριξη του έργου της Επιτροπής διενεργείται από τους
υπαλλήλους της εταιρείας.»
Άρθρο 21
Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 14 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αρµοδιότητες της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστηµονικού
διαλόγου επί θεµάτων που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασµό
και την εφαρµογή της πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης της
Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεµάτων πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτοµίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων µε την
έρευνα και την καινοτοµία και της προώθησης της επιχειρηµατικότητας σε καινοτόµους δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει
προτάσεις και εισηγήσεις για τα θέµατα του προηγούµενου εδαφίου σε τακτικά διαστήµατα κατά τις προγραµµατισµένες συνεδριάσεις της, και εκτάκτως µετά από αίτηµα του Δ.Σ. ή του
αρµόδιου Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Επίσης, η Επιτροπή µπορεί να διατυπώνει και εισηγήσεις προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επί:
α) του περιεχοµένου και της εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.,
β) του περιεχοµένου και της εφαρµογής του επιχειρησιακού
σχεδίου της εταιρείας,
γ) του ετήσιου προϋπολογισµού της εταιρείας, καθώς και της
έκθεσης τεκµηρίωσής του,
δ) του ετήσιου απολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας,
ε) της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτοµίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ.,
στ) κάθε άλλου θέµατος, για το οποίο ζητά τη συνδροµή της
το Δ.Σ. ή ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Η Επιτροπή µπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες για
θέµατα που εµπίπτουν στην αποστολή της από κάθε φορέα του

δηµόσιου, ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ειδικά οι φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα οφείλουν να διαβιβάζουν τα αιτούµενα
στοιχεία χωρίς καθυστέρηση .
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί, κατά τις συνεδριάσεις
της, να καλεί εκπροσώπους των φορέων του προηγούµενου εδαφίου, προκειµένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν της, τις
απόψεις τους επί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους.»
KΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 22
Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 22 έως 33 εφαρµόζονται οι
ορισµοί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κεφαλαίου.
2. Βιοµηχανικά προϊόντα, που καλύπτονται από τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία και τα οποία χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το
σκοπό που προορίζονται, εγκαθίστανται και συντηρούνται κατάλληλα και τα οποία είτε δεν έχουν πλήρως συµµορφωθεί µε τις
εφαρµοστέες απαιτήσεις είτε είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο
την ασφάλεια χρηστών και καταναλωτών, αποσύρονται από την
αγορά, περιορίζεται ή και απαγορεύεται η διαθεσιµότητά τους
και ενηµερώνονται σχετικά, όπου προβλέπεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη - µέλη.
3. Οι αναγνωρισµένοι φορείς, τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών και οι κοινοποιηµένοι φορείς που εµπλέκονται στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης των προϊόντων, οφείλουν να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της τεχνικής νοµοθεσίας που τους
αφορούν και να τηρούν απαρέγκλιτα τις προϋποθέσεις λειτουργίας που τους επιβάλλονται.
Άρθρο 23
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 εφαρµόζονται σε όλα
τα βιοµηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ποιότητας, που καλύπτονται από την τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV.
2. Το σύνολο της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας στο οποίο
βρίσκουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 αποτυπώνεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, το οποίο µπορεί να τροποποιείται ή να επικαιροποιείται, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ανάλογα µε την εξέλιξη και την επέκταση του πεδίου της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 24
Εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς
βιοµηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας
1. Αρµόδια υπηρεσία για εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 22 έως 33 ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Με την αρµοδιότητά της αυτή και σε εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 765/2008/ΕΚ «για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την
εµπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθµ. 339/93 του Συµβουλίου» η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας αποτελεί την Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς για
την Ελληνική Επικράτεια σε όλα τα βιοµηχανικά προϊόντα και τις
υπηρεσίες ποιότητας που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας είναι αρµόδια για το συντονισµό των λοιπών αρχών εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο του
Κανονισµού 765/2008 ΕΚ για τις ανάγκες επικοινωνίας της
Χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυ-
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ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαµβάνει την εκπροσώπηση της χώρας στα αντίστοιχα όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµµετέχει στις διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες που συνάπτει η χώρα για θέµατα εποπτείας αγοράς
σε τοµείς βιοµηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του
παρόντος εξειδικεύεται η οργανωτική, υλικοτεχνική και διοικητική υποδοµή της αρµόδιας υπηρεσίας για την υποστήριξη και
τη λειτουργία του συστήµατος εποπτείας της αγοράς, οι αποζηµιώσεις και λοιπές δαπάνες των ελεγκτών, καθώς και οι διαδικασίες για την οικονοµική βιωσιµότητα του όλου συστήµατος
εποπτείας της αγοράς.
Άρθρο 25
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού, µπορεί να ανατίθεται τµήµα της άσκησης των διαδικασιών ελέγχου και εργαστηριακής τεκµηρίωσης της εποπτείας
της αγοράς σε υπηρεσίες ή φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του
άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α’28), µέσω προγραµµατικής
συµφωνίας στην οποία καθορίζονται επακριβώς τα πεδία ελέγχου, τα χρονοδιαγράµµατα ελέγχου, καθώς και οι εργαστηριακές
δοκιµές που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαίες για την τεκµηρίωση των διαδικασιών του ελέγχου. Στο τµήµα του έργου που
ανατίθεται δεν περιλαµβάνεται η έκδοση διοικητικών πράξεων
και η επιβολή κυρώσεων.
Άρθρο 26
Σύσταση Συντονιστικού Συµβουλίου Εποπτείας Αγοράς
1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συντονιστικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγοράς βιοµηχανικών προϊόντων και
υπηρεσιών ποιότητας.
2. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγοράς αποτελεί
γνωµοδοτικό όργανο προς την Εθνική Αρχή εποπτείας της αγοράς για το συντονισµό των υπηρεσιών της διοίκησης, τον προγραµµατισµό, την παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου
προγράµµατος και τον απολογισµό του ελεγκτικού συστήµατος.
Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποτελείται από έντεκα
(11) µέλη, τα οποία ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών και στη
σύνθεσή του µετέχουν:
α. Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας, ως Πρόεδρος.
β. Ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιοµηχανικής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
γ. Ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων του
Υπουργείου Οικονοµικών.
δ. Ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας του
Καταναλωτή.
ε. Ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
στ. Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
ζ. Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
η. Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευµένων
Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης.
θ. Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων.
ι. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Εισαγωγέων Ελλάδας.
ια. Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών.
Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του Συµβουλίου
παρέχεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
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Η σύνθεση του Συµβουλίου µπορεί να διευρύνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα µέλη του Συµβουλίου έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειµενικότητας και αµεροληψίας. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου
υποχρεούνται στην τήρηση εµπιστευτικότητας εµπορικών πληροφοριών και µετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από
το Συµβούλιο.
3. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγοράς έχει ως αρµοδιότητες:
α) Την παρακολούθηση του ετήσιου εθνικού προγράµµατος
εποπτείας αγοράς της χώρας µας στο πλαίσιο του Κανονισµού
765/2008/ΕΚ, τον ετήσιο απολογισµό του ελεγκτικού συστήµατος
και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσής του, τον οικονοµικό
απολογισµό του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων της αγοράς και
την υποβολή τον Ιανουάριο κάθε έτους σχετικής έκθεσης προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β) Το συντονισµό και την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ
των αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων, που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς αξιολόγησης της συµµόρφωσης, µετρολογίας, διαπίστευσης, πιστοποίησης, επιθεώρησης και εποπτείας της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων και των κλαδικών, επαγγελµατικών
και καταναλωτικών οργανώσεων για την άντληση των κατάλληλων πληροφοριών και στοιχείων στην άσκηση του ελέγχου.
γ) Την κατάρτιση και επικαιροποίηση κατευθυντήριων γραµµών, τη διενέργεια συγκρίσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία
των ρητρών διασφάλισης, την άσκηση προκαταρκτικών ή βοηθητικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας, την εφαρµογή προγραµµάτων τεχνικής
βοήθειας και συνεργασίας µε τρίτες χώρες, καθώς και την προώθηση των πολιτικών που εφαρµόζονται στους εν λόγω τοµείς
σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
δ) Την εισήγηση και προώθηση δράσεων ενηµέρωσης και προβολής για την εποπτεία της αγοράς οι οποίες υποβοηθούν, στηρίζουν, βελτιώνουν τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του
συστήµατος και καλλιεργούν την αντίληψη στον καταναλωτή και
το χρήστη για την ορθή συµβολή του ελέγχου της αγοράς στην
παραγωγή, τη διακίνηση και την εµπορία των προϊόντων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξειδικεύονται οι συναφείς αρµοδιότητες του
Συντονιστικού Συµβουλίου Εποπτείας Αγοράς και τα ειδικότερα
θέµατα λειτουργίας του. Με όµοια απόφαση µπορούν να του
ανατίθενται και επιπρόσθετες αρµοδιότητες.
Άρθρο 27
Τήρηση Μητρώου Ελεγκτών
1. Για την άσκηση των ελεγκτικών διαδικασιών και την πραγµατοποίηση των ελέγχων στο πεδίο της αγοράς, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εγκεκριµένων
Ελεγκτών, το οποίο ανανεώνει και επικαιροποιεί ετησίως.
Όλα τα κλιµάκια των ελεγκτών που ασκούν ελέγχους σε φορείς και προϊόντα προέρχονται από το Μητρώο Εγκεκριµένων
Ελεγκτών. Η ένταξη στο Μητρώο Εγκεκριµένων Ελεγκτών απαιτεί την εξειδικευµένη εκπαίδευση ή εµπειρία στους κανόνες και
τις απαιτήσεις της εναρµονισµένης ευρωπαϊκής, καθώς και της
εθνικής τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας.
2. Οι Ελεγκτές προέρχονται από το προσωπικό της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, των άλλων συναρµόδιων Υπουργείων,
των αρµόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,
των Ανεξαρτήτων Αρχών, καθώς και από το εξειδικευµένο προσωπικό των φορέων που σχετίζονται µε το αντικείµενο του ελέγχου. Ελεγκτές µπορεί να είναι και ιδιώτες εµπειρογνώµονες µε
γνώση, εµπειρία και εξειδίκευση στο αντικείµενο του ελέγχου.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και, όπου απαιτείται, των συναρµόδιων Υπουργών,
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στα κριτήρια και στο όργανο αξιολόγησης, στις διαδικασίες επιλογής των ελεγκτών, στα
προγράµµατα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης αυτών, στην έγ-
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κριση της τεχνικής τους επάρκειας, στην κατάρτιση και στην επικαιροποίηση του Μητρώου, καθώς και στις διαδικασίες που τηρούνται για τη σύνθεση των κλιµακίων ελέγχου.
Άρθρο 28
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης των προϊόντων
και εργαστηριακοί έλεγχοι
Για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης των βιοµηχανικών προϊόντων µε την ισχύουσα τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία η Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας εκπονεί και εφαρµόζει σε ετήσια βάση
πρόγραµµα ελέγχων στα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε
επαρκή κλίµακα και σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια της
χώρας. Οι έλεγχοι περιλαµβάνουν την εξέταση της τεχνικής τεκµηρίωσης, του τεχνικού φακέλου των προϊόντων, των άλλων συνοδευτικών εγγράφων τους, καθώς και µακροσκοπικούς και
εργαστηριακούς ελέγχους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, έπειτα
από τις σχετικές δειγµατοληψίες. Στους ελέγχους αυτούς λαµβάνονται υπόψη οι βασικές απαιτήσεις της τεχνικής βιοµηχανικής
νοµοθεσίας, οι προδιαγραφές των προϊόντων, τα πρότυπα, η επικινδυνότητα των προϊόντων, οι ενδεχόµενες καταγγελίες καταναλωτών και χρηστών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µπορεί να απαιτεί από τους
οικονοµικούς φορείς να θέτουν στη διάθεσή της τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες που κρίνει αναγκαία για τους σκοπούς
της διεξαγωγής της εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένης της εισόδου των ελεγκτών στις εγκαταστάσεις των οικονοµικών φορέων
και της λήψης των απαιτούµενων δειγµάτων προϊόντων.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς θέτουν στη διάθεση της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας εκθέσεις ελέγχου ή πιστοποιητικά που
βεβαιώνουν τη συµµόρφωση και έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένο οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης, αυτή υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη τις ανωτέρω εκθέσεις και πιστοποιητικά.
Ειδικά στις περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών, τηρούνται
οι προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα του Πρώτου Κεφαλαίου του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Το κόστος των απαιτούµενων για τη διερεύνηση της καταγγελίας
εργαστηριακών δοκιµών βαρύνει τον καταγγέλλοντα σε περίπτωση αβάσιµης καταγγελίας και τον ελεγχόµενο σε περίπτωση
βάσιµης καταγγελίας.
2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγµατοποιούνται στα προϊόντα για τεκµηρίωση της συµµόρφωσής τους ως προς τις βασικές απαιτήσεις της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας αποφασίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας και της κατά περίπτωση συναρµόδιας Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια
ή, αν δεν υπάρχουν διαπιστευµένα, από εγκεκριµένα κατά περίπτωση εργαστήρια, όπως ορίζει η κείµενη τεχνική βιοµηχανική
νοµοθεσία.
3. Αν τα προϊόντα φέρουν ή υπόκεινται στην υποχρέωση να
φέρουν σήµανση CE, οι έλεγχοι που διενεργούνται πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των σχετικών µε το προϊόν διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µπορεί,
για τις ανάγκες των εργαστηριακών ελέγχων, να συνάπτει διµερείς συµβάσεις συνεργασίας µε εργαστήρια, στις οποίες καθορίζονται τα πεδία και οι κατηγορίες των δοκιµών, το αναλυτικό
κόστος των αναλαµβανοµένων δοκιµών και οι χρόνοι παράδοσης
των αποτελεσµάτων. Τα εργαστήρια της παραγράφου αυτής επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί
συµβάσεων.
4. Αν δεν υπάρχουν διαπιστευµένα εργαστήρια στην Ελλάδα
για την υλοποίηση των εργαστηριακών δοκιµών, µπορεί να επιλέγονται διαπιστευµένα εργαστήρια από άλλα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εργαστήρια αυτά µπορεί να επιλέγονται από τη διοίκηση και για λόγους αµεροληψίας και διαφάνειας
ή ακόµα για συγκριτική αξιολόγηση δειγµάτων προϊόντων στις
περιπτώσεις ενστάσεων από τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς
φορείς.

Άρθρο 29
Βιοµηχανικά προϊόντα που εισάγονται
από τρίτες χώρες
1. Για την αποτελεσµατική εποπτεία της αγοράς στα βιοµηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας συνεργάζεται µε τις κατά τόπους τελωνειακές αρχές.
2. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ως εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς στα βιοµηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες
ποιότητας που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος παρέχει
προς τις τελωνειακές αρχές της Χώρας:
α) κάθε σχετική πληροφορία για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων για τα οποία έχει διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ή µη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις της τεχνικής νοµοθεσίας,
β) οδηγίες για την αποδέσµευση ή όχι βιοµηχανικών προϊόντων, κατόπιν σοβαρής υπόνοιας ότι τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη και τον καταναλωτή, ή
το περιβάλλον,
γ) οδηγίες για τους ελέγχους που µπορούν να διενεργούνται
κατά τη θέση προϊόντων τρίτων χωρών σε ελεύθερη κυκλοφορία,
για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τη σχετική κοινοτική
και εθνική νοµοθεσία.
3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στις υπηρεσίες εποπτείας
αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας κάθε σχετική µε
τα εισαγόµενα βιοµηχανικά προϊόντα πληροφορία.
4. Οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη θέση ενός προϊόντος
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά και ενηµερώνουν
την εθνική αρχή εποπτείας αγοράς αν, κατά την πραγµατοποίηση
του ελέγχου, διαπιστωθεί ότι συντρέχει µία ή περισσότερες από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) το προϊόν εµφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να
δηµιουργήσουν σοβαρές υπόνοιες ότι αυτό, ακόµα και µε ορθή
εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση του, παρουσιάζει σοβαρό
κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια των καταναλωτών, το περιβάλλον ή τη δηµόσια ασφάλεια,
β) το προϊόν δεν συνοδεύεται από την έγγραφη ή ηλεκτρονική
τεκµηρίωση που απαιτείται από τη σχετική εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία ή δεν φέρει την επισήµανση που απαιτείται από την εν
λόγω νοµοθεσία,
γ) το προϊόν φέρει πλαστή σήµανση ή παραπλανητική σήµανση CE.
5. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή αν θεωρήσει ότι δεν παραβαίνει τις ισχύουσες απαιτήσεις
της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας, το προϊόν αποδεσµεύεται, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι υπόλοιπες απαιτήσεις και διατυπώσεις που αφορούν την αποδέσµευση.
6. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το
περιβάλλον ή ότι το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τη σχετική
κοινοτική και εθνική νοµοθεσία, ενηµερώνει άµεσα τις αρµόδιες
τελωνειακές αρχές και λαµβάνονται µέτρα για την απαγόρευση
της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά.
Παράλληλα, τίθεται ειδική, κατά περίπτωση, επισήµανση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 του Κανονισµού 765/2008/ΕΚ, στο εµπορικό τιµολόγιο και σε οποιοδήποτε
άλλο συνοδευτικό έγγραφο του προϊόντος ή ακόµα και στο ίδιο
το σύστηµα επεξεργασίας των δεδοµένων, εάν η επεξεργασία
αυτών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά.
Η ειδική επισήµανση τίθεται ακόµα και στις περιπτώσεις που
το προϊόν δηλωθεί, εν συνεχεία, για άλλο τελωνειακό καθεστώς
εκτός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εφόσον βέβαια δεν
υπάρχει αντίθετη άποψη της εθνικής αρχής εποπτείας αγοράς.
Η εθνική αρχή µπορεί να αποφασίσει µε βάση την αρχή της αναλογικότητας για την επανεξαγωγή ή για την καταστροφή ή για
την αχρήστευση µε άλλο τρόπο του προϊόντος.
7. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει ότι τα εισαγόµενα βιοµηχανικά προϊόντα παρουσιάζουν ελλείψεις στην
τεχνική τους τεκµηρίωση ή στην επισήµανσή τους ή δεν παρέ-
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χουν τις αναγκαίες πληροφορίες που επιβάλλεται να φέρουν από
την τεχνική νοµοθεσία, αναστέλλουν την ελεύθερη κυκλοφορία
τους και ενηµερώνουν έγκαιρα τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς του άρθρου 31, προκειµένου να λάβουν το ταχύτερο δυνατόν µέτρα για την άρση των µη συµµορφώσεων. Αν η
εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει την άρση των µη
συµµορφώσεων, ενηµερώνονται άµεσα οι τελωνειακές αρχές για
την αποδέσµευση των προϊόντων.
Άρθρο 30
Συνεργασία µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες
1. Για την ευρεία και αποτελεσµατική εφαρµογή των ελεγκτικών µηχανισµών η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας οφείλει να συνεργάζεται, όπως και να συµµετέχει από κοινού σε ελέγχους µε
τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιων Έργων του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, το Γενικό Χηµείο του Κράτους και το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α’ και β’ βαθµού, καθώς και µε την Ελληνική Αστυνοµία.
2. Για την παροχή στοιχείων που αφορούν στις ενδοκοινοτικές
εµπορικές συναλλαγές ή στις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, αλλά
και για τη λήψη στοιχείων ταυτότητας εισαγωγέων, παραγωγών,
ή κατασκευαστών, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας συνεργάζεται συνεχώς και αδιαλείπτως µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονοµικών και τις υπηρεσίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
3. Για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών [RAPEX], που λειτουργεί στη χώρα µας σχετικά µε τα επικίνδυνα ή µη ασφαλή προϊόντα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υπ’ αριθ. Ζ3/2810/ 2004 απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’1885)
και του Παραρτήµατος ΙΙ αυτής, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας οφείλει να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε τεκµήριο, ενηµέρωση ή πληροφορία µε τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή.
Αν λαµβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν επείγοντα µέτρα για
παρεµπόδιση ή για τον περιορισµό ή για την υποβολή σε όρους
της εµπορίας ή της χρήσης ενός προϊόντος ή µίας παρτίδας προϊόντος, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ενηµερώνει αµελλητί
τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και παρέχει άµεσα κάθε στοιχείο για την τεκµηρίωση της σχετικής απόφασης λήψης των σχετικών µέτρων.
4. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους,
όπως αυτά απορρέουν από τις διατάξεις:
α) του ν. 3431/2006 (Α’ 13)
β) του π.δ. 44/2002 (Α’ 44) και
γ) της απόφασης 50268/5137/2007 των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών
(Β’1853).
5. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µεριµνά για την αυστηρή
τήρηση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών και στοιχείων
του ελέγχου, εξασφαλίζει την προστασία τους και ασκεί τη δέουσα χρήση αυτών σε όλες τις περιπτώσεις και µόνο για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων και της
εποπτείας της αγοράς.
Άρθρο 31
Υποχρεώσεις οικονοµικών φορέων
1. Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, των εισαγωγέων και των διανοµέων, οι
οποίοι υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, ορίζονται
σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
2. Οι κατασκευαστές:
α) Εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση των προϊόντων τους
στην αγορά, αυτά είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµ-
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φωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις της
αντίστοιχης τεχνικής νοµοθεσίας.
β) Καταρτίζουν την απαραίτητη τεχνική τεκµηρίωση και διενεργούν ή µεριµνούν για τη διενέργεια της εφαρµοστέας διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Όταν ολοκληρώνεται η
συµµόρφωση του προϊόντος µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις, οι
κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ και θέτουν τη σήµανση συµµόρφωσης στο προϊόν.
γ) Φυλάσσουν την τεχνική τεκµηρίωση και τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπεται στην αντίστοιχη τεχνική νοµοθεσία, αφότου διατεθεί το προϊόν στην
αγορά, η οποία είναι ανάλογη του κύκλου ζωής του προϊόντος
και του επιπέδου κινδύνου του.
δ) Εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται οι αναγκαίες διαδικασίες,
ώστε να διατηρείται η συµµόρφωση στο σύνολο της παραγωγής.
Οι αλλαγές στο σχεδιασµό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος
και οι αλλαγές στα εναρµονισµένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές µε βάση τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση προϊόντος λαµβάνονται δεόντως υπόψη.
ε) Οι κατασκευαστές, όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι το προϊόν
παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, διενεργούν δοκιµές µε δειγµατοληψία στα προϊόντα
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν αρχείο µε τις καταγγελίες τα προϊόντα για τα
οποία διαπιστώθηκε µη συµµόρφωση και τις ενέργειες για τη
συµµόρφωση ή την ανάκληση ή την απόσυρσή τους και ενηµερώνουν σχετικά τους διανοµείς.
στ) Εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθµό τύπου,
παρτίδας ή σειράς ή όποιο άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταύτισή
τους. Όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του προϊόντος,
οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.
ζ) Σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη
συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα µοναδικό σηµείο στο οποίο
µπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή µε τον κατασκευαστή.
η) Εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και
πληροφορίες ασφάλειας γραµµένες στην ελληνική γλώσσα µε
τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες
θ) Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν
ότι το προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται προς την εφαρµοστέα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη
συµµόρφωση του προϊόντος, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως το
αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου,
όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές
αρχές των κρατών - µελών στα οποία έχει καταστεί διαθέσιµο το
προϊόν και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και
τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν.
ι) Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές,
κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός των αρχών αυτών, όλες τις
πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές, κατόπιν
αιτήµατος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που
έχουν διαθέσει στην αγορά.
3. Οι εισαγωγείς:
α) Είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν στην αγορά µόνο συµµορφούµενα προϊόντα.
β) Διασφαλίζουν προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά ότι ο
κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που προβλέπει η αντίστοιχη τεχνική
νοµοθεσία. Επίσης, διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει την τεχνική τεκµηρίωση ότι το προϊόν φέρει την απαιτούµενη σήµανση ή τις απαιτούµενες σηµάνσεις συµµόρφωσης,
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα και ότι ο κατασκευα-
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στής έχει τηρήσει τις παραπάνω απαιτήσεις στ’ και ζ’ που τον
αφορούν.
Εφόσον ο εισαγωγέας θεωρεί ότι το προϊόν δεν συµµορφούται
προς την αντίστοιχη τεχνική νοµοθεσία, τότε δεν µπορεί να διαθέσει το προϊόν στην αγορά πριν το προϊόν συµµορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή,
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.
γ) Σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.
δ) Εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και
πληροφορίες ασφάλειας, γραµµένες στην ελληνική γλώσσα µε
τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες.
4. Οι κατασκευαστές µπορούν να διορίζουν, µε γραπτή εντολή,
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Οι υποχρεώσεις βάσει της παραγράφου 2, που τους αφορούν, και η κατάρτιση της τεχνικής
τεκµηρίωσης δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.
Οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι ασκούν τα καθήκοντα που
προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαµβάνουν από τον κατασκευαστή. Η εντολή πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπει στον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο να:
α) τηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ και την τεχνική τεκµηρίωση στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται,
β) παρέχει στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την
τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση
του προϊόντος,
γ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές, κατόπιν αιτήµατος των
τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των
κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους.
5. Οι εισαγωγείς, όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι το προϊόν παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, διενεργούν δοκιµές µε δειγµατοληψία στα προϊόντα που
έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες
και διατηρούν αρχείο µε τις καταγγελίες, τα προϊόντα για τα
οποία διαπιστώθηκε µη συµµόρφωση και τις ενέργειες για τη
συµµόρφωση ή την ανάκληση ή την απόσυρσή τους και ενηµερώνουν σχετικά τους διανοµείς.
6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ότι το προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την εφαρµοστέα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα
για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του προϊόντος, όπου αυτό
είναι εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι
εισαγωγείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις
αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών - µελών στα οποία έχει καταστεί διαθέσιµο το προϊόν και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη
µη συµµόρφωση και τα διορθωτικά µέτρα που έλαβαν.
7. Οι εισαγωγείς τηρούν για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται
αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των
αρχών που είναι αρµόδιες για την εποπτεία της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος µπορεί να καταστεί διαθέσιµος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήµατός τους.
8. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί
η συµµόρφωση του προϊόντος στην ελληνική ή στην αγγλική
γλώσσα. Συνεργάζονται µε τις αρχές, αυτές κατόπιν αιτήµατος
των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει
στην αγορά.
9. Οι διανοµείς:
α) Ενεργούν µε τη δέουσα προσοχή σε σχέση µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις όταν καθιστούν διαθέσιµο προϊόν στην αγορά.
β) Επαληθεύουν, προτού καταστήσουν το προϊόν διαθέσιµο
στην αγορά, ότι αυτό φέρει τις απαιτούµενες σηµάνσεις, ότι συ-
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νοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα, καθώς και τις οδηγίες
και τις πληροφορίες ασφάλειας γραµµένες στην ελληνική
γλώσσα µε τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν
τηρήσει τις υποχρεώσεις που τους αφορούν.
Όταν οι διανοµείς θεωρούν ότι το προϊόν δεν συµµορφούται
προς την αντίστοιχη τεχνική νοµοθεσία, τότε µπορούν να καταστήσουν διαθέσιµο το προϊόν στην αγορά αφού αυτό συµµορφωθεί µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
Οι διανοµείς ενηµερώνουν επίσης αµελλητί τον κατασκευαστή
ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς,
όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.
γ) Εξασφαλίζουν ότι, για όσο χρόνο το προϊόν βρίσκεται υπό
την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν
θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις της
σχετικής νοµοθεσίας.
δ) Οι διανοµείς που θεωρούν ότι το προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιµο στην αγορά δεν συµµορφώνεται προς την
εφαρµοστέα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία διασφαλίζουν ότι
λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του προϊόντος, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν
το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανοµείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα διορθωτικά µέτρα που έλαβαν.
ε) Οι διανοµείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί
η συµµόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται µε τις αρχές
αυτές, κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για τις ενέργειες που
πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν καταστήσει διαθέσιµα στην αγορά.
10. Ένας εισαγωγέας ή διανοµέας θεωρείται κατασκευαστής
για τους σκοπούς του παρόντος νόµου και συνεπώς υπόκειται
στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύµφωνα µε την παράγραφο 2, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά µε το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του ή διαφοροποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην
αγορά κατά τρόπο που µπορεί να θίξει τη συµµόρφωση προς τις
εφαρµοστέες απαιτήσεις.
11. Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές
εποπτείας της αγοράς και για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπει
η αντίστοιχη νοµοθεσία την ταυτότητα των κατωτέρω:
α) κάθε οικονοµικού φορέα ο οποίος τους έχει προµηθεύσει
προϊόν·
β) κάθε οικονοµικού φορέα στον οποίο έχουν προµηθεύσει
προϊόν.
12. Άρνηση των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, των εισαγωγέων και των διανοµέων να συνεργαστούν µε τα εντεταλµένα όργανα ελέγχου κατά την άσκηση των
ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους, παρεµπόδιση της εισόδου
των οργάνων στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης ή διάθεσης προϊόντων ή άρνηση ανταπόκρισης στα αιτήµατα των αρµόδιων αρχών για παροχή πληροφοριών και στοιχείων του
προϊόντος, άρνηση για τη λήψη διορθωτικών µέτρων προς άρση
των µη συµµορφώσεων ή για τη λήψη µέτρων περιορισµού της
κυκλοφορίας στα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά, επισύρει διοικητικές κυρώσεις των υπευθύνων, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο.
13. Οι κατασκευαστές και οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί
τους φυλάσσουν και τηρούν, στη διάθεση των αρµόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, την τεχνική τεκµηρίωση και τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ για χρονικό
διάστηµα ανάλογο του κύκλου ζωής του προϊόντος και πάντως
όχι λιγότερο από δέκα χρόνια, αφότου διατεθεί το προϊόν στην
αγορά. Οι εισαγωγείς φυλάσσουν και τηρούν αντίστοιχα, αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ και εξασφαλίζουν ότι ο
τεχνικός φάκελος µπορεί να καταστεί διαθέσιµος στις εν λόγω
υπηρεσίες, κατόπιν αιτήµατός τους.
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Άρθρο 32
Επιβολή κυρώσεων
1. Αν το ελεγχόµενο προϊόν δεν συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας του Παραρτήµατος IV εκδίδεται, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας αιτιολογηµένη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για
την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας και διάθεσης στην
αγορά ή την οριστική απαγόρευση ή απόσυρση, εφόσον από τα
αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων διαπιστώνεται ότι το
προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της οικείας νοµοθεσίας.
2. Στους οικονοµικούς φορείς του άρθρου 31, τα προϊόντα των
οποίων, µετά από αιτιολογηµένη διαπίστωση των αρµόδιων υπηρεσιών, δεν συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της τεχνικής
βιοµηχανικής νοµοθεσίας του Παραρτήµατος IV, ή στους οικονοµικούς φορείς που δεν συνεργάζονται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες εποπτείας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας κατά την
άσκηση των ελέγχων ή αρνούνται τη λήψη µέτρων άρσης της µη
συµµόρφωσης ή τη λήψη µέτρων περιορισµού της διάθεσης και
κυκλοφορίας των µη συµµορφούµενων προϊόντων, επιβάλλονται
διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς
οι οποίοι παραβαίνουν τη νοµοθεσία είναι ανάλογες:
α) της σοβαρότητας της µη συµµόρφωσης του προϊόντος,
β) της επικινδυνότητας του προϊόντος,
γ) του βαθµού άρνησης της συνεργασίας µε τις αρµόδιες
ελεγκτικές υπηρεσίες,
δ) των επιπτώσεων του τυχόν προκληθέντος ατυχήµατος και
ε) των υποτροπών που αυτοί παρουσιάζουν στις δραστηριότητές τους.
4. Οι διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες οικονοµικούς φορείς επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση των
ελεγκτικών υπηρεσιών για την εποπτεία της αγοράς της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
Αν η µη συµµόρφωση προϊόντων έχει ως ενδεχόµενο σοβαρή
επίπτωση για την ασφάλεια και υγεία του χρήστη ή καταναλωτή,
οι επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις µπορούν να ανέλθουν
µέχρι και του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση υποτροπής για
παραβάσεις των άρθρων 22 έως 33. Το επιβληθέν ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εκατονταπλάσιου της αξίας του προϊόντος ή του δεκαπλάσιου της εκτιµώµενης ζηµίας του ατυχήµατος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξειδικεύονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος κλιµάκωσης των διοικητικών κυρώσεων της προηγούµενης παραγράφου. Με την έκδοση της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι διατάξεις για
την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στην τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτηµα IV.
6. Η επιβολή των κυρώσεων του παρόντος άρθρου τελεί υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν ειδικότεροι νόµοι
όπως, ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ν. 2960/2001) και οι περί
λαθρεµπορίας διατάξεις.
Άρθρο 33
Εφαρµογή της αµοιβαίας αναγνώρισης
και Εθνικό Σηµείο Επαφής
1. Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εµπορευµάτων εντός της
εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρµόζεται
στα προϊόντα που δεν υπόκεινται στην κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης ή σε πτυχές των προϊόντων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της νοµοθεσία αυτής.
2. Εθνικό σηµείο επαφής για τα προϊόντα που δεν υπόκεινται
σε κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης, µε βάση τις απαιτήσεις και
την έννοια των διατάξεων του Κανονισµού 764/2008/ΕΚ του Ευ-
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ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 «για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νοµίµως στην αγορά άλλου κράτους - µέλους και για την
κατάργηση της Απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ» ορίζεται η Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία λειτουργεί για το σκοπό αυτόν
ως εθνικός συντονιστής των ενεργειών που αφορούν στην εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού. Οι κατά περίπτωση ορισθείσες αρµόδιες ελληνικές αρχές για τα προϊόντα, τα οποία
εµπίπτουν στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού 764/2008/ΕΚ,
οφείλουν να παρέχουν προς το εθνικό σηµείο επαφής κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αποτελεσµατική εκτέλεση των
καθηκόντων του και να το ενηµερώνουν σε κάθε περίπτωση αναστολής κυκλοφορίας προϊόντος που αποφασίζεται σε εφαρµογή
εθνικού κανόνα εντός του πλαισίου που ορίζει ο Κανονισµός
764/2008/ΕΚ. Το εθνικό σηµείο επαφής εκπροσωπεί τη χώρα στα
ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και επιτροπές για όλα τα θέµατα
Αµοιβαίας Αναγνώρισης
3. Το εθνικό σηµείο επαφής για τα προϊόντα συνεργάζεται µε
τις επί µέρους ορισθείσες αρµόδιες ελληνικές αρχές για τα προϊόντα και ιδιαίτερα για τα θέµατα που αφορούν:
α. στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως σηµείου επαφής,
β. στην ενηµέρωση των οικονοµικών φορέων, µε χρήση κάθε
πρόσφορου µέσου,
γ. στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης,
δ. στην αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά την
εφαρµογή του Κανονισµού 764/2008/ΕΚ.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται
η υπ’ αριθµ. Β 2366/144/26.1.1998 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β’ 59) και η υπ’ αριθµ.
10581/1015/19.5.2005 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης (Β’ 706).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 34
Έννοια όρων
Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 34 έως και 42,
οι πιο κάτω αναφερόµενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) «Εξωτερικό εµπόριο» νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας για την αποστολή ή µεταφορά προϊόντων από ή και
προς την Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως αν η χώρα αποστολής ή προέλευσης βρίσκεται στο Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτού.
β) «Εισαγωγές» ή «εισαγωγικές δραστηριότητες» νοούνται οι
εµπορικές δραστηριότητες αποστολής ή µεταφοράς προϊόντων
προς την Ελληνική Επικράτεια από οποιαδήποτε άλλη χώρα, που
βρίσκεται είτε στο Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ενδοκοινοτικές αποκτήσεις), είτε εκτός αυτού.
γ) «Εξαγωγές» ή «εξαγωγικές δραστηριότητες» νοούνται οι
εµπορικές δραστηριότητες αποστολής ή µεταφοράς προϊόντων
από την ελληνική επικράτεια προς οποιαδήποτε άλλη χώρα, που
βρίσκεται είτε στο Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ενδοκοινοτικές αποστολές), είτε εκτός αυτού.
δ) «Εισαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε
µόνιµη εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια, που ασκεί εισαγωγικές δραστηριότητες.
ε) «Εξαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε
µόνιµη εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια, που ασκεί εξαγωγικές δραστηριότητες.
Άρθρο 35
Άσκηση εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας
1. Εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα δικαιούται να ασκεί
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί εµπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραµµένο στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005 «Εκσυγ-
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χρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (Α’ 297), όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 3853/2010 (A’ 90).
2. Επίσης, δικαιούνται να ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα:
α) Οι εγγεγραµµένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3955/2011 (Α’ 89) και
β) Οι εγγεγραµµένοι στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί εξωτερικού εµπορίου
διατάξεων, ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων» (Α’ 144).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα της περίπτωσης β’ της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις στην άσκηση εξωτερικού εµπορίου
1. Για την εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, που
απορρέουν από διεθνείς Συµφωνίες ή από τη συµµετοχή της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς, είτε
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών σε θέµατα δηµόσιας υγείας και εθνικής ή
δηµόσιας ασφάλειας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειµένου για εισαγωγές ή εξαγωγές από
ή προς χώρα που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται µε αποφάσεις του:
α) Να απαγορεύει ή να περιορίζει, κατά ποσότητα ή κατά αξία,
την εισαγωγή ή εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος , είτε γενικά
είτε κατά χώρες ή περιοχές.
β) Να εξαρτά την εισαγωγή ή εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος από προηγούµενη άδεια του ιδίου ή άλλης αρχής ή οργάνου
που ορίζεται από αυτόν.
γ) Να καθορίζει ειδικούς όρους, βάσει των οποίων µπορεί να
επιτρέπεται η εισαγωγή ή εξαγωγή κάθε προϊόντος.
δ) Να καθορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο έγκρισης της διενέργειας των εισαγωγών και εξαγωγών πλην εκείνων που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας των τελωνειακών υπηρεσιών.
2. Ειδικότερες διατάξεις, που απαγορεύουν την εισαγωγή ή
εξαγωγή ορισµένων προϊόντων ή επιτρέπουν αυτές βάσει προϋποθέσεων, δεν θίγονται από τον παρόντα νόµο.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού µπορεί να καθορίζονται θέµατα απλοποίησης, επιτάχυνσης, άρσης εµποδίων και εκσυγχρονισµού των διαδικασιών
ως προς τον τρόπο πραγµατοποίησης των εισαγωγών και των
εξαγωγών.
4. Αν η χώρα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί, στα εισαγόµενα ή εξαγόµενα προϊόντα από ή προς χώρες
που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να καθορίζονται:
α) Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης ελέγχου των τιµών
τους.
β) Ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου συναλλάγµατος γι’ αυτά.
γ) Ο τρόπος πληρωµής τους.
δ) Η παροχή εγγυήσεων για την τήρηση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που επιβάλλονται µε τις διατάξεις των αποφάσεων
του παρόντος άρθρου, καθώς και η άρση ή η κατάπτωση των εγγυήσεων αυτών υπέρ του Δηµοσίου.
5. Στους παραβάτες των διατάξεων των αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας διοικητικές κυρώσεις, που συνίστανται είτε στην απαγόρευση άσκησης των δραστηριοτήτων τους για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός έτους είτε σε διοικητικό πρόστιµο µέχρι εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με τις αποφάσεις του παρόντος άρθρου καθορίζονται τα κριτήρια για την κλιµάκωση των προβλεποµένων κυρώσεων.

Άρθρο 37
Γενικό Μητρώο Εξαγωγών
1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τηρείται Γενικό Μητρώο Εξαγωγών (ΓΕ.Μ.Ε.), σε ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο καταχωρίζονται τα αναγκαία στατιστικά
στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των εξαγωγών της
χώρας.
2. Στο ΓΕ.Μ.Ε. καταχωρίζονται ιδίως:
α) Το είδος και η ποσότητα των εξαγόµενων προϊόντων,
καθώς και οι χώρες προορισµού τους,
β) ο χρόνος πραγµατοποίησης των εξαγωγών και
γ) τα στοιχεία των εξαγωγέων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας µπορεί να προβλέπεται η καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Ε.
και άλλων στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των εξαγωγών.
3. Το ΓΕ.Μ.Ε. διασυνδέεται µε τις βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιµελητηρίων, και στις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3419/2005
(Α’ 297), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3853/2010 (Α’ 90). Το
ΓΕ.Μ.Ε. αποτελεί Υποσύστηµα Ενιαίου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ε.Ο.Π.Σ.) του άρθρου 38.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση µεταξύ του ΓΕΜΗ και του
ΓΕ.Μ.Ε., καθώς και τη διασύνδεση ή την ένταξη του ΓΕ.Μ.Ε. στο
Ε.Ο.Π.Σ.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, µπορεί να ρυθµίζεται η διασύνδεση του ΓΕ.Μ.Ε. µε
τα αρχεία που τηρούνται από Συνδέσµους Εξαγωγέων ή και
άλλες αρχές ή υπηρεσίες της χώρας, σχετικά µε το εξωτερικό
εµπόριο.
5. Τα εξαγόµενα από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις είδη,
που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993 (Α’ 147),
όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4928/2011 (Α’ 242), και στους καταλόγους ελεγχόµενων προϊόντων διπλής χρήσης του Κανονισµού του Συµβουλίου της ΕΕ
428/2009 (L-134), που ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία
µε την υπ’ αριθ. 121837/Ε3/21837/28.9.2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β-2182/2009), καταγράφονται στο ΓΕ.Μ.Ε., µέσω ειδικών διαδικασιών, όπως ορίζει η
ανωτέρω νοµοθεσία, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας.
Άρθρο 38
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης
για τη διευκόλυνση των Εξαγωγών
και Εισαγωγών (Single Window)
1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Ενιαίο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
(Ε.Ο.Π.Σ.) για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Single Window) για τη διευκόλυνση των διαδικασιών Εξαγωγών και Εισαγωγών, µέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά όλες οι
απαραίτητες για τις εξαγωγές και εισαγωγές πράξεις, πλην
αυτών που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες.
2. Ειδικότερα, µέσω του Ε.Ο.Π.Σ. διενεργείται:
α) Η ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις υπόχρεες επιχειρήσεις για την έκδοση από τις
αρµόδιες υπηρεσίες των συναρµόδιων φορέων των αναγκαίων
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών και άλλων προβλεποµένων
από τη νοµοθεσία εγγράφων.
β) Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης από
τις αρµόδιες υπηρεσίες των κατά περίπτωση προβλεπόµενων βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών και των λοιπών προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία εγγράφων και η ηλεκτρονική παραλαβή
τούτων από τους αιτούντες.
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3. α) Το Ε.Ο.Π.Σ. διαλειτουργεί µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), καθώς και µε πληροφοριακά συστήµατα άλλων υπηρεσιών και φορέων.
β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του Ε.Ο.Π.Σ. µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση, διαλειτουργικότητα
και ολοκλήρωση του Ε.Ο.Π.Σ. µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), ώστε τα δύο συστήµατα να
αποτελέσουν ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα.
4. Το Ε.Ο.Π.Σ. παρέχει ολοκληρωµένη, κωδικοποιηµένη και επικαιροποιηµένη πληροφόρηση προς τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, φορείς, οργανισµούς και χρήστες, σχετικά µε το
εφαρµοστέο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το
καθεστώς και τις διαδικασίες έκδοσης των αναφερόµενων στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικών. Για το
σκοπό αυτόν το Ε.Ο.Π.Σ. ενηµερώνεται άµεσα από τις υπηρεσίες
άλλων συναρµόδιων Υπουργείων και φορέων µετά από κάθε αλλαγή στο οικείο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
5. Η Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
α) Aναλαµβάνει, µε την υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ (ν. 2372/1996,
Α’ 29, όπως ισχύει), την παροχή υπηρεσιών για διαδικτυακή σύνδεση του Ε.Ο.Π.Σ µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Δηµοσίου, την
τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβληµάτων λειτουργίας του
εξοπλισµού και του λογισµικού υποδοµής, τη συγκέντρωση,
αξιολόγηση και διαχείριση των απαιτήσεων των χρηστών του
Ε.Ο.Π.Σ., την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για το σκοπό του παρόντος
νόµου, τη συντήρηση και ανάπτυξη του επιχειρησιακού λογισµικού, την εκπαίδευση των χρηστών και τον έλεγχο και αξιολόγηση
της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Σ., την ανάλυση και
τον προγραµµατισµό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας
και αποτελεσµατικότητας του, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών αναβαθµίσεων του.
β) Aσκεί την εποπτεία της αποτελεσµατικής λειτουργίας του
Ε.Ο.Π.Σ. για το σκοπό του παρόντος νόµου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών
µπορεί να παρέχονται από το Ε.Ο.Π.Σ. στοιχεία προς άλλες υπηρεσίες ή οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των στοιχείων
αυτών.
Άρθρο 39
Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας
1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µπορεί, µετά από εισήγηση των αντιπροσωπευτικών φορέων των
εξαγωγέων ή των ενώσεων ή των συνδέσµων τους, να απονέµει
βραβεία επιτυχούς άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε
τρεις, ανά κατηγορία εξαγόµενων προϊόντων, εξαγωγείς, οι
οποίοι το αµέσως προηγούµενο της βραβεύσεως έτος επέδειξαν
αξιοσηµείωτη εξαγωγική δραστηριότητα, καινοτόµο επενδυτική
και παραγωγική δράση και σεβασµό στα διεθνή συναλλακτικά
ήθη.
2. Τα βραβεία δεν έχουν χρηµατικό χαρακτήρα. Η βράβευση
παρέχει το δικαίωµα στον βραβευθέντα να αναγράφει σε όλα τα
εµπορικά παραστατικά της επιχειρήσεώς του, είτε αυτά αφορούν
εξαγωγικές δραστηριότητες είτε συναλλαγές σε εθνικό επίπεδο,
ότι έτυχε του 1ου, 2ου ή 3ου βραβείου στο συγκεκριµένο κλάδο
εξαγωγικής δραστηριότητας το συγκεκριµένο έτος.
3. Οι κατηγορίες, τα κριτήρια αξιολόγησης για την απονοµή
των ανωτέρω βραβείων και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
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Άρθρο 40
Έλεγχος εξαγόµενων
1. Για την εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, που
απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες ή από τη συµµετοχή της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς Οργανισµούς, είτε
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, που αφορούν την προστασία των καταναλωτών σε θέµατα δηµόσιας υγείας και εθνικής ή
δηµόσιας ασφάλειας δύναται:
α) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, να καθορίζονται οι όροι,
τους οποίους πρέπει να πληρούν, για την εξαγωγή τους, τα γεωργικά προϊόντα ελληνικής παραγωγής, όσον αφορά τη διαλογή,
τον τύπο, την ποιότητα, τη συντήρηση, τη συσκευασία και εν
γένει τη µεταχείριση και εµφάνιση, καθώς και ο τρόπος του σχετικού ποιοτικού ελέγχου, που ασκείται από τα αρµόδια τεχνικά
όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αν
για την άσκηση του ποιοτικού ελέγχου στα εξαγόµενα γεωργικά
προϊόντα απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακών ή χηµικών εξετάσεων, είναι δυνατόν µε το ως άνω προεδρικό διάταγµα να ανατίθεται η άσκηση του ποιοτικού ελέγχου και η χορήγηση των
σχετικών πιστοποιητικών στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε
άλλα όργανα, τα οποία ορίζονται σε αυτό.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο, τους
όρους και τα µέσα άσκησης του εν λόγω ελέγχου, όπως επίσης
και τα σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου
για την πιστοποίηση της ποιότητας, της προέλευσης και άλλων
στοιχείων των προϊόντων αυτών.
γ) Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να καθορίζονται οι όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν τα εξαγόµενα βιοµηχανικά και µεταλλευτικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά την
κατασκευή, τη σύσταση, τη διαλογή, τον τύπο, την ποιότητα, τη
συντήρηση, τη συσκευασία και εν γένει τη µεταχείριση και εµφάνιση.
Με όµοιο διάταγµα δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και οι
όροι διενέργειας του ελέγχου στα εν λόγω προϊόντα και τα αρµόδια για τη διενέργεια του ελέγχου όργανα, και ρυθµίζονται τα
σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου για την
πιστοποίηση της προέλευσης της ποιότητας ή άλλων στοιχείων
των προϊόντων αυτών.
2. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 12 του ν.δ. 3999/1959 «περί ελέγχου του εξαγωγικού
εµπορίου και άλλων διατάξεων» (Α’ 230), ή σε συµµόρφωση µε
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών συνθηκών, σχετικά
µε τον ποιοτικό έλεγχο των εξαγόµενων ελληνικών προϊόντων,
διατηρούνται σε ισχύ, µέχρι την έκδοση των αντίστοιχων κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 41
Ελεύθερες ζώνες και αποθήκες
Το άρθρο 39 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007 (Α’ 142), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
1. Οι ελεύθερες ζώνες και οι ελεύθερες αποθήκες αποτελούν
τµήµατα του τελωνειακού εδάφους της χώρας, διακριτά από το
υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος, όπου εµπορεύµατα τρίτων χωρών
που αποτίθενται σε αυτές θεωρούνται ως προς την εφαρµογή
των εισαγωγικών δασµών, φόρων και µέτρων εµπορικής πολιτικής ως µη ευρισκόµενα στο τελωνειακό έδαφος της χώρας.
Εγχώρια εµπορεύµατα ή εµπορεύµατα τελούντα σε ελεύθερη
κυκλοφορία, όταν αποτίθενται σε χώρους ελεύθερων ζωνών,
προορίζονται κατά κανόνα για εξαγωγή.

9118

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών:
α) Συνιστώνται ή καταργούνται ελεύθερες ζώνες ή ελεύθερες
αποθήκες, ή τροποποιούνται τα όρια αυτών .
β) Ορίζεται ο Φορέας Διοίκησης ή και Διαχείρισης της ελεύθερης ζώνης ή της ελεύθερης αποθήκης.
γ) Προσδιορίζονται οι όροι λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου αυτών, καθώς και οι όροι διακίνησης, παραµονής και διαχείρισης των εµπορευµάτων σε αυτές.
δ) Προσδιορίζεται η ευθύνη και οι αρµοδιότητες του διαχειριστή αυτών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ακώλυτη διενέργεια του κοινοτικού και διεθνούς εµπορίου.
3. Για τη σύσταση ελεύθερης ζώνης και ελεύθερης αποθήκης
απαιτείται προηγούµενη γνώµη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και κατά περίπτωση:
α) Του Υπουργού Εξωτερικών, όταν η ελεύθερη ζώνη συνίσταται µε αίτηση Φορέα Διοίκησης ή και Εκµετάλλευσης της ελεύθερης ζώνης ή της ελεύθερης αποθήκης στον οποίο
συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα εκτός
της Ελληνικής Επικράτειας.
β) Του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, εφόσον οι ελεύθερες ζώνες
ή αποθήκες συνιστώνται σε παραµεθόριες περιοχές.
4. Για την έκδοση της απόφασης σύστασης ελεύθερης ζώνης
ή ελεύθερης αποθήκης υποβάλλεται αίτηση από το Φορέα Διοίκησης ή και Εκµετάλλευσης του χώρου όπου πρόκειται να συσταθεί η ελεύθερη ζώνη ή η ελεύθερη αποθήκη προς τη Γενική
Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση σύστασης επισυνάπτεται ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µελέτη σκοπιµότητας από την οποία πρέπει να προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Η προσδοκώµενη συµβολή της ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης στην αύξηση της εµπορευµατικής διακίνησης εµπορευµάτων τρίτων χωρών σε συνδυασµό µε τα γενικότερα
οικονοµικά οφέλη που αναµένονται από τη λειτουργία της.
β) Ο προβλεπόµενος ή/και ο υπάρχων όγκος διακίνησης µη
κοινοτικών εµπορευµάτων µέσω της προτεινόµενης ελεύθερης
ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης.
γ) Τα παρεχόµενα για τη σωστή διοίκηση και εκµετάλλευση
της ελεύθερης ζώνης εχέγγυα όπως και εκείνα για τη σωστή διαχείριση των εµπορευµάτων.
5. Η διοίκηση των ελεύθερων ζωνών ασκείται από νοµικά πρόσωπα, των δε ελεύθερων αποθηκών ασκείται είτε από φυσικά
είτε από νοµικά πρόσωπα.
6. Στις ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες επιτρέπεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του
Φορέα Διοίκησης αυτών, να ασκούνται δραστηριότητες βιοµηχανικής ή και εµπορικής φύσης ή και παροχής υπηρεσιών από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον παρέχονται όλα τα εχέγγυα
που κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση του συνόλου της
τελωνειακής νοµοθεσίας.
7. Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα που έχουν αποτεθεί σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη µπορεί:
α) Να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τις ισχύουσες
διατάξεις.
β) Να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες, χωρίς άδεια της
Τελωνειακής Αρχής, που εξασφαλίζουν τη διατήρηση τους, τη
βελτίωση της εµφάνισής τους ή και της εµπορικής ποιότητας ή
και αυτές που απαιτούνται για την προετοιµασία της διανοµής ή
και µεταπώλησής τους.
γ) Να υπάγονται στα καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, προσωρινής εισαγωγής µε τους όρους που προβλέπονται από τα καθεστώτα
αυτά.
δ) Να εγκαταλείπονται υπέρ του Δηµοσίου ή και να καταστρέφονται, χωρίς οι απαιτούµενες διαδικασίες να συνεπάγονται
έξοδα για το Δηµόσιο, ενώ τα υπολείµµατα της καταστροφής
λαµβάνουν έναν από τους τελωνειακούς προορισµούς που προβλέπονται για τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 42
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το ν.δ. 3999/1959 «περί ελέγχου του εξαγωγικού εµπορίου
και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 230),
β) ο ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των
περί εξωτερικού εµπορίου διατάξεων, ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων» (Α’ 144),
γ) το άρθρο 38 του ν. 2778/1999 «Αµοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης
Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και
άλλες διατάξεις» (Α’ 295) και
δ) το άρθρο 25 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής
ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43
Βασικά χαρακτηριστικά
1. Εισάγεται νέα εταιρική µορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία. Η εταιρεία αυτή έχει νοµική προσωπικότητα και είναι
εµπορική, ακόµη και αν ο σκοπός της δεν είναι εµπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται στην ιδιωτική εταιρεία η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόµο αποκλειστικά άλλη
εταιρική µορφή.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 79, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η εταιρεία µε την περιουσία της.
3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι εταίροι συµµετέχουν στην εταιρεία µε κεφαλαιακές, µε εξωκεφαλαιακές ή µε εγγυητικές εισφορές,
σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως 79.
4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µπορεί να συνιστάται από
ένα πρόσωπο ή να καθίσταται µονοπρόσωπη. Το όνοµα του µοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δηµοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ..
5. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και
οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και
οι αποφάσεις των εταίρων της και τα πρακτικά µπορούν να συντάσσονται και σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται το άρθρο 14 του
ν. 3419/ 2005 (Α’ 297). Στις σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων
µε τους τρίτους υπερισχύει το κείµενο στην ελληνική.
Άρθρο 44
Επωνυµία
1. Η επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από
το αντικείµενο της επιχείρησης που ασκεί. Φανταστική επωνυµία
είναι επίσης επιτρεπτή.
2. Στην επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις
«Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντοµογραφία «Ι.Κ.Ε.».
3. Ενόσω η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, στην επωνυµία της
συµπεριλαµβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται µε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., µε µέριµνα
του διαχειριστή, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.
4. Η επωνυµία της εταιρείας µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη
µε λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην
αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις
«Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι µονοπρό-
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σωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single
Member P.C.».
Άρθρο 45
Έδρα
1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της στο
δήµο που αναφέρεται στο καταστατικό της.
2. Μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας σε άλλη
χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση
της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη µεταφορά και τη συνέχιση της νοµικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες
της µεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζοµένους. Η έκθεση αυτή, µαζί µε οικονοµικές καταστάσεις
µεταφοράς της έδρας, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται
στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζοµένων.
Η απόφαση µεταφοράς δεν λαµβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο
µήνες από τη δηµοσίευση αυτή. Η µεταφορά αποφασίζεται οµόφωνα από τους εταίρους. Η αρµόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της µεταφοράς για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.
3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να
έχει την πραγµατική της έδρα στην Ελλάδα.
4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή άλλες µορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 46
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί
δώδεκα (12) έτη από τη σύστασή της. H διάρκεια µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των εταίρων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε
το άρθρο 72 παράγραφος 5. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο, η παράταση ισχύει για δώδεκα (12) έτη.
Άρθρο 47
Εταιρική διαφάνεια
1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυµία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό
ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, ο αριθµός
Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση,
καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται
επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.
2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει µέσα σε ένα µήνα
από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου
πρέπει να εµφανίζονται µε µέριµνα και ευθύνη του διαχειριστή
τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των εταίρων, µε την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες µπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόµενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.
3. Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι
υποχρεωµένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου σε
οποιονδήποτε τις ζητεί.
Άρθρο 48
Επίλυση διαφορών
1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β’ Μέρους του
παρόντος νόµου, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρµόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει µε
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι
άλλο.
2. Με το αρχικό καταστατικό µπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανα-
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κύπτει από την εταιρική σχέση µεταξύ εταίρων ή µεταξύ αυτών
και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόµενη µε
τροποποίηση του καταστατικού ισχύει µόνο αν αποφασίστηκε
οµόφωνα.
3. Με το καταστατικό µπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει
από την εταιρική σχέση µεταξύ εταίρων ή µεταξύ αυτών και της
εταιρείας, σε διαµεσολάβηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3898/2010 (Α’ 211). Η σχετική καταστατική ρήτρα µπορεί να παραπέµπει σε οργανωµένη διαδικασία διαµεσολάβησης ή να προβλέπει ως διαµεσολαβητή πρόσωπο που έχει τη σχετική
πιστοποίηση. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι η διαµεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν αχθεί η υπόθεση στο δικαστήριο ή γίνει προσφυγή σε διαιτησία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 49
Η ιδρυτική πράξη
1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ιδρυτές).
2. Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταρτίζεται µε έγγραφο
που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Το έγγραφο αυτό είναι
συµβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόµου αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη µεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν επιλέγεται από
τα µέρη.
Άρθρο 50
Περιεχόµενο του καταστατικού
1. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει: (α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική
διεύθυνση των εταίρων (β) την εταιρική επωνυµία (γ) την έδρα
της εταιρείας (δ) το σκοπό της εταιρείας (ε) την ιδιότητα της
εταιρείας ως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (στ) τις εισφορές
των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως και 79, καθώς και το κεφάλαιο της
εταιρείας (ζ) το συνολικό αριθµό των εταιρικών µεριδίων (η) τον
αρχικό αριθµό των µεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα µερίδια αυτά εκπροσωπούν (θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και (ι) τη διάρκεια της
εταιρείας.
2. Ειδικότερες συµφωνίες των εταίρων που περιέχονται στο
καταστατικό είναι ισχυρές, αν δεν προσκρούουν στον παρόντα
νόµο.
Άρθρο 51
Διαδικασία σύστασης
Για τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010 (Α’ 90), όπως το
άρθρο αυτό προστίθεται µε το άρθρο 117 παράγραφος 3 του
παρόντος νόµου. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και αν, σύµφωνα µε το νόµο, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από
κάποιον αρµόδιο φορέα προκειµένου η εταιρεία να αρχίσει τις
εργασίες επιδίωξης του σκοπού της. Στις περιπτώσεις αυτές η
άδεια ή η έγκριση µπορεί να χορηγείται αφού συσταθεί η εταιρεία, αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες για τις οποίες ο νόµος απαιτεί άδεια ή έγκριση.
Άρθρο 52
Δηµοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας γίνεται
µε εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δηµοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του
καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο
νόµο αυτόν, καθώς και στον παρόντα νόµο.
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3. Ως προς τα αποτελέσµατα της εγγραφής της εταιρείας στο
Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της
παραγράφου 2 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.
3419/2005.
Άρθρο 53
Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας
1. Η εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κηρύσσεται
άκυρη µε απόφαση του δικαστηρίου µόνο αν: (α) συστήθηκε
χωρίς έγγραφο, σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος 2, (β)
στο καταστατικό της εταιρείας δεν αναφέρεται η επωνυµία, ο
σκοπός ή το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, (γ) ο σκοπός
της εταιρείας είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη και
(δ) ο µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν ικανότητα
για δικαιοπραξία όταν υπέγραψαν την πράξη σύστασης της εταιρείας, εκτός αν εντός της ετήσιας προθεσµίας της παραγράφου
2 ένας από αυτούς κατέστη ικανός και ενέκρινε τη σύσταση της
εταιρείας.
2. Η αίτηση για ακύρωση της εταιρείας υποβάλλεται από κάθε
πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, µέσα σε ένα έτος από την
εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην εταιρεία. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 η υποβολή της αίτησης δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισµό.
3. Το δικαστήριο που προβαίνει στην ακύρωση θέτει µε την
ίδια απόφαση την εταιρεία υπό εκκαθάριση και διορίζει τον εκκαθαριστή.
4. Οι λόγοι κήρυξης ακυρότητας των περιπτώσεων α’, β’ και γ’
της παραγράφου 1 θεραπεύονται εάν, µέχρι τη συζήτηση της αίτησης, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε να µην υφίσταται
πλέον ο λόγος ακυρότητας. Το δικαστήριο που εκδικάζει αίτηση
για κήρυξη της ακυρότητας µπορεί να χορηγήσει στην εταιρεία
εύλογη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των τριών (3) µηνών, µε
σκοπό να ληφθεί η απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού και να καταχωρισθεί το τροποποιηµένο καταστατικό στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Για το διάστηµα που µεσολαβεί το δικαστήριο µπορεί
να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα.
5. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της
εταιρείας αντιτάσσεται στους τρίτους από την καταχώρισή της
στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τριτανακοπή µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία
ενός (1) µηνός από την καταχώριση αυτή. Η κήρυξη της ακυρότητας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των
απαιτήσεων της εταιρείας.
Άρθρο 54
Ευθύνη ιδρυτών
Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν µε τρίτους στο όνοµα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις
ολόκληρον. Ευθύνεται όµως, µόνη η εταιρεία για τις πράξεις που
έγιναν κατά το διάστηµα αυτό αν µέσα σε τρεις µήνες από τη σύστασή της ανέλαβε µε πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 55
Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές
Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται λόγος για
«διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.
Άρθρο 56
Διαχείριση εκ του νόµου
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το µοναδικό εταίρο (νόµιµη
διαχείριση). Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη

των οποίων απειλείται σοβαρή ζηµία της εταιρείας, µπορεί να
διενεργεί κάθε εταίρος χωριστά, ειδοποιώντας τους λοιπούς
εταίρους.
Άρθρο 57
Καταστατική διαχείριση
Το καταστατικό µπορεί να ορίζει τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (καταστατική διαχείριση). Η διαχείριση µπορεί να γίνεται για ορισµένο ή
αόριστο χρόνο από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Ο διαχειριστής διορίζεται µε απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται
µε πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση, ο διαχειριστής διορίζεται για αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται
συλλογικά, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει κάτι άλλο. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποίων
απειλείται σοβαρή ζηµία της εταιρείας, µπορεί να διενεργεί κάθε
διαχειριστής χωριστά, ειδοποιώντας τους λοιπούς διαχειριστές.
Άρθρο 58
Ποιος διορίζεται διαχειριστής
Διαχειριστής µπορεί να είναι µόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος
ή µη. Σε περίπτωση νόµιµης διαχείρισης, αν κάποιος από τους
εταίρους είναι νοµικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασµό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νοµικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση.
Άρθρο 59
Ανάκληση διαχειριστή µε απόφαση των εταίρων
Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται
µε απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων, αν το καταστατικό δεν
ορίζει µεγαλύτερη πλειοψηφία. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για
ορισµένο χρόνο, το καταστατικό µπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης.
Άρθρο 60
Διορισµός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο
1. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, το καταστατικό
µπορεί να προβλέπει ότι ένας ή περισσότεροι από αυτούς διορίζονται και ανακαλούνται από συγκεκριµένο εταίρο ή εταίρους µε
κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να
συνοδεύεται από διορισµό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωµα δεν προβαίνει σε διορισµό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά
το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από
τους υπόλοιπους διαχειριστές.
2. Παροχή του δικαιώµατος της προηγούµενης παραγράφου
µε τροποποίηση του καταστατικού είναι επιτρεπτή µόνο µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων.
Άρθρο 61
Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο
1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο µπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση µετά από
αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα
προς τακτική διαχείριση. Συµφωνία για µη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν
οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όµως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή µπορούν να διορίσουν άλλο
πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και
ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισµό νέου διαχειριστή,
ισχύει η νόµιµη διαχείριση.
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Άρθρο 62
Έλλειψη διαχειριστή
Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59,
καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης
αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται µε απόφαση
των εταίρων, άλλως εφαρµόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει το διορισµό διαχειριστή από την πλειοψηφία των διαχειριστών που αποµένουν ή τη
συνέχιση της διαχείρισης από τους λοιπούς διαχειριστές χωρίς
αντικατάσταση. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής µπορεί να συγκαλεί
τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Εάν οι
εταίροι δεν προβαίνουν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η νόµιµη διαχείριση.
Άρθρο 63
Δηµοσιότητα
1. Ο διορισµός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του ν. 3419/2005. Η έλλειψη δηµοσιότητας
έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005.
2. Ελάττωµα ως προς το διορισµό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές µε το
διορισµό του διατυπώσεις δηµοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν
η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωµα.
Άρθρο 64
Εξουσίες διαχειριστή – αµοιβή διαχειριστή
1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο
όνοµά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας,
τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του
σκοπού της.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους,
εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση
του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς
το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισµοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους
τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.
3. Ο διαχειριστής µπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους, αν τούτο επιτρέπεται
από το καταστατικό.
4. Ο διαχειριστής δεν αµείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό ή απόφαση των
εταίρων.
Άρθρο 65
Υποχρέωση πίστεως
1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: (α) να µην επιδιώκει ίδια συµφέροντα που
αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτει
έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συµφέροντά του, που ενδέχεται
να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εµπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων
συµφερόντων µε αυτά της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν
επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του
κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, (γ) να µη διενεργεί πράξεις για λογαριασµό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και (δ) να τηρεί εχεµύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Το καταστατικό µπορεί να εξειδικεύει τις υποχρεώσεις της
παραγράφου 1.
3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτω-
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σης γ’ της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζηµίωσης να απαιτεί, προκειµένου µεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασµό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις
αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασµό της εταιρείας, προκειµένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασµό άλλου, να δοθεί
στην εταιρεία η αµοιβή για τη µεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε
αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται
µετά από έξι (6) µήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση µετά από
τριετία.
Άρθρο 66
Τήρηση βιβλίων
1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) «βιβλίο εταίρων», στο
οποίο καταχωρίζει τα ονόµατα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους,
τον αριθµό των µεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της
εισφοράς που εκπροσωπούν τα µερίδια, τη χρονολογία κτήσεως
και µεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώµατα
που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) «ενιαίο βιβλίο
πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που
λαµβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν
θέµατα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθµό
των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο
Γ.Ε.ΜΗ..
2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των
εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ηµεροµηνία και
ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.
Άρθρο 67
Ευθύνη διαχειριστή
1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων
των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσµα. Η ευθύνη
αυτή δεν υφίσταται προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που
στηρίζονται σε σύννοµη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν
εύλογη επιχειρηµατική απόφαση, η οποία ελήφθη µε καλή πίστη,
µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές
ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.
2. Με απόφαση των εταίρων µπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µόνο για τα διαχειριστικά πταίσµατα, εκτός αν οι εταίροι
παρέχουν οµόφωνα γενική απαλλαγή.
3. H αξίωση της εταιρείας παραγράφεται µετά τριετία από την
τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζηµίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των
εταίρων µπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας
για τη διεξαγωγή της δίκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 68
Αρµοδιότητα εταίρων
1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι µόνοι αρµόδιοι να λαµβάνουν αποφάσεις:
(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαµβάνονται η αύξηση και η µείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο
παρών νόµος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριµένες
τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή µείωσης του κεφαλαίου γίνονται από µόνο το διαχειριστή, (β) για το διορισµό και την ανάκληση του διαχειριστή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 60, (γ) για
την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τη διανοµή
κερδών, το διορισµό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή
από την ευθύνη, (δ) για τον αποκλεισµό εταίρου, (ε) για τη λύση
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της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) για τη
µετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.
3. Ανάθεση στο διαχειριστή εξουσίας τροποποίησης του καταστατικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 περίπτωση α’ του παρόντος άρθρου, µη προβλεπόµενη στο αρχικό καταστατικό,
αποφασίζεται µε οµοφωνία των εταίρων. Η εξουσία που παρέχεται στο διαχειριστή να τροποποιεί το καταστατικό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τριετία.
Άρθρο 69
Συνέλευση των εταίρων
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73, οι αποφάσεις των εταίρων λαµβάνονται σε συνέλευση.
2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µια φορά κατ’ έτος
και µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης µε αντικείµενο την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
Άρθρο 70
Σύγκληση
1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση
όµως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ηµερών. Η ηµέρα της σύγκλησης
και η ηµέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσµία
αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων µε κάθε κατάλληλο µέσο, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση µε την προταθείσα ηµερήσια διάταξη.
3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει µε ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση,
τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτοµερή ηµερήσια διάταξη.
4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούµενες διατάξεις η συνέλευση µπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι
παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).
Άρθρο 71
Τόπος συνέλευσης
1. Η συνέλευση µπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται
στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση µπορεί να συνέρχεται στην
έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι
οι εταίροι.
2. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των
εταίρων διεξάγεται µε τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος µπορεί να
αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση µε τηλεδιάσκεψη, ως προς
αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η
συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια
ή αναπηρία.
Άρθρο 72
Συµµετοχή στη συνέλευση – Διεξαγωγή
της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων
1. Στη συνέλευση µετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή
µε αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωµα να λάβουν το λόγο και να
ψηφίσουν.
2. Κάθε εταιρικό µερίδιο παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Το καταστατικό µπορεί να θέτει µέγιστο όριο αριθµού ψήφων που µπορεί να έχει κάθε εταίρος για τη λήψη ορισµένων αποφάσεων.
Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας θεωρείται ότι τα επιπλέον µερίδια του εταίρου δεν υπάρχουν.

3. Το δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή µη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισµός ειδικού
εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισµός του από την εταιρεία κατ’ άρθρο 93.
4. Η συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσµεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α’, δ’, ε’ και στ’, η συνέλευση αποφασίζει µε την αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού
των εταιρικών µεριδίων.
6. Το καταστατικό µπορεί να αυξάνει το ποσοστό λήψης όλων
ή ορισµένων αποφάσεων ή και να ορίζει ότι ορισµένες αποφάσεις λαµβάνονται οµόφωνα. Το καταστατικό µπορεί επίσης να
προβλέπει ότι ορισµένες ή και όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται
µε πλειοψηφία του αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν την
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Θέσπιση διατάξεων της παρούσας παραγράφου µε τροποποίηση
του καταστατικού απαιτεί οµοφωνία των εταίρων.
7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66.
Άρθρο 73
Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούµενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι οµόφωνες, µπορούν
να λαµβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθµιση αυτή
ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συµφωνούν
να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς
συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους
εταίρους µε αναφορά των µειοψηφούντων. Οι υπογραφές των
εταίρων µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα,
αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Τα παραπάνω πρακτικά
καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το
άρθρο 66.
Άρθρο 74
Ελαττωµατικές αποφάσεις των εταίρων
1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε µε
τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε το νόµο ή το καταστατικό ή
κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους
του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση µπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς
και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, µε αίτηση που υποβάλλεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την
καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών µπορεί να ζητήσει
από το δικαστήριο το διορισµό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί
ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόµενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.
2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη
στο νόµο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται
από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την καταχώριση της απόφασης στο
βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που µε τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνοµος ή αντικείµενος στη δηµόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση
προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,
η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσµία.
3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 ή που είναι αντίθετη στο
νόµο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια
της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 75
Εταιρικά µερίδια
1. Η συµµετοχή στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσότερων εταιρικών µεριδίων. Τα
εταιρικά µερίδια δεν µπορούν να παρασταθούν µε µετοχές. Η
εταιρεία µπορεί να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά µερίδια που
δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου.
2. Ο αρχικός αριθµός των εταιρικών µεριδίων κάθε εταίρου
ορίζεται στο καταστατικό κατά το άρθρο 50. Στη συνέχεια ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξοµειώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
3. Τα εταιρικά µερίδια έχουν ονοµαστική αξία τουλάχιστον
ενός (1) ευρώ. Η ονοµαστική αξία είναι ίδια για όλα τα εταιρικά
µερίδια, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.
4. Τα εταιρικά µερίδια µπορεί να αποτελούν αντικείµενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν
από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια
των άρθρων 78 και 79, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή
τον ενεχυριαστή. Εκείνος που έχει το δικαίωµα ψήφου ορίζεται
από το καταστατικό, άλλως ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 1177
και 1245 του Αστικού Κώδικα.
5. Αν εταιρικό µερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση µε την
εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων µπορεί να γίνουν εγκύρως
προς οποιονδήποτε από αυτούς.
Άρθρο 76
Είδη εισφορών
1. Τα εταιρικά µερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων.
2. Οι εισφορές των εταίρων µπορεί να είναι τριών ειδών: κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Κάθε εταιρικό µερίδιο εκπροσωπεί ένα µόνο είδος εισφοράς.
3. Ο αριθµός των µεριδίων του κάθε εταίρου είναι ανάλογος
προς την αξία της εισφοράς του.
Άρθρο 77
Κεφαλαιακές εισφορές
1. Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές σε µετρητά ή σε είδος που σχηµατίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας.
2. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται µόνο αν το εισφερόµενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που µπορεί να τύχει
χρηµατικής αποτίµησης κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5
του κ.ν. 2190/1920. Η αποτίµηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τα
άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Αποτίµηση δεν απαιτείται, αν
η αξία της εισφοράς, κατά το καταστατικό ή την απόφαση που
αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ.
3. Αύξηση ή µείωση του αριθµού των εταιρικών µεριδίων που
αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές µπορεί να γίνει µόνο µε
αύξηση ή µείωση κεφαλαίου.
4. Το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την
ίδρυση της εταιρείας ή κατά την αύξηση του κεφαλαίου. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει µέσα σε ένα µήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει
την ολοσχερή καταβολή αυτού, µε πράξη του που καταχωρίζεται
στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση µη ολοσχερούς καταβολής ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη µείωση του κεφαλαίου και σε
ακύρωση των εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο
το οποίο δεν καταβλήθηκε.
5. Στην εταιρεία πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εταιρικό
µερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά. Αν λόγω ακύρωσης µεριδίων δεν υπάρχουν πλέον µερίδια που να αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, η εταιρεία οφείλει, είτε να ορίσει
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πρόσωπο, εταίρο ή τρίτο, που θα εξαγοράσει ένα τέτοιο µερίδιο,
πριν αυτό ακυρωθεί, είτε να αυξήσει το κεφάλαιό της µέσα σε
ένα µήνα από την ακύρωση. Παράλειψη της αύξησης αποτελεί
λόγο δικαστικής λύσης της εταιρείας µε αίτηση οποιουδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον.
Άρθρο 78
Εξωκεφαλαιακές εισφορές
1. Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» συνίστανται σε παροχές που
δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές
αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται
για ορισµένο ή αόριστο χρόνο.
2. Η αξία των εισφορών αυτών που αναλαµβάνονται, είτε κατά
τη σύσταση της εταιρείας είτε και µεταγενέστερα καθορίζεται
στο καταστατικό.
3. Σε περίπτωση µη παροχής της εξωκεφαλαιακής εισφοράς
η εταιρεία µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των µεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση
αποζηµίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.
4. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών µεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισµού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών µεριδίων ο εταίρος που δεν έχει
παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται
να καταβάλει στην εταιρεία σε µετρητά το µέρος των παροχών
που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό, ή του µέρους
της εισφοράς.
Άρθρο 79
Εγγυητικές εισφορές
1. «Εγγυητικές εισφορές» είναι εισφορές που συνίστανται στην
ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας
µέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι
είναι σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να
είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των
χρεών της εταιρείας µέχρι το ποσό του προηγούµενου εδαφίου.
2. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν µπορεί να υπερβαίνει το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) του ποσού της ευθύνης κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της
εταιρείας κατά την παράγραφο 1 µε τόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Η ευθύνη αυτή υφίσταται άµεσα και πρωτογενώς έναντι των
δανειστών, που µπορούν να ασκήσουν ευθέως αγωγή κατά του
εταίρου. Ο εταίρος µπορεί να προβάλει κατά του δανειστή ενστάσεις που δεν θεµελιώνονται στο πρόσωπό του µόνον εφόσον
θα µπορούσαν να προβληθούν από την εταιρεία. Περισσότεροι
εταίροι που ευθύνονται µε τον τρόπο αυτόν υπέχουν ευθύνη εις
ολόκληρο.
4. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου µε εγγυητική εισφορά
κάθε δανειστής της εταιρείας µπορεί να αναγγελθεί στην πτώχευση αυτή. Το ποσό που διανέµεται αθροιστικά στους δανειστές της εταιρείας δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό της ευθύνης
που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, µειωµένο
αναλογικά στο µέτρο που ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των
ενέγγυων πτωχευτικών πιστωτών. Έως το όριο αυτό οι δανειστές
της εταιρείας κατατάσσονται τηρουµένου µεταξύ τους του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα.
5. Ο εταίρος που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά και κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει δικαίωµα αναγωγής κατά της εταιρείας.
6. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών µεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισµού εταίρου, καθώς και αναγκαστικής εκποίησης
εταιρικών µεριδίων, ο εταίρος που δεν έχει καταβάλει πλήρως το
ποσό της ευθύνης του από εγγυητική εισφορά, εξακολουθεί να
είναι υπόχρεος έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της
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εταιρείας που γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
των γεγονότων αυτών, για διάστηµα τριών (3) ετών µετά την καταχώριση αυτή.
7. Μετά από κάθε µεταβολή στις εγγυητικές εισφορές της
εταιρείας, ο διαχειριστής υποβάλλει για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
επικαιροποιηµένη κατάσταση µε τη µεταβολή που έχει επέλθει
και τις εγγυητικές εισφορές των κατ’ ιδίαν εταίρων που υφίστανται µε το ποσό της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά. Την κατάσταση αυτή αναρτά και στην ιστοσελίδα της
εταιρείας.
Άρθρο 80
Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών
Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης και παρουσίασης των
εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η κατά το καταστατικό αποτίµηση των
εξωκεφαλαιακών και των εγγυητικών εισφορών καταχωρίζεται
σε λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων.
Άρθρο 81
Επιστροφή εισφορών
Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση
της εταιρείας επιτρέπεται µόνο µε τη διαδικασία της µείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν µε τις εισφορές αυτές
δεν είναι επιτρεπτή.
Άρθρο 82
Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές
ή εγγυητικές εισφορές
1. Παρά τη διάταξη του άρθρου 81, ο εταίρος έχει δικαίωµα
να εξαγοράσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, µετατρέποντας τα µερίδιά του
σε µερίδια κεφαλαιακής εισφοράς και καταβάλλοντας στην εταιρεία υπό µορφή αύξησης κεφαλαίου για µεν την εξωκεφαλαιακή
εισφορά ποσό ίσο µε την αξία της εισφοράς του, όπως ορίσθηκε
στο καταστατικό, για δε την εγγυητική εισφορά το πλήρες ποσό
της ευθύνης του. Αν οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εν µέρει εκπληρωθεί, το καταβλητέο ποσό ορίζεται από την εταιρεία αναλογικά. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του καταβλητέου ποσού ή,
αν η εταιρεία δεν προβαίνει σε προσδιορισµό του ποσού, το δικαστήριο κρίνει µετά από αίτηµα του εταίρου, σύµφωνα µε το
άρθρο 371 ΑΚ. Η αύξηση κεφαλαίου διενεργείται από το διαχειριστή, χωρίς να υπάρχει δικαίωµα προτίµησης των λοιπών εταίρων. Στην περίπτωση δικαστικού προσδιορισµού του ποσού
εξαγοράς, η αύξηση διενεργείται όταν η απόφαση τελεσιδικήσει.
2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της αύξησης κεφαλαίου,
ο εταίρος έχει τα µερίδια που αντιστοιχούν στην αύξηση.
3. Δικαίωµα εξαγοράς υποχρεώσεων από εγγυητική εισφορά
δεν µπορεί να ασκηθεί από ενδιαφερόµενο εταίρο που έχει ήδη
εναχθεί από δανειστή της εταιρείας για καταβολή χρέους αυτής.
Το καταστατικό µπορεί να απαγορεύει την εξαγορά των υποχρεώσεων από εγγυητικές εισφορές για ορισµένο χρονικό διάστηµα
από την ανάληψή τους, που δεν µπορεί να υπερβαίνει την τριετία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 83
Ελευθερία µεταβίβασης
1. Η µεταβίβαση και η επιβάρυνση των µεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη,
µε την επιφύλαξη των επόµενων άρθρων.
2. Εταίρος µε µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή

εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν
επιτρέπεται να µεταβιβάσει τα µερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύµφωνα µε
το άρθρο 82.
Άρθρο 84
Μεταβίβαση εν ζωή
1. Η µεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών µεριδίων εν ζωή
γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσµατα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της µεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται
από τον µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του
εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία µπορεί να γίνει και µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αµέσως τη µεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό
την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόµο και το καταστατικό. Ως προς
τους τρίτους η µεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.
2. Το καταστατικό µπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει τη µεταβίβαση ή επιβάρυνση των µεριδίων εν ζωή. Μπορεί επίσης να
προβλέπει δικαίωµα προτίµησης των λοιπών εταίρων, αν κάποιος
εταίρος προτίθεται να µεταβιβάσει µερίδιά του, καθώς και δικαίωµα της εταιρείας να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά
των µεριδίων, που πρόκειται να µεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιµήµατος προσδιοριζόµενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα µέρη
συµφωνούν στο ύψος του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο
προσδιορισµού του.
Άρθρο 85
Μεταβίβαση αιτία θανάτου
1. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση
τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο
των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωµα του κληρονόµου.
2. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση θανάτου
εταίρου, τα εταιρικά του µερίδια εξαγοράζονται από πρόσωπο
που υποδεικνύει η εταιρεία, εταίρο ή τρίτο, αντί πλήρους τιµήµατος προσδιοριζόµενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα µέρη
συµφωνούν στο ύψος του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο
προσδιορισµού του. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει µέσα σε ένα (1)
µήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόµο ή κληροδόχο, καθώς και
στους λοιπούς εταίρους. Το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει ότι οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωµα προτίµησης στην
εξαγορά κατά το ποσοστό της συµµετοχής τους στην εταιρεία.
Άρθρο 86
Δικαίωµα προαίρεσης
Οι εταίροι µπορούν να συµφωνούν µεταξύ τους ή µε τρίτους
την παροχή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης µεριδίων . Η συµφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο
διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωµα προαίρεσης,
οφείλει να εγγράψει αµελλητί στο βιβλίο τη µεταβολή του δικαιούχου.
Άρθρο 87
Ίδια µερίδια
Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άµεσα ή έµµεσα, δικά
της µερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, µε οποιοδήποτε τρόπο,
παρά τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει
µερίδια της πρώτης, τα µερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως
µε τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις
ο διαχειριστής οφείλει µε πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της µείωσης του αριθµού των εταιρικών
µεριδίων και ενδεχοµένως της αντίστοιχης µείωσης κεφαλαίου
και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..
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Άρθρο 88
Κατάσχεση εταιρικών µεριδίων
1. Η κατάσχεση των εταιρικών µεριδίων είναι δυνατή ακόµη και
αν η µεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισµούς. Η κατάσχεση γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 1022 επ. του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και
η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ως
πρόσφορο µέσο για την αξιοποίηση του δικαιώµατος κατά το
άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και τη µεταβίβαση
των εταιρικών µεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία µε πληρωµή πλήρους τιµήµατος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαµβάνει γνώση του
ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από
την εταιρεία µε οποιονδήποτε πρόσφορο δικονοµικό τρόπο.
2. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του µερίδια
ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί να διατάξει, µετά από
αίτηση της εταιρείας, τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων σε
εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, µε καταβολή
στον πιστωτή πλήρους τιµήµατος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.
Άρθρο 89
Είσοδος νέου εταίρου – νέες εισφορές
από υπάρχοντες εταίρους
1. Αν δεν προβλέπει κάτι άλλο το καταστατικό για την είσοδο
νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες
εταίρους, απαιτείται οµόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να µνηµονεύει τον αριθµό των αποκτώµενων
µεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων µειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο µπορεί
µετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συµφέρον της
εταιρείας.
2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση αύξησης
του κεφαλαίου.
Άρθρο 90
Αύξηση κεφαλαίου
1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται µε αύξηση του αριθµού των
εταιρικών µεριδίων.
2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωµα προτίµησης στο
νέο κεφάλαιο, ανάλογα µε τον αριθµό των εταιρικών µεριδίων
που έχει καθένας. Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται µε δήλωση
προς την εταιρεία µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό
µπορεί να προβλέπει ότι το δικαίωµα προτίµησης το έχουν µόνο
οι εταίροι µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.
Το δικαίωµα προτίµησης µπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται
µε απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5. Αν η απόφαση αυτή δεν µπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων µειώνονται τα
ποσοστά, εφαρµόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 89.
3. Το καταστατικό της εταιρείας µπορεί να προβλέπει ότι το
κεφάλαιο θα αυξηθεί σε συγκεκριµένο χρονικό σηµείο µε νέες
εισφορές ορισµένου ποσού («εγκεκριµένο κεφάλαιο»). Το χρονικό σηµείο µπορεί να προσδιορίζεται µε µορφή αίρεσης ή προθεσµίας ή µε λήψη απόφασης από το διαχειριστή ή τους
εταίρους. Αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από το καταστατικό, υποχρέωση καταβολής των εισφορών αυτών έχουν όλοι οι εταίροι,
ανάλογα µε το ποσό των εταιρικών µεριδίων που κατέχει ο καθένας. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου µε τον τρόπο
αυτόν ο διαχειριστής υποχρεούται να αναπροσαρµόσει το κεφάλαιο της εταιρείας µε σχετική δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν δεν ανα-
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φέρεται κάτι άλλο, οι νέες εισφορές είναι σε µετρητά.
Άρθρο 91
Μείωση κεφαλαίου
1. Η µείωση κεφαλαίου γίνεται µε ακύρωση υφιστάµενων µεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και µε τήρηση
της αρχής της ίσης µεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια
µερίδια. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει συναίνεση των
εταίρων αυτών ή χωριστή απόφαση τούτων που λαµβάνεται κατά
πλειοψηφία. Η µείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει µηδενισµό
του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.
2. Σε περίπτωση µείωσης κεφαλαίου το αποδεσµευόµενο
ενεργητικό µπορεί να αποδίδεται στους εταίρους µε µερίδια που
αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, µόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων
πρέπει να γίνει µε δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία µέσα
σε ένα µήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για
µείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση,
αποφαίνεται το δικαστήριο µετά από αίτηµα της εταιρείας. Το δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού
στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή,
παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής
υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από
περισσότερους δανειστές, εκδίδεται µία απόφαση ως προς όλες.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται αν η µείωση γίνεται
για απόσβεση ζηµιών ή για σχηµατισµό αποθεµατικού.
Άρθρο 92
Έξοδος εταίρου
1. Κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο
λόγο µε απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται µετά από αίτησή του.
2. Το καταστατικό µπορεί να περιλαµβάνει διατάξεις για το δικαίωµα των εταίρων να εξέλθουν της εταιρείας υπό ορισµένες
προϋποθέσεις. Μπορεί επίσης να προβλέπει την έξοδο εταίρου
µε εξωκεφαλαιακές εισφορές µε δήλωση της εταιρείας, αν ο
εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναµία εκπλήρωσης της παροχής
που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονοµήσει τα εταιρικά µερίδια.
3. Ο εξερχόµενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία
των µεριδίων του. Αν τα µέρη δεν συµφωνούν στην αποτίµηση ή
το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισµού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία µπορεί να
αξιώσει αποζηµίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4.
4. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται
χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των µεριδίων του και,
αν συντρέχει περίπτωση, σε µείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρµόσει τον αριθµό των εταιρικών µεριδίων µε σχετική καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Η.. Μπορεί όµως, να ορίζεται στο καταστατικό ότι σε περίπτωση εξόδου τα εταιρικά µερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των µεριδίων
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι οι εταίροι έχουν δικαίωµα προτίµησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συµµετοχής τους στην
εταιρεία.
Άρθρο 93
Αποκλεισµός εταίρου
Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, µετά από αίτηση
κάθε διαχειριστή ή εταίρου, µπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτό απόφαση των λοιπών
εταίρων σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 4. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη λήψη της
απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο µπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή µε την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά
µέτρα, που µπορεί να περιλαµβάνουν προσωρινή αναστολή του
δικαιώµατος ψήφου του υπό αποκλεισµό εταίρου. Από την τελε-
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σιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόµενο της
πλήρους αξίας των µεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούµενου άρθρου, η εταιρεία
συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η
εταιρεία µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος
4 του άρθρου 92.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 94
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις εταίρων
1. Αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον παρόντα νόµο ή το καταστατικό, τα εταιρικά µερίδια παρέχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία
αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωµάτων
ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού µε συµφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.
2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαµβάνει γνώση αυτοπροσώπως
ή µε αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να
εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης µε δαπάνες του να λαµβάνει αποσπάσµατα του βιβλίου των
εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι τα δικαιώµατα του παρόντος άρθρου ασκούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα
του τριµήνου. Η εταιρεία µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή
στα επιχειρηµατικά συµφέροντα της εταιρείας.
3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίµηση των θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισµό ανεξάρτητου ορκωτού
ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόµου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσµα µε έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.
Άρθρο 95
Συµβάσεις εταιρείας µε εταίρους ή το διαχειριστή
1. Κάθε σύµβαση µεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 µε µέριµνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε
όλους τους εταίρους µέσα σε ένα µήνα από τη σύναψή της. Αν
η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύµβασης, εκτός αν η σύµβαση αφορά
τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.
2. Το καταστατικό µπορεί να υποβάλλει συγκεκριµένες ή και
όλες τις συµβάσεις της παραγράφου 1 σε έγκριση των εταίρων.
3. Η εκτέλεση των συµβάσεων της παραγράφου 1 απαγορεύεται, εφόσον µε την εκτέλεση αυτή µαταιώνεται, εν όλω ή εν µέρει,
η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.
4. Συµφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ µέρους των τελευταίων,
είναι επιτρεπτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 96
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν: (α) τον ισολογισµό, (β)
το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθε-

σης αποτελεσµάτων και (δ) προσάρτηµα που περιλαµβάνει όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη
κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη
χρήση που έληξε. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη σύνταξη και άλλων οικονοµικών καταστάσεων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Άρθρο 97
Απογραφή
Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων
των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, µε λεπτοµερή περιγραφή και αποτίµηση. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της µε βάση
την απογραφή αυτή.
Άρθρο 98
Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστάσεων
1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β,
42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις
ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόµενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.
2. Με µέριµνα του διαχειριστή γίνεται δηµοσίευση των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της
εταιρείας µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 99
Έλεγχος
1. Για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου
43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους
και ο διορισµός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιµο
του ισολογισµού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία
κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρµόζονται
αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α.
Άρθρο 100
Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους
και διανοµή κερδών
1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και
τη διανοµή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.
2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανοµή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών,
για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Το αποθεµατικό αυτό
µπορεί µόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συµψηφίζεται µε ζηµίες.
Πρόσθετα αποθεµατικά µπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.
3. Για να διανεµηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για
τα κέρδη που θα διανεµηθούν. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει
ελάχιστη υποχρεωτική διανοµή κερδών.
4. Η συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς
τον αριθµό των µεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Το καταστατικό
µπορεί να προβλέπει ότι για ορισµένο χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία, κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν µετέχουν ή µετέχουν περιορισµένα στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης
ή ότι έχουν δικαίωµα λήψης πρόσθετων κερδών.
5. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προ-
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ηγούµενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή µπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους
δανειστές.
6. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυµµένης καταβολής κερδών ή έµµεσης επιστροφής εισφορών.
Άρθρο 101
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
1. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο, αν είναι µητρική κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση Α’ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης.
2. Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν.
2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 102
Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούµενης
αδυναµίας εκπλήρωσης
Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούµενης αδυναµίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού
Κώδικα (ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια
βραδύτητα να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, την υποβολή αίτησης πτώχευσης
ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
Άρθρο 103
Λόγοι λύσης
1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε
µε απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισµένος χρόνος
διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει µε απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και
(δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόµος ή το καταστατικό.
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του
χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε µέριµνα του εκκαθαριστή.
Άρθρο 104
Εκκαθάριση και εκκαθαριστής
1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την
κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι
εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυµία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της
εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της
εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής µπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας.
3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το
καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι
εταίροι. Οι εταίροι µπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά από
το καταστατικό µόνο µε την πλειοψηφία του άρθρου 72 παράγραφος 5.
4. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρµόζονται ανάλογα και
στον εκκαθαριστή.
Άρθρο 105
Εργασίες εκκαθάρισης
1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των

9127

υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση των
εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής
υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονοµικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αµελλητί τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να
εισπράξει τις απαιτήσεις της και να µετατρέψει σε χρήµα την
εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιµά την
εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Εταίροι µε εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και
κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που
αποτελούν το αντικείµενο της εισφοράς τους, στο µέτρο που
τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι µε µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές
εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την
καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστηµα τριών (3) ετών
µετά τη λύση της εταιρείας.
4. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο
επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται µε απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το
ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής
καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν µε απόφασή
τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέµει
το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα µε τον
αριθµό των µεριδίων καθενός. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι στη διανοµή προτιµώνται οι εταίροι µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Με συµφωνία όλων των
εταίρων ο εκκαθαριστής µπορεί να προβεί σε αυτούσια διανοµή
της περιουσίας.
6. Ο εκκαθαριστής µεριµνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή µετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του
Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία µπορεί να αναβιώσει µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Άρθρο 106
Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
σε άλλη εταιρική µορφή
1. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µπορεί να µετατραπεί σε
εταιρεία άλλης µορφής µε απόφαση των εταίρων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 5. Σε κάθε περίπτωση,
εάν µετά τη µετατροπή εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας πρόκειται να ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας,
απαιτείται η ρητή συναίνεση τούτων.
2. Για τη µετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία
που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής µορφής. Από
την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης µετατροπής και του
νέου καταστατικού, η µετατρεπόµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική µορφή. Η νοµική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο
όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς να επέρχεται
διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ
της µετατρεπόµενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
3. Aν υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές
εισφορές, θα πρέπει πριν από τη µετατροπή να υπογραφεί σύµβαση µεταξύ εταιρείας και εταίρου που να ρυθµίζει την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων µετά τη µετατροπή. Σχετική
µνεία γίνεται στην απόφαση µετατροπής.
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4. Aν υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές, οι εταίροι µε τα µερίδια αυτά εξακολουθούν να ευθύνονται
και µετά τη µετατροπή για διάστηµα τριών (3) ετών για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν µέχρι την καταχώριση της
µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας
συγκατατέθηκαν εγγράφως στη µετατροπή της εταιρείας.
Άρθρο 107
Μετατροπή άλλης εταιρικής µορφής σε ιδιωτική
κεφαλαιουχική εταιρεία
1. Εταιρεία άλλης µορφής µπορεί να µετατραπεί σε ιδιωτική
κεφαλαιουχική εταιρεία µε απόφαση των εταίρων ή των µετόχων,
που λαµβάνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο για
την περίπτωση λύσης της συγκεκριµένης εταιρικής µορφής. Σε
κάθε περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν
µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων.
2. Για τη µετατροπή ακολουθείται η διαδικασία που απαιτείται
για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, όπως
ορίζεται στο άρθρο 51.
3. Η απόφαση για µετατροπή µε το καταστατικό της ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., τα αποτελέσµατα όµως της µετατροπής δεν επέρχονται, αν µέσα σε
προθεσµία ενός (1) µήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη
µετατροπή. Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές µπορούν να
ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονοµική κατάσταση
της µετατρεπόµενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σηµειώνεται
στο Γ.Ε.ΜΗ. µε αίτηση της εταιρείας και η µετατροπή συντελείται
από το χρόνο καταχώρισης της σηµείωσης αυτής. Σε περίπτωση
που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο µπορεί, ύστερα από
αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη µετατροπή εάν κρίνει ότι
η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν
λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται
δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται
στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται µόνο σε ανακοπή ερηµοδικίας.
Στην περίπτωση αυτή, η µετατροπή συντελείται µε την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις
ή που απορρίπτει την ανακοπή ερηµοδικίας.
4. Με τη συντέλεση της µετατροπής η µετατρεπόµενη εταιρεία
συνεχίζεται µε τη µορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
Η νοµική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς
να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν
εκδοθεί υπέρ της µετατρεπόµενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
5. Οι οµόρρυθµοι εταίροι της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης
εταιρείας, η οποία µετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη µετά τη µετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές
υποχρεώσεις που γεννήθηκαν µέχρι την καταχώριση της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη µετατροπή της εταιρείας.
Άρθρο 108
Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
Η συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση νέας εταιρείας.
Στο παρόν κεφάλαιο η απορροφώσα εταιρεία και η νέα εταιρεία
αποκαλούνται «συγχωνεύουσες» εταιρείες.
Άρθρο 109
Σχέδιο συγχώνευσης
1. Οι διαχειριστές των εταιρειών που συγχωνεύονται καταρτίζουν εγγράφως κοινό σχέδιο συγχώνευσης που, σε περίπτωση
ίδρυσης νέας εταιρείας, περιλαµβάνει το καταστατικό της.

2. Το σχέδιο συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον: (α) Την επωνυµία, την έδρα και τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που συγχωνεύονται. (β) Τον ορισµό της σχέσης ανταλλαγής των
εταιρικών µεριδίων και την αιτιολόγησή της, ώστε να είναι δίκαιη
και λογική. Η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών µεριδίων αφορά
το σύνολο των εισφορών των εταίρων των συγχωνευόµενων εταιρειών, αδιακρίτως εάν πρόκειται για κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. Τα εταιρικά µερίδια που
προκύπτουν από τη συγχώνευση αντιστοιχούν στο είδος της εισφοράς, το οποίο εκπροσωπούσαν τα παλαιά εταιρικά µερίδια.
(γ) Την ηµεροµηνία από την οποία τα εταιρικά µερίδια παρέχουν
δικαίωµα συµµετοχής των εταίρων της ή των συγχωνευόµενων
εταιρειών στα κέρδη της συγχωνεύουσας εταιρείας, καθώς και
κάθε ειδικό όρο σχετικό µε το δικαίωµα αυτό. (δ) Την ηµεροµηνία
από την οποία οι πράξεις της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών
θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασµό
της συγχωνεύουσας εταιρείας, καθώς και την τύχη των οικονοµικών αποτελεσµάτων της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών, τα
οποία θα προκύψουν από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης όπως προβλέπεται στο
άρθρο 112 παράγραφος 3.
3. Το σχέδιο συγχώνευσης καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., στο
οποίο υπάγεται καθεµιά από τις συγχωνευόµενες εταιρείες µε
αίτηση των διαχειριστών τους.
Άρθρο 110
Προστασία των δανειστών
Μέσα σε ένα µήνα από την τελευταία καταχώριση της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου, οι δανειστές των συγχωνευόµενων εταιρειών, οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν πριν
από την καταχώριση αυτή, έχουν το δικαίωµα να προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις και να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονοµική κατάσταση των συγχωνευόµενων εταιρειών
καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Ύστερα από αίτηση
της οφειλέτριας εταιρείας το δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει τη
συγχώνευση παρά τις αντιρρήσεις δανειστή ή δανειστών, εάν
κρίνει ότι η οικονοµική κατάσταση των συγχωνευόµενων εταιρειών ή οι εγγυήσεις που έχουν ήδη λάβει οι δανειστές αυτοί ή
οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που
έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου
υπόκειται µόνο σε ανακοπή ερηµοδικίας.
Άρθρο 111
Εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων
των συγχωνευόµενων εταιριών
1. Για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιρειών και του δικαίου και λογικού της σχέσης ανταλλαγής συντάσσεται έκθεση προς τους εταίρους των
εταιρειών αυτών σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν.
2190/1920.
2. Με κοινή εντολή των συγχωνευόµενων εταιρειών, τα πρόσωπα που προβαίνουν στην εκτίµηση µπορούν να συντάξουν ενιαία έκθεση για όλες τις εταιρείες. Με συµφωνία όλων των
εταίρων των συγχωνευόµενων εταιρειών µπορεί να παραλείπεται
η σύνταξη της παραπάνω έκθεσης.
Άρθρο 112
Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους
Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης
1. Το σχέδιο συγχώνευσης, καθώς και οι τροποποιήσεις του
καταστατικού που απαιτούνται για την πραγµατοποίησή της ή το
καταστατικό της νέας εταιρείας, πρέπει να εγκρίνονται µε απόφαση των εταίρων καθεµιάς από τις συγχωνευόµενες εταιρείες.
Απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110.
2. Αν η συγχώνευση πρόκειται να αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, κάθε εταίρος έχει δικαίωµα ένα µήνα πριν
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από τη συνέλευση να λαµβάνει γνώση, στην έδρα της εταιρείας,
τουλάχιστον: (α) του σχεδίου συγχώνευσης και (β) της έκθεσης
του άρθρου 111. Η συνέλευση δεν µπορεί να λάβει απόφαση για
τη συγχώνευση, αν δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω προθεσµία.
3. Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγχώνευση
µαζί µε υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών των συγχωνευόµενων εταιρειών ότι τηρήθηκε η διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., ύστερα από
κοινή αίτηση των διαχειριστών.
Άρθρο 113
Αποτελέσµατα της συγχώνευσης
Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος
3 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόµενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καµιά άλλη διατύπωση τα ακόλουθα
αποτελέσµατα:
(α) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόµενων
εταιρειών. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. Στη συγχωνεύουσα εταιρεία περιέρχονται και οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της συγχωνευόµενης
εταιρείας.
(β) Οι εταίροι της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών γίνονται
εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.
(γ) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συµµετέχουν στις συγχωνευόµενες εταιρείες µε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουµένως.
(δ) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν.
(ε) Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνοµα της
συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, διακοπή της δίκης.
Άρθρο 114
Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης
1. Η συγχώνευση είναι ακυρώσιµη υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 74 παράγραφος 1 ή, αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία των
παραπάνω άρθρων, άκυρη δε αν συντρέχουν οι περιπτώσεις του
άρθρου 74 παράγραφοι 2 και 3.
2. Η συγχώνευση ακυρώνεται από το δικαστήριο µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, που υποβάλλεται
µέσα σε τρεις (3) µήνες από την καταχώριση του άρθρου 112
παράγραφος 3. Το αρµόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόµενες εταιρείες εύλογη προθεσµία για άρση των ελαττωµάτων
της συγχώνευσης, εάν αυτό είναι εφικτό.
3. Η ακυρότητα της συγχώνευσης αναγνωρίζεται από το δικαστήριο µετά από αίτηση κάθε προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, που υποβάλλεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την
καταχώριση του άρθρου 112 παράγραφος 3. Σε περίπτωση που
ο σκοπός της συγχωνεύουσας εταιρείας είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη, καθώς και όταν από το καταστατικό
της προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσµία.
4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη ή αναγνωρίζει
την ακυρότητα της συγχώνευσης, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την καταχώριση αυτή
µπορεί να ασκηθεί τριτανακοπή κατά της παραπάνω απόφασης.
5. Η ακυρότητα της συγχώνευσης που κηρύχθηκε ή αναγνωρίστηκε, δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων της συγχωνεύουσας εταιρείας που γεννήθηκαν κατά την περίοδο µετά την
ηµεροµηνία καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 και
πριν από την καταχώριση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι εταιρείες που έλαβαν µέρος στην ακυρωθείσα συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις αυτές.
Άρθρο 115
Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής
1. Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι η
σχέση ανταλλαγής των εταιρικών µεριδίων των εταίρων των συγ-
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χωνευόµενων εταιρειών µε εταιρικά µερίδια της συγχωνεύουσας
εταιρείας δεν είναι δίκαιη και λογική. Στην περίπτωση αυτή κάθε
εταίρος της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών µπορεί να αξιώσει
από την συγχωνεύουσα εταιρεία την καταβολή αποζηµίωσης σε
µετρητά. Η αποζηµίωση ορίζεται από το δικαστήριο µετά από
αγωγή κάθε θιγοµένου. Η αξίωση παραγράφεται µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την καταχώριση του άρθρου 112 παράγραφος 3.
2. Το βάρος απόδειξης ότι η σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη
και λογική φέρει η συγχωνεύουσα εταιρεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Άρθρο 116
Προσαρµογή στις γενικές διατάξεις
1. Όπου στη νοµοθεσία υπάρχουν ρυθµίσεις που αναφέρονται
γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες: (α) οι ρυθµίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εκτός αν
από το νόµο ή τη φύση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
συνάγεται κάτι διαφορετικό και (β) ως προς την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οι αναφορές σε ποσοστά επί του κεφαλαίου
λογίζεται ότι αναφέρονται σε ποσοστά επί του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
2. Όπου στη νοµοθεσία ορίζεται ότι δραστηριότητα µπορεί να
ασκείται από εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, εφεξής θα µπορεί να ασκείται και από ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 98 του Πτωχευτικού Κώδικα
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και στην εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, καθώς και στην
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.»
4. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3777/2009
(Α’ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) η ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.), η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙKE), η ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) µε
έδρα στην Ελλάδα».
5. Οι νόµοι που παρέχουν κίνητρα για τους µετασχηµατισµούς
επιχειρήσεων περιλαµβάνουν στο πεδίο εφαρµογής τους και την
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.
6. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1047 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, εκτός από τις ανώνυµες
εταιρείες, τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και τις ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, ως προς τα χρέη της παραγράφου 1,
εδάφιο πρώτο του άρθρου αυτού, η προσωπική κράτηση διατάσσεται κατά των εκπροσώπων τους, και στις περιπτώσεις του άρθρου 947 παράγραφος 1 διατάσσεται κατά των νοµίµων
αντιπροσώπων του διαδίκου που τελεί υπό επιµέλεια.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ.
34/1995 (Α’ 30) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται πάντως µετά τριετία από τη σύναψη της σύµβασης η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σε εταιρεία προσωπική ή περιορισµένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία ή σε ανώνυµη εταιρεία, που θα συσταθεί µε ελάχιστη
συµµετοχή και του µισθωτή κατά ποσοστό 35%.»
8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ.
34/1995 καταργείται.
9. Το π.δ. 258/2005 «Καταστατικό του Οργανισµού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» (Α’ 316) τροποποιείται ως
εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:
«2. Στην κατά την προηγούµενη παράγραφο υποχρεωτική
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται επίσης:
α) Τα µέλη ή µέτοχοι Οργανισµών, Κοινοπραξιών ή κάθε µορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύµων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την
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οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε..
β) Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε., µε αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική ή βιοτεχνική δραστηριότητα,
εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 5%.
γ) Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε, µε αντικείµενο
επιχειρήσεως την εµπορία, τα οποία µετέχουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%.
δ) Οι µέτοχοι των Ανωνύµων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός
είναι η µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων επί κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονοµαστικών
µετοχών. Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. οι κατέχοντες ονοµαστικές µετοχές, µίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυµες εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µικρότερο ή
ίσο του 10%. Όσα από τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου
οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δηµόσιας
χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο ΔΧ της ίδιας ανώνυµης εταιρείας, δεν
υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά του Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ.. Εάν δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυµης εταιρείας και δεν έχουν ασφάλιση από
άλλη εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον
Ο.Α.Ε.Ε..
ε) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που
ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των εταίρων.
στ) Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.»
β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση ζ’
ως κατωτέρω:
«ζ. Οι εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.»
10. Μετά την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α’ 151), προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες».
11. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρµόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).
Άρθρο 117
Προσαρµογή στο ν. 3853/2010
1. Το άρθρο 1 του ν. 3853/2010 (Α’ 90) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής – Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εµπορικών εταιρειών και ειδικότερα των οµορρύθµων εταιρειών, των
ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε µορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των
ανωνύµων εταιρειών (εφεξής: «Εταιρείες»).»
2. Η περίπτωση α’ του άρθρου 2 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»:
«αα) Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του ν.
3419/2005 (Α’ 297), όπως αυτός τροποποιείται µε το άρθρο 13
του παρόντος νόµου, τα φυσικά πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρµόδια για την
έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε µορφής),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης και ανωνύµων εταιρειών. Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης»
για τη σύσταση οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε
µορφής) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α’ 297), όπως αυτός τροποποιείται µε το άρθρο 13 του παρόντος νόµου, καθώς και τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαµβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών µιας στάσης», όπως προβλέπεται στο
άρθρο 4 του παρόντος νόµου.

ββ) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ανωνύµων εταιρειών, καθώς και σε όλες
τις περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται συµβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συµβολαιογράφος που συντάσσει το
συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης. Το ίδιο ισχύει και για τις
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, για τη σύσταση των οποίων
τυχόν συντάσσεται συµβολαιογραφικό έγγραφο.»
3. Στο ν. 3853/2010 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Διαδικασία σύστασης ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών
1. Για τη σύσταση µιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, οι
συµβαλλόµενοι ή ο µοναδικός ιδρυτής ή το πρόσωπο που είναι
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο προβαίνουν, ενώπιον της
«Υπηρεσία Μιας Στάσης», στις παρακάτω ενέργειες:
α) Καταθέτουν το έγγραφο σύστασης της εταιρείας. Το έγγραφο αυτό περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόµου, αν εισφέρονται
στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη µεταβίβαση των
οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν επιλέγεται από τα µέρη.
β) Υποβάλλουν υπογεγραµµένη αίτηση καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ..
γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυµίας στο
οικείο επιµελητήριο και για την εγγραφή της εταιρείας ως µέλους σε αυτό.
δ) Καταβάλλουν το γραµµάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας.
ε) Υποβάλλουν δήλωση για το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου
και εξοφλούν άµεσα το φόρο που αναλογεί.
στ) Υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη διεύθυνση της εταιρείας.
ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώνουν τα
απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου.
2. Αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα και
µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» υποχρεούται να:
α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του έγγραφου σύστασης, ως προς τη νοµιµοποίηση του αιτούντος και την
πληρότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων και εγγράφων, που
αυτός υποβάλλει. Ιδιαίτερα ελέγχεται αν στο καταστατικό της
εταιρείας αναφέρεται η επωνυµία, ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και αν µε βάση τα υποβαλλόµενα
έγγραφα, ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνοµος ή αντίκειται
στη δηµόσια τάξη, καθώς και αν ο µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι
ιδρυτές είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία.
β) Προβεί, µέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του
Γ.Ε.ΜΗ. σε προέλεγχο της επωνυµίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόµενη επωνυµία προσκρούει
σε προγενέστερη καταχώριση, η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους και, µετά από συνεννόηση µαζί
τους, προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυµίας.
γ) Προβεί στην είσπραξη του γραµµατίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής του
γραµµατίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας και του φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου.
δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου
απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας.
ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, µεριµνήσει για την
καταχώριση και εγγραφή της εταιρείας στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και για τη χορήγηση
Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθµού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005.
στ) Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρείας, καθώς και για την αποστολή ανακοίνωσης περί της σύστασης της εταιρείας, καθώς
και των στοιχείων των εταίρων και διαχειριστών αυτής στους οι-
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κείους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.
ζ) Προβεί στην εγγραφή της εταιρείας στο αρµόδιο επιµελητήριο.
3. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην περίπτωση Α’
της παραγράφου 2, προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκοµιζόµενα
δικαιολογητικά ή το έγγραφο σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται, µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να
προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή
συµπληρώσεις µέσα σε δύο εργάσιµες, ή, εφόσον δικαιολογείται
από τις περιστάσεις, σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της
σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της προθεσµίας παρατείνει ανάλογα την προθεσµία που προβλέπεται παραπάνω
στην παράγραφο 2. Αν η προθεσµία των δύο ή δέκα εργάσιµων
ηµερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εµπρόθεσµη
υποβολή τους, εξακολουθούν να µην πληρούν τις προϋποθέσεις
του νόµου, η σύσταση της εταιρείας δεν καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. και το γραµµάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας
και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέφονται, εν όλω ή εν µέρει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης Α’ της παραγράφου
2 του άρθρου 4.»
4. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας
περί Δικηγόρων) δεν εφαρµόζονται στη σύνταξη συµβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
ή τροποποίησης του καταστατικού τους.
Άρθρο 118
Προσαρµογή στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/ 2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εµπορία µέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ηµεδαπή και κάθε εµπορική
εταιρεία, εφόσον η σύστασή της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο,
ήτοι η οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη (απλή ή κατά µετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισµός, στον οποίο περιλαµβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισµός, η ιδιωτική
κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και
η ανώνυµη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται
οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987
(Α’ 52), οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν.
959/1979 (Α’ 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής
που συνιστώνται κατά το
ν. 3182/2003 (Α’ 220).»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νοµιµότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων,
καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας των νοµικών πράξεων, των
δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της
οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης (απλής ή κατά µετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και της ανώνυµης εταιρείας, όταν αυτή
πραγµατοποιείται από τις «Υπηρεσία Μιας Στάσης», όπως προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία».
3. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται για τις καταχωρίσεις που διενεργούν οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά το στάδιο σύστασης των οµόρρυθµων εταιρειών, των
ετερόρρυθµων εταιρειών (κάθε µορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των
ανωνύµων εταιρειών, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγονότων,
δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύµφωνα µε τις δια-
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τάξεις του νόµου αυτού, επέρχονται, ως προς τις οµόρρυθµες
εταιρείες, τις ετερόρρυθµες εταιρείες (απλές ή κατά µετοχές),
τις ανώνυµες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισµούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’, δ’ και
ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που
αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
1, τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
α. Τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο αποκτούν νοµική προσωπικότητα.
β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τη µετατροπή ή το µετασχηµατισµό των
εταιρειών, συντελείται η µετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε
ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισµούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού.
δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, µε µόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.
ε. Επέρχεται η λύση, µετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση
σχετικής διοικητικής πράξης.
στ. Επέρχεται η αναβίωση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 119
Ποινικές διατάξεις
Τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα:
α) Ο εταίρος ή διαχειριστής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που εν γνώσει του κάνει ψευδείς δηλώσεις που αφορούν
την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Όποιος εκ προθέσεως παραλείπει τη σύνταξη των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων πέραν της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 98.
γ) Όποιος εν γνώσει συνέταξε ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου ή του
καταστατικού.
δ) Όποιος προβαίνει σε διανοµή κερδών που δεν προκύπτουν
από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ή προκύπτουν από ψευδείς ή παράνοµες καταστάσεις.
ε) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 47, της παραγράφου 1 του άρθρου 66 και της παραγράφου 7 του άρθρου 79.
στ) Ο διαχειριστής που παραλείπει να αναπροσαρµόσει (αυξήσει ή µειώσει) το κεφάλαιο στις περιπτώσεις που ορίζονται στα
άρθρα 77 παρ. 4, 82 παρ. 1, 87, 90 παρ. 3, 92 παρ. 4 και 93 τελευταίο εδάφιο.
Άρθρο 120
Διευκόλυνση µετατροπής υφιστάµενων εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε.
1. Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2013, υφιστάµενες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µπορούν να µετατραπούν σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά το άρθρο 107, εάν αυτό
αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, που λαµβάνεται
είτε µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων του όλου αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών
τετάρτων του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ρήτρες του καταστατικού που προβλέπουν µεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν
λαµβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή.
2. Η υποβολή αιτήµατος στην αρµόδια Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας επιτρέπεται
δύο µήνες µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 121
Σηµεία από τα οποία είναι δυνατόν
να συνίσταται ένα σήµα
Σήµα µπορεί να αποτελέσει κάθε σηµείο επιδεκτικό γραφικής
παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας
επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.
Μπορούν να αποτελέσουν σήµα ιδίως λέξεις, ονόµατα, επωνυµίες, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια, γράµµατα, αριθµοί,
χρώµατα, ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών φράσεων,
το σχήµα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.
Άρθρο 122
Κτήση δικαιώµατος
Το δικαίωµα για αποκλειστική χρήση του σήµατος αποκτάται
µε την καταχώρισή του.
Άρθρο 123
Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου
1. Δεν καταχωρίζονται ως σήµατα σηµεία τα οποία:
α. δεν µπορούν να αποτελέσουν σήµα σύµφωνα µε το άρθρο
121,
β. στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,
γ. συνίστανται αποκλειστικά από σηµεία ή ενδείξεις που µπορούν να χρησιµεύσουν στο εµπόριο για τη δήλωση του είδους,
της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισµού,
της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
δ. συνίστανται αποκλειστικά από σηµεία ή ενδείξεις, τα οποία
έχουν καταστεί συνήθη στην καθηµερινή γλώσσα ή στη θεµιτή
και πάγια πρακτική του εµπορίου,
ε. συνίστανται αποκλειστικά από το σχήµα που επιβάλλεται
από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη
τεχνικού αποτελέσµατος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν,
στ. αντίκεινται στη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,
ζ. µπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγµα, ως
προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του
προϊόντος ή της υπηρεσίας.
2. Οµοίως, δεν καταχωρίζονται ως σήµατα σηµεία τα οποία:
α) προορίζονται να διακρίνουν κρασιά ή οινοπνευµατώδη που
εµπεριέχουν ή αποτελούνται από προστατευόµενη από τη νοµοθεσία της Ε.Ε., γεωγραφική ένδειξη υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευµατώδη, εφόσον τα εν λόγω κρασιά ή οινοπνευµατώδη δεν
έχουν τη συγκεκριµένη προέλευση,
β) εµπεριέχουν ή αποτελούνται από ονοµασία προέλευσης ή
γεωγραφική ένδειξη γεωργικών προϊόντων και τροφίµων που
έχουν ήδη καταχωρισθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ε.Ε. και
αφορούν τον ίδιο τύπο προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σήµατος υποβάλλεται µετά την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης της ονοµασίας
προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.
3. Δεν καταχωρίζονται ως σήµατα:
α. τα ονόµατα κρατών, η σηµαία, τα εµβλήµατα, τα σύµβολα,
οι θυρεοί, τα σηµεία και τα επισήµατα του Ελληνικού Κράτους
και των λοιπών κρατών, που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της
Σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας (ν. 213/ 1975, Α’ 258) και µε τις προϋποθέσεις του
άρθρου αυτού, καθώς και τα σηµεία µεγάλης συµβολικής σηµα-

σίας και ιδιαιτέρου δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως θρησκευτικά σύµβολα, παραστάσεις και λέξεις,
β. τα σηµεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή
πίστη ή έγινε κακόπιστα.
4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων β’, γ’ και
δ’ της παραγράφου 1, σηµείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσής του απέκτησε διακριτικό
χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.
Άρθρο 124
Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
1. Σηµείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:
α. εάν ταυτίζεται µε προγενέστερο σήµα και τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες, για τα οποία το σήµα έχει δηλωθεί, ταυτίζονται µε
εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήµα,
β. εάν λόγω της ταυτότητας µε το προγενέστερο σήµα και της
οµοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της οµοιότητας µε το
προγενέστερο σήµα και της ταυτότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της οµοιότητας µε το προγενέστερο σήµα και της οµοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης
του κοινού, ο οποίος περιλαµβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής
του µε το προγενέστερο σήµα,
γ. εάν ταυτίζεται ή οµοιάζει µε προγενέστερο σήµα που έχει
αποκτήσει φήµη και η χρησιµοποίηση του µεταγενέστερου σήµατος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέµιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του προγενέστερου
σήµατος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη
αυτού, ανεξάρτητα αν το µεταγενέστερο σήµα προορίζεται να
διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που οµοιάζουν µε τα προϊόντα ή
υπηρεσίες του προγενέστερου σήµατος.
2. Ως προγενέστερα σήµατα κατά τον παρόντα νόµο νοούνται:
α. τα σήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών µε ισχύ
στην Ελλάδα και των κοινοτικών, τα οποία έχουν καταχωρισθεί
πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήµατος,
αφού ληφθούν υπόψη τα δικαιώµατα προτεραιότητας ή αρχαιότητας αυτών που προβλήθηκαν,
β. οι προγενέστερες δηλώσεις σηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω διεθνών και κοινοτικών, µε την επιφύλαξη της
καταχώρισής της,
γ. τα σήµατα τα οποία, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της
δήλωσης του σήµατος ή ενδεχοµένως κατά την ηµεροµηνία προτεραιότητας που προβάλλεται της υποστήριξη της, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Σύµβασης των
Παρισίων.
3. Σηµείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:
α. εάν προσκρούει σε δικαίωµα µη καταχωρισµένου σήµατος
ή άλλου διακριτικού σηµείου ή γνωρίσµατος που χρησιµοποιείται
στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωµα
να απαγορεύει τη χρήση µεταγενέστερου σήµατος, µε την προϋπόθεση ότι τα δικαιώµατα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την
ηµεροµηνία κατάθεσης του εν λόγω σηµείου, αφού ληφθούν
υπόψη τα τυχόν προβαλλόµενα δικαιώµατα προτεραιότητας,
β. εάν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωµα της προσωπικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας πέραν αυτών που ρυθµίζονται από τον
παρόντα νόµο,
γ. εάν ενδέχεται να δηµιουργήσει σύγχυση µε σήµα που έχει
καταχωρισθεί και χρησιµοποιείται στην αλλοδαπή κατά τη στιγµή
της κατάθεσης της δήλωσης, αν αυτή έγινε κακόπιστα από τον
αιτούντα.
4. Έγγραφη συναίνεση, µε ή χωρίς όρους, του δικαιούχου
προγενέστερου σήµατος υποβληθείσα σε οποιοδήποτε στάδιο
εξέτασης του σήµατος από την Υπηρεσία Σηµάτων, τη Διοικητική
Επιτροπή Σηµάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια αίρει το κατά το
άρθρο 124 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου κώλυµα καταχώρισης αυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 125
Περιεχόµενο του δικαιώµατος
1. Η καταχώριση του σήµατος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωµα. Ιδίως παρέχει το δικαίωµα της χρήσης αυτού, το
δικαίωµα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα οποία προορίζεται
να διακρίνει, να χαρακτηρίζει της παρεχόµενες υπηρεσίες, να
επιθέτει αυτό στα περικαλύµµατα και τις συσκευασίες των εµπορευµάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιµολόγια, τους τιµοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφηµίσεις, ως και
σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιµοποιεί σε ηλεκτρονικά ή
οπτικοακουστικά µέσα.
2. Ως χρήση του σήµατος θεωρείται επίσης:
α. η χρήση του σήµατος που γίνεται υπό µορφή που διαφέρει
ως προς τα στοιχεία του, τα οποία όµως δεν µεταβάλλουν το
διακριτικό χαρακτήρα αυτού,
β. η επίθεση του σήµατος σε προϊόντα ή στη συσκευασία της
στην Ελλάδα µε προορισµό αποκλειστικά την εξαγωγή,
γ. η χρήση του σήµατος µε τη συγκατάθεση του δικαιούχου,
καθώς και η χρήση συλλογικού σήµατος από δικαιούµενα προς
τούτο πρόσωπα.
3. Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει σε
κάθε τρίτο να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την άδειά του
:
α. σηµείο ταυτόσηµο µε το σήµα για προϊόντα ή υπηρεσίες
που ταυτίζονται µε εκείνες για τις οποίες το σήµα έχει καταχωρισθεί,
β. σηµείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της οµοιότητάς
του µε το σήµα και της ταυτότητας ή οµοιότητας των προϊόντων
ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήµα, υπάρχει κίνδυνος
σύγχυσης, περιλαµβανοµένου και του κινδύνου συσχέτισης,
γ. σηµείο ταυτόσηµο ή παρόµοιο µε το σήµα που έχει αποκτήσει φήµη και η χρησιµοποίηση του σηµείου θα προσπόριζε
σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέµιτο όφελος από το διακριτικό
χαρακτήρα ή τη φήµη του προγενέστερου σήµατος ή θα έβλαπτε
το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη αυτού, ανεξάρτητα αν το σηµείο προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που οµοιάζουν µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήµατος.
4. Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει σε
κάθε τρίτο:
α. την απλή διέλευση παραποιηµένων ή αποµιµητικών προϊόντων µέσα από την Ελληνική Επικράτεια µε προορισµό άλλη χώρα
ή την εισαγωγή µε σκοπό την επανεξαγωγή,
β. την επίθεση του σήµατος σε γνήσια προϊόντα παραγωγής
του που προόριζε να κυκλοφορήσει ως ανώνυµα,
γ. την αφαίρεση του σήµατος από γνήσια προϊόντα και τη διάθεσή τους στην αγορά ως ανώνυµων ή µε άλλο σήµα.
Άρθρο 126
Περιορισµός προστασίας
1. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα στο δικαιούχο δεν παρεµποδίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις συναλλαγές:
α) το όνοµα, το επώνυµο, την επωνυµία και τη διεύθυνσή τους,
β) ενδείξεις σχετικές µε το είδος, την ποιότητα, τον προορισµό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής
του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά της,
γ) το ίδιο το σήµα, αν τούτο είναι αναγκαίο προκειµένου να
δηλωθεί ο προορισµός προϊόντος ή υπηρεσίας, ιδίως δε όταν
πρόκειται για εξαρτήµατα ή ανταλλακτικά, εφόσον η χρήση αυτή
γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν
στη βιοµηχανία ή στο εµπόριο.
2. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν παρεµποδίζει τρίτους
να χρησιµοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωµα
τοπικής ισχύος αν το δικαίωµα αυτό ασκείται στα εδαφικά όρια
στα οποία αναγνωρίζεται.
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Άρθρο 127
Απώλεια δικαιώµατος λόγω ανοχής
1. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος ή άλλου δικαιώµατος
κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου
124 δεν έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει τη χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες αυτό χρησιµοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν
γνώσει του τη χρήση του σήµατος αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών εκτός αν η κατάθεση του µεταγενέστερου σήµατος
έγινε µε κακή πίστη.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, ο δικαιούχος του µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος δεν µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήµατος ή άλλου
δικαιώµατος.
Άρθρο 128
Ανάλωση του δικαιώµατος
1. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήµατος για προϊόντα
που έχουν διατεθεί µε το σήµα αυτό µέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο από τον ίδιο το δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή
του.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται αν ο δικαιούχος έχει εύλογη αιτία να αντιταχθεί στη µεταγενέστερη εµπορική εκµετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων
µεταβάλλεται ή αλλοιώνεται µετά τη διάθεσή της στο εµπόριο.
Άρθρο 129
Δήλωση µη διεκδίκησης και δήλωση περιορισµού
O καταθέτης µπορεί οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως εκκρεµοδικίας:
α. να προβεί σε δήλωση µη διεκδίκησης δικαιωµάτων σε ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία του δηλωθέντος σήµατος,
β. να προβεί σε δήλωση περιορισµού προϊόντων ή υπηρεσιών
που αναφέρονται στη δήλωση κατάθεσης.
Άρθρο 130
Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης
ή της καταχώρισης σήµατος
1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος µπορεί να διαιρέσει
τη δήλωση κατάθεσης ή την καταχώριση σήµατος αντίστοιχα,
δηλώνοντας ότι ένα τµήµα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που
περιλαµβάνονται στην αρχική δήλωση ή καταχώριση θα αποτελέσουν αντικείµενο µιας ή περισσοτέρων τµηµατικών δηλώσεων
ή καταχωρίσεων. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της δήλωσης διαίρεσης δεν επιτρέπεται να αλληλεπικαλύπτονται µε εκείνα που
παραµένουν στην αρχική ή τµηµατική δήλωση κατάθεσης ή καταχώριση.
2. Η χρονική προτεραιότητα κάθε τµηµατικής δήλωσης κατάθεσης ή καταχώρισης ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αρχικής δήλωσης.
3. Αν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της δήλωσης κατάθεσης ή
αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά της καταχώρισης και η σχετική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη ή η διαδικασία δεν
έχει περαιωθεί κατ’ άλλον τρόπο, είναι απαράδεκτη δήλωση διαίρεσης που έχει ως αποτέλεσµα τη διαίρεση των προϊόντων ή
των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της ανακοπής ή της
αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας της καταχώρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ
Άρθρο 131
Μεταβίβαση
1. Το δικαίωµα στο σήµα ή στην αίτηση κατάθεσης (δήλωση)
µπορεί να µεταβιβασθεί, εν ζωή ή αιτία θανάτου, για το σύνολο
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ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει κατατεθεί
ή καταχωρισθεί, ανεξάρτητα από τη µεταβίβαση της επιχείρησης.
2. Η µεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της συνεπάγεται
και τη µεταβίβαση του σήµατος εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις.
3. Η συµφωνία για τη µεταβίβαση είναι έγγραφη. Έχει ισχύ
έναντι των τρίτων µόνο µετά την καταχώρισή της στο µητρώο σηµάτων.
4. Όταν µεταβιβάζεται σήµα κατά το χρονικό διάστηµα που η
υπόθεση είναι εκκρεµής ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο µεταβιβάζων δικαιούται να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση.
5. Μέχρι και την ενώπιον του διοικητικού εφετείου συζήτηση ο
καταθέτης µπορεί να αποκτήσει εκ µεταβιβάσεως προγενέστερο
σήµα που κωλύει την καταχώριση της κρινόµενης δήλωσής του,
οπότε η καταχώριση της µεταβίβασης στο µητρώο σηµάτων
αίρει αυτοδικαίως το λόγο που κώλυε την καταχώριση. Το διοικητικό δικαστήριο δεσµεύεται να λάβει υπόψη την ως άνω µεταβίβαση µε µόνη την προσκόµιση αντιγράφου της µερίδας του
σήµατος όπου σηµειώνεται η µεταβίβαση.
Άρθρο 132
Άδεια χρήσης
1. Επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή µη χρήσης του
εθνικού ή διεθνούς µε ισχύ στην Ελλάδα σήµατος για µέρος ή
το σύνολο των καλυπτόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών και για το
σύνολο ή τµήµα της Ελληνικής Επικράτειας. Είτε ο δικαιούχος,
µε δήλωσή του, είτε ο αδειούχος, µε εξουσιοδότηση του δικαιούχου, ενηµερώνουν το µητρώο σηµάτων για την παραχώρηση.
2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα
που παρέχει το σήµα κατά του αδειούχου που παραβιάζει διατάξεις της σύµβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης σχετικά
µε:
α) τη διάρκεια της άδειας,
β) τη µορφή, µε την οποία µπορεί, σύµφωνα µε την καταχώριση, να χρησιµοποιηθεί το σήµα,
γ) το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών, για τις οποίες έχει
παραχωρηθεί η άδεια,
δ) την περιοχή, µέσα στην οποία επιτρέπεται η χρήση του σήµατος,
ε) την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που παρέχει ο αδειούχος.
3. Τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι ο αδειούχος χρήσης
σήµατος δικαιούται να παραχωρεί περαιτέρω άδειες χρήσης
αυτού µε τη διαδικασία και τους όρους της παραγράφου 1.
4. Τις αξιώσεις επί προσβολής του σήµατος ασκεί αυτοτελώς
και ο αδειούχος χρήσης σήµατος, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος.
Εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, ο αποκλειστικός αδειούχος µπορεί, και χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, να ασκήσει αυτοτελώς τις αξιώσεις επί προσβολής σήµατος όταν ο
τελευταίος, µολονότι ειδοποιήθηκε για την προσβολή του σήµατος, δεν ασκεί τις αξιώσεις του σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
5. Όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή, ο αδειούχος µπορεί να
ασκήσει παρέµβαση και να ζητήσει αποκατάσταση της ζηµίας
που ο ίδιος υπέστη.
6. Όταν λύεται ή τροποποιείται η συµφωνία παραχώρησης
άδειας χρήσης, το βιβλίο σηµάτων ενηµερώνεται σχετικά.
7. Δήλωση του σηµατούχου περί λήξεως της παραχώρησης
χρήσεως επιφέρει αυτοδικαίως τη διαγραφή της άδειας που έχει
καταχωρισθεί στο µητρώο.
Άρθρο 133
Εµπράγµατα δικαιώµατα – Αναγκαστική εκτέλεση
Πτωχευτική διαδικασία
1. Επί του σήµατος µπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα.
2. Το σήµα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αναγκαστικής

εκτέλεσης.
3. Το σήµα ανήκει στην πτωχευτική περιουσία.
4. Οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου επί του σήµατος εγγράφονται στο µητρώο σηµάτων, σε περίπτωση δε πτώχευσης, και ύστερα από αίτηση του συνδίκου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
Άρθρο 134
Δήλωση κατάθεσης σήµατος
Για την καταχώριση εθνικού σήµατος κατατίθεται δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στη Διεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σηµάτων) του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 135
Προϋποθέσεις για χορήγηση ηµεροµηνίας κατάθεσης
1. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος συνοδεύεται από έγγραφο
που αποδεικνύει την καταβολή του τέλους κατάθεσης και πρέπει
να περιέχει:
α. αίτηµα για καταχώριση σήµατος,
β. αποτύπωση του σήµατος,
γ. ονοµατεπώνυµο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του καταθέτη. Επί νοµικών
προσώπων, αντί του ονοµατεπώνυµου και της κατοικίας, αναγράφεται η επωνυµία και η έδρα αυτών. Επί περισσοτέρων καταθετών διορίζεται κοινός εκπρόσωπος,
δ. κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το σήµα
πρόκειται να διακρίνει, ταξινοµηµένα κατά κλάση µε αναγραφή
της οικείας κλάσεως κατά οµάδα προϊόντων ή υπηρεσιών.
2. Ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης είναι η ηµεροµηνία
υποβολής των εγγράφων της παραγράφου 1.
Άρθρο 136
Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης
1. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 135,
η δήλωση κατάθεσης σήµατος πρέπει να περιέχει:
α) την υπογραφή του καταθέτη ή κατά περίσταση του πληρεξουσίου του δικηγόρου,
β) αν διεκδικείται προτεραιότητα, την ηµεροµηνία της προγενέστερης κατάθεσης, καθώς και τη χώρα όπου αυτή ισχύει,
γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο,
το όνοµα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού, καθώς και την
ηλεκτρονική του διεύθυνση,
δ) αν η κατάθεση γίνεται από δικηγόρο, έγγραφη εξουσιοδότηση. Η απλή υπογραφή του καταθέτη στην εν λόγω εξουσιοδότηση είναι αρκετή,
ε) διορισµό αντικλήτου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και
ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού,
στ) αν το σήµα είναι ηχητικό, έγχρωµο, τρισδιάστατο ή συλλογικό, τη µνεία των χαρακτηριστικών αυτών,
ζ) αν το σήµα είναι γραµµένο µε χαρακτήρες άλλους από αυτούς του ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου, την απόδοση, σε
προσάρτηµα, των χαρακτήρων αυτών στο ελληνικό ή λατινικό
αλφάβητο.
2. Η δήλωση, καθώς και η αποτύπωση του σήµατος, κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή µε την προσκοµιδή στην αρµόδια Υπηρεσία ψηφιακού δίσκου ή άλλου
πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού µέσου.
3. Η δήλωση κατάθεσης συνοδευόµενη από την αποτύπωση
του σήµατος µπορεί να υποβάλλεται και εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρει ηµεροµηνία και υπογραφή κατά
την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α’125). Η δήλωση κατάθεσης και η αποτύπωση του σήµατος που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον
επιστραφεί στον αποστολέα από την Υπηρεσία του άρθρου 134,
ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπο-
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γραφή κατά την παραπάνω έννοια και περιέχει τα στοιχεία που
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 135.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
της παραγράφου 3.
Άρθρο 137
Εξέταση της δήλωσης
1. Η δήλωση λαµβάνει αριθµό, ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης. Καταχωρίζεται στο µητρώο σηµάτων και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου .
2. Για κάθε δήλωση κατάθεσης δηµιουργείται ηλεκτρονική
καρτέλα, το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
η οποία κατ’ ελάχιστο περιέχει τα εξής στοιχεία: αριθµό δήλωσης, ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης της δήλωσης, αποτύπωση
του σήµατος, ονοµατεπώνυµο του καταθέτη και επί νοµικών προσώπων την επωνυµία αυτών, καθώς και αναφορά, µε χρονολογική σειρά, στις αποφάσεις που εκδίδονται επί της δήλωσης
κατάθεσης, τις ανακοπές, προσφυγές, αιτήσεις έκπτωσης και
ακυρότητας που κατατίθενται και τις αποφάσεις που εκδίδονται
επ’ αυτών, καθώς και αναφορά στις πράξεις που εγγράφονται
επί του σήµατος, των οποίων η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου προβλέπεται από τις επί µέρους διατάξεις.
Άρθρο 138
Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων
1. Η Υπηρεσία Σηµάτων εξετάζει:
α) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης ηµεροµηνίας κατάθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 135,
β) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 136.
2. Αν η δήλωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 135
και 136, η Υπηρεσία Σηµάτων καλεί τον καταθέτη να διορθώσει
ή συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις µέσα
σε προθεσµία ενός µήνα από την κλήση.
3. Σχετικά µε τις παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν στοιχεία του άρθρου 135, αν ο καταθέτης συµµορφωθεί προς την
πρόσκληση της Υπηρεσίας, µέσα στην ταχθείσα προθεσµία,
αυτή χορηγεί ως ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης την ηµεροµηνία, κατά την οποία διορθώθηκαν ή συµπληρώθηκαν όλες
οι διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η δήλωση δεν εξετάζεται ως αίτηση για καταχώριση σήµατος.
4. Αν οι παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν στοιχεία του άρθρου 136 δεν διορθωθούν ή συµπληρωθούν µέσα στην ταχθείσα
προθεσµία, η Υπηρεσία απορρίπτει τη δήλωση κατάθεσης σήµατος και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον καταθέτη.
Άρθρο 139
Εξέταση των λόγων απαραδέκτου
1. Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου κατά το
άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, η δήλωση γίνεται δεκτή και δηµοσιεύεται η σχετική απόφαση στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ) µέσα σε
προθεσµία ενός µήνα από τη λήψη ηµεροµηνίας κατάθεσης.
2. Εάν από την έρευνα που πραγµατοποιεί η Υπηρεσία Σηµάτων, προκύπτει ότι η καταχώριση του σήµατος είναι απαράδεκτη
σύµφωνα µε το άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών
της δήλωσης κατάθεσης, ο καταθέτης καλείται µέσα σε ένα µήνα
από την κλήση, είτε να ανακαλέσει τη δήλωση είτε να περιορίσει
την έκταση προστασίας του σήµατος σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
3. Εάν ο καταθέτης περιορίσει την έκταση προστασίας του σήµατος σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή εάν οι πα-
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ρατηρήσεις του κριθούν βάσιµες, η δήλωση γίνεται δεκτή µε
απόφαση που δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕ µέσα σε
ένα µήνα από την υποβολή του περιορισµού ή των παρατηρήσεων του καταθέτη.
4. Εάν ο καταθέτης δεν απαντήσει µέσα στην ταχθείσα προθεσµία ή εάν δεν ανακαλέσει τη δήλωσή του ή εάν δεν περιορίσει
την έκταση προστασίας του σήµατός του σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή, τέλος, εάν οι παρατηρήσεις του δεν
κριθούν παραδεκτές και βάσιµες, η Υπηρεσία Σηµάτων απορρίπτει τη δήλωση. Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον καταθέτη µε µέριµνα της Υπηρεσίας Σηµάτων και δηµοσιεύεται στο
διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.
5. Αρµόδιος για τη διαδικασία της εξέτασης των λόγων απαραδέκτου και τη λήψη απόφασης σχετικά µε την παραδοχή ή
απόρριψη της δήλωσης είναι ο εξεταστής, υπάλληλος της Υπηρεσίας Σηµάτων.
Άρθρο 140
Ανακοπή
1. Κατά της απόφασης του εξεταστή που έκανε δεκτή τη δήλωση κατάθεσης µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µέσα σε προθεσµία
τριών µηνών από τη δηµοσίευσή της στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕ
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 139, για το
λόγο ότι η καταχώριση προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του άρθρου 123 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου
124 του παρόντος νόµου.
2. Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου του άρθρου 123, η
ανακοπή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Έννοµο συµφέρον έχουν και τα επιµελητήρια ως και οι ενώσεις καταναλωτών του ν. 2251/1994.
3. Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου των παραγράφων 1
και 3 του άρθρου 124, η ανακοπή ασκείται από τους δικαιούχους
των προγενέστερων σηµάτων ή δικαιωµάτων, καθώς και από
τους εξουσιοδοτηµένους προς τούτο κατόχους αδειών χρήσης
των σηµάτων αυτών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132.
4. Η ανακοπή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται ενώπιον
της Υπηρεσίας Σηµάτων και εκδικάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Θεωρείται ασκηθείσα µόνον µετά την καταβολή
του τέλους ανακοπής.
Άρθρο 141
Στοιχεία της ανακοπής
Η ανακοπή συνοδεύεται από έγγραφο που πιστοποιεί την καταβολή του τέλους ανακοπής και πρέπει να περιέχει:
α) τον αριθµό της δήλωσης κατά της οποίας στρέφεται και τα
στοιχεία του δικαιούχου της,
β) τους λόγους στους οποίους στηρίζεται µε ειδική µνεία του
προγενέστερου σήµατος ή δικαιώµατος ως και των προϊόντων
και υπηρεσιών, στα οποία βασίζεται η ανακοπή,
γ) σαφή προσδιορισµό των προϊόντων ή υπηρεσιών της δήλωσης κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή.
Άρθρο 142
Εξέταση της ανακοπής
1. Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει άµεσα τον ανακόπτοντα
για την εµπρόθεσµη λήψη της ανακοπής, τον αριθµό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την ηµεροµηνία συνεδρίασης της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει.
2. Πρόσθετοι λόγοι επί της ανακοπής µπορούν να υποβληθούν
δεκαπέντε ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει.
3. Για την εξέταση της ανακοπής εφαρµόζεται η διαδικασία
του άρθρου 145.
4. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων αποφασίζει επί της ανακοπής µε βάση το αποδεικτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της.
5. Εάν, από την εξέταση της ανακοπής, προκύψει ότι η καταχώριση του σήµατος δεν µπορεί να γίνει δεκτή για το σύνολο ή
µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτό διακρίνει, η δήλωση
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απορρίπτεται είτε στο σύνολό της ή εν µέρει για συγκεκριµένα
προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται και η δήλωση κατάθεσης γίνεται δεκτή.
Άρθρο 143
Απόδειξη χρήσης
1. Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων, δικαιούχος
προγενέστερου σήµατος κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 124, οφείλει να αποδείξει είτε ότι κατά τη διάρκεια πέντε
ετών που προηγήθηκαν της δηµοσίευσης της δήλωσης του σήµατος είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε και
στα οποία βασίζεται η ανακοπή είτε ότι υπάρχει εύλογη αιτία για
τη µη χρήση, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία αυτή, το προγενέστερο σήµα ήταν καταχωρισµένο τουλάχιστον για πέντε έτη.
2. Η αίτηση για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλλεται,
επί ποινή απαραδέκτου, κατά την εξέταση της ανακοπής ενώπιον
της Δ.Ε.Σ.. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής χορηγεί προθεσµία τουλάχιστον είκοσι ηµερών από τη ηµέρα συζήτησης στον ανακόπτοντα προκειµένου αυτός να παράσχει
αποδεικτικό υλικό για την αιτούµενη χρήση. Μετά την παρέλευση
της προθεσµίας αυτής, ο καταθέτης του σήµατος ενηµερώνεται
για το αποδεικτικό υλικό προκειµένου να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών. Η Επιτροπή
εξετάζει την υπόθεση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που
προσκοµίστηκαν και των ισχυρισµών που προβλήθηκαν από τα
µέρη.
3. Εάν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος
µόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε,
τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής, θεωρείται
καταχωρισµένο µόνον για το µέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.
4. Εάν ο ανακόπτων δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του
σήµατός του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση αυτού,
η ανακοπή απορρίπτεται χωρίς να εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης.
Άρθρο 144
Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων
1. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σηµάτων που απορρίπτουν
ολικά ή εν µέρει τη δήλωση κατάθεσης υπόκεινται σε προσφυγή
µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης
της προσβαλλόµενης απόφασης.
2. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων. Θεωρείται ασκηθείσα µόνο µετά την καταβολή του τέλους προσφυγής.
3. Για την άσκηση της προσφυγής διενεργείται ειδική καταχώρηση στην ηλεκτρονική καρτέλα του σήµατος που τηρείται στο
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.
4. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να παρέµβει προσθέτως ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από την καταχώριση της προσφυγής κατά την παράγραφο 3.
Άρθρο 145
Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων
1. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων εδρεύει στην Αθήνα, συνεδριάζει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σε γραφείο που ορίζεται µε πράξη του αρµόδιου
προϊστάµενου της Διεύθυνσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.
2. Στη σύνθεσή της συµµετέχουν τρία µέλη, δύο τουλάχιστον
από τα οποία πρέπει να έχουν νοµική κατάρτιση. Απαρτίζεται από
τµήµατα, τα οποία συντίθενται από έναν πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίµηση
πτυχιούχο νοµικής, µε προηγούµενη απασχόληση στον κλάδο
των σηµάτων, καθώς και ένα τρίτο µέλος, µε προηγούµενη
τριετή, τουλάχιστον, απασχόληση στον κλάδο του δικαίου των

σηµάτων, το οποίο µπορεί να είναι είτε δικηγόρος για τον οποίο
ισχύει η διάταξη περί ασυµβιβάστου του άρθρου 62 του Κώδικα
περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, Α’ 235), είτε υπάλληλος του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α’ 28) κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχος νοµικής. Τα µέλη, πλην του
Προέδρου, εκτελούν χρέη εισηγητή στις υποθέσεις που εισάγονται προς εξέταση στη Δ.Ε.Σ.. Η κατανοµή των υποθέσεων στα
τµήµατα της Επιτροπής καθορίζεται από τον αρχαιότερο πρόεδρο.
3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δηµόσιες και τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε ηµέρες και ώρες οι
οποίες ορίζονται από τον αρχαιότερο πρόεδρο στην αρχή κάθε
έτους και γνωστοποιούνται µε τοιχοκόλληση στο γραφείο της
αρµόδιας Υπηρεσίας, καθώς και µε ανάρτηση στο διαδικτυακό
τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Η συζήτηση γίνεται µε
βάση το έκθεµα που καταρτίζει ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας.
Το έκθεµα τοιχοκολλάται οκτώ ηµέρες πριν από την ηµέρα της
συνεδρίασης στο γραφείο της αρµόδιας Υπηρεσίας.
4. Η θητεία των µελών της Δ.Ε.Σ. είναι τριετής και ανανεώνεται
άπαξ. Ο πρόεδρος και τα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και
µπορούν να παυθούν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για σοβαρούς λόγους που
άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αµεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση
εκτέλεσης υπηρεσίας. Τα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, πλην του Προέδρου, είναι πλήρους απασχόλησης.
5. Τα µέλη της Δ.Ε.Σ. δεν επιτρέπεται να έχουν συµµετάσχει
στη λήψη αποφάσεων της Υπηρεσίας Σηµάτων σχετικά µε την
παραδοχή ή απόρριψη δήλωσης σήµατος.
6. Οι διάδικοι παρίστανται µε δικηγόρο, µπορούν δε να αναπτύξουν τους ισχυρισµούς τους εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής και να υποβάλουν κάθε χρήσιµο για την υποστήριξη της
υποθέσεώς τους στοιχείο ή έγγραφο. Από την απουσία των διαδίκων δεν τεκµαίρεται οµολογία. Η Επιτροπή δικάζει ως να ήταν
παρόντες οι διάδικοι. Ενώπιον της Επιτροπής γίνονται δεκτά τα
αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται από της διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97). Γίνονται δεκτές
ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή
προξένου µε κλήτευση του αντιδίκου προ σαράντα οκτώ ωρών.
Η Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει την εξέταση µαρτύρων ενώπιόν
της.
7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία
και πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες.
8. Περιλήψεις των αποφάσεων που δέχονται το σήµα δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Οι απορριπτικές αποφάσεις κοινοποιούνται µε επιµέλεια
της Υπηρεσίας προς τους διαδίκους ή τους αντικλήτους αυτών.
Άρθρο 146
Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
1. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που
έχουν κρίνει επί ανακοπών, ως και επί προσφυγών, σύµφωνα µε
το άρθρο 144, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την κοινοποίηση των εν λόγω αποφάσεων.
2. Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
3. Κατά τη συζήτηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καλούνται από τον προσφεύγοντα, µε ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, για άσκηση παρέµβασης αυτοί που έχουν καταστεί
διάδικοι ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων Οι νοµίµως
κλητευθέντες κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέµβασης στερούνται του δικαιώµατος ανακοπής εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
Άρθρο 147
Καταχώριση – Μητρώο Σηµάτων
1. Οι αποφάσεις του εξεταστή, της διοικητικής επιτροπής ση-
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µάτων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και τα
στοιχεία των αιτήσεων ενώπιον του εξεταστή, της διοικητικής επιτροπής σηµάτων και τα στοιχεία των ενδίκων βοηθηµάτων σηµειώνονται στο µητρώο σηµάτων και όλες οι παραπάνω
αποφάσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Όταν το σήµα γίνει δεκτό µε απρόσβλητη
απόφαση του εξεταστή και της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
ή µε τελεσίδικη απόφαση των τακτικών δικαστηρίων, σηµειώνεται
στο µητρώο σηµάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε» µε τις τυχόν µεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σήµα.
2. Το σήµα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρίσθηκε από
την ηµέρα υποβολής της δήλωσης. Στο µητρώο σηµάτων σηµειώνονται όλες οι νοµικές µεταβολές του σήµατος και του δικαιώµατος επί του σήµατος.
3. Το µητρώο σηµάτων είναι δηµόσιο. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτούντα.
4. Το µητρώο σηµάτων µπορεί να έχει ηλεκτρονική µορφή
(Ηλεκτρονικό Μητρώο Σηµάτων). Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καταχώρισης, οι τεχνικές
προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέµα σχετικό µε τη
δηµιουργία και την τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σηµάτων. Με την ίδια απόφαση διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σηµάτων και καταργείται το µητρώο
σηµάτων.
Άρθρο 148
Διάρκεια της προστασίας – Ανανέωση
1. Η προστασία του σήµατος διαρκεί για µια δεκαετία που αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας κατάθεσης.
2. Η προστασία του σήµατος µπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία µε αίτηση του δικαιούχου και µε την εµπρόθεσµη καταβολή του τέλους ανανέωσης.
3. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται µέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας. Μπορεί να γίνει µέσα σε πρόσθετη
προθεσµία έξι µηνών µετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό τον όρο
της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξηµένου κατά το ήµισυ.
4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 171
και 175 αντίστοιχα, το σήµα διαγράφεται αν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στη παράγραφο 3 δεν καταβληθεί το κατά το
νόµο τέλος ανανέωσης.
5. Κάθε αµφισβήτηση σχετικά µε την παράταση της προστασίας ως και κάθε αντίρρηση ως προς την κατά την παράγραφο 4
διαγραφή λύεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων µε αίτηση
του ενδιαφεροµένου.
Άρθρο 149
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση
1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος ή οποιοσδήποτε διάδικος σε διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, ο οποίος, παρότι επέδειξε όλη την
επιµέλεια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, δεν µπόρεσε να τηρήσει µια προθεσµία έναντι της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων λόγω ανωτέρας βίας, τυχηρού ή άλλου
σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, µπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση
και την αποκατάσταση στα δικαιώµατά του, εάν το κώλυµα είχε
ως άµεση συνέπεια την απώλεια δικαιώµατος ή ενδίκου βοηθήµατος.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις προθεσµίες άσκησης ανακοπής, καθώς και στην προθεσµία διεκδίκησης προτεραιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 177 παράγραφος 2.
3. Η αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση υποβάλλεται κατά περίπτωση ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε προθεσµία
δύο µηνών από την παύση του κωλύµατος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέσα σε ένα έτος από τη λήξη της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε.
4. Η αίτηση υπόκειται στην καταβολή τέλους.
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5. Ο αιτών που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαιωµάτων
του, µετά από αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, δεν µπορεί να τα επικαλεσθεί έναντι τρίτων που
τυχόν απέκτησαν καλόπιστα δικαίωµα κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από τη λήξη της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε µέχρι
την έκδοση απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων για
την επαναφορά.
6. Σε περίπτωση απώλειας της προθεσµίας ανανέωσης σήµατος, η εξάµηνη περίοδος χάριτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου
148 παράγραφος 3, δεν προσµετράται στην προθεσµία του
έτους κατά την παράγραφο 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 150
Αξιώσεις επί προσβολής
1. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125 χρησιµοποιεί ή
κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήµα που ανήκει σε
άλλον, µπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο µέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζηµίωση.
2. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος
µπορεί να ζητήσει µεταξύ άλλων: α) την απόσυρση από το εµπόριο των εµπορευµάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωµα
του σήµατος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίµευσαν στην προσβολή, β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος
σήµατος ή του διακριτικού γνωρίσµατος ή, εφόσον τούτο δεν
είναι δυνατόν, την οριστική αποµάκρυνση των εµπορευµάτων
που φέρουν το προσβάλλον σηµείο από το εµπόριο και γ) την
καταστροφή αυτών. Το δικαστήριο διατάσσει εκτέλεση των µέτρων αυτών µε έξοδα του προσβάλλοντος το σήµα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.
3. Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης,
απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή 3.000 έως 10.000
ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς και προσωπική κράτηση µέχρι
ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει το
άρθρο 947 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
4. Τα δικαιώµατα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 έχει
ο δικαιούχος και κατά ενδιάµεσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωµάτων.
5. Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήµα, υποχρεούται σε
αποζηµίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.
6. Η αποζηµίωση µπορεί να υπολογισθεί και µε βάση το ποσόν
το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώµατα ή λοιπές αµοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από τον δικαιούχο.
7. Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης
λαµβάνει υπόψη του, µεταξύ άλλων, τις αρνητικές οικονοµικές
επιπτώσεις, καθώς και την απώλεια κερδών που υφίσταται ο δικαιούχος και τα τυχόν οφέλη που αποκόµισε ο προσβάλλων το
σήµα.
8. Αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δικαιούχος
µπορεί να αξιώσει είτε το ποσό, κατά το οποίο ο υπόχρεος ωφελήθηκε από την εκµετάλλευση του σήµατος χωρίς τη συγκατάθεσή του, είτε την απόδοση του κέρδους που ο υπόχρεος
απεκόµισε από την εκµετάλλευση αυτή.
9. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρµόδιου µονοµελούς πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως ποσού και δικάζεται κατά την τακτική
διαδικασία. Η αξίωση για αποζηµίωση παραγράφεται µετά πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε το πρώτον η
προσβολή.
Επί διακοπής της παραγραφής νέα παραγραφή αρχίζει από τη
λήξη του έτους στο οποίο συνέπεσε το πέρας της διακοπής.
10. Οι αξιώσεις της παραγράφου 1 µπορεί να εισαχθούν και
στο αρµόδιο πολυµελές πρωτοδικείο, εφόσον ασκούνται και
άλλες αξιώσεις.
11. Προκειµένου για ταυτόσηµο σήµα για ταυτόσηµα προϊόντα
ή υπηρεσίες, καθώς και για σήµα που διαφέρει ως προς τα στοι-
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χεία που δεν µεταβάλλουν το διακριτικό του χαρακτήρα, για την
πλήρη απόδειξη προσβολής αρκεί η προσκόµιση του πιστοποιητικού καταχώρισης του προσβαλλόµενου σήµατος.
Άρθρο 151
Απόδειξη
1. Όταν κάποιος διάδικος έχει προσκοµίσει ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία και επαρκή προς στήριξη των ισχυρισµών του περί προσβολής του σήµατος, παράλληλα δε
επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο
του αντιδίκου, ο δικαστής, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, µπορεί να διατάξει την προσκόµιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η ύπαρξη ικανής ποσότητας προϊόντων
µε το προσβάλλον σήµα θεωρείται βάσιµο αποδεικτικό στοιχείο.
2. Αν συντρέχει προσβολή του σήµατος σε εµπορική κλίµακα,
το δικαστήριο µπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να
διατάξει την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου.
3. Το δικαστήριο, σε κάθε περίπτωση κατ’ αίτηση του υπόχρεου προς παροχή πληροφοριών, λαµβάνει τα κατάλληλα
µέτρα, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των εµπιστευτικών
πληροφοριών.
4. Επί προσβολής σήµατος, το Δικαστήριο ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του διαδίκου που υποβάλλεται µε την αγωγή ή
και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών µέτρων, µπορεί
και πριν από την ορισµένη δικάσιµο, να διατάσσει την παροχή
από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και τα δίκτυα
διανοµής των εµπορευµάτων ή της παροχής των υπηρεσιών που
προσβάλλουν το σήµα. Το ίδιο µπορεί να διατάσσεται και κατά
οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: α) βρέθηκε να κατέχει
παράνοµα τα εµπορεύµατα σε εµπορική κλίµακα, β) βρέθηκε να
χρησιµοποιεί τις παράνοµες υπηρεσίες σε εµπορική κλίµακα, γ)
διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εµπορική κλίµακα, υπηρεσίες χρησιµοποιούµενες για την προσβολή σήµατος ή δ) ευλόγως υποδείχθηκε από πρόσωπο των τριών προηγούµενων περιπτώσεων
ως ενεργά εµπλεκόµενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανοµή
των εµπορευµάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών που παράγονται ή προσφέρονται σε εµπορική κλίµακα.
5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαµβάνουν, εφόσον
ενδείκνυται: α) τα ονοµατεπώνυµα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανοµέων, προµηθευτών και λοιπών
προηγούµενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς
και των παραληπτών χονδρεµπόρων και των εµπόρων λιανικής,
β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς
και για το τίµηµα που αφορά στα εν λόγω εµπορεύµατα ή υπηρεσίες.
6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 401 και 402 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, δικαιούνται να αρνηθούν να παράσχουν τις αιτούµενες ως άνω πληροφορίες.
7. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη
άλλων διατάξεων, οι οποίες: α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώµατα πληρέστερης ενηµέρωσης, β) διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που
γνωστοποιούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4, γ) διέπουν την
ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης
ή δ) διέπουν την προστασία της εµπιστευτικότητας των πηγών
πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων.
8. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκοµίσει τα
αποδεικτικά στοιχεία κατά τις παραγράφους 1 και 2, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισµοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόµιση ή την κοινοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων
θεωρούνται οµολογηµένοι. Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά τις παραγράφους 1 έως 3, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηµατική ποινή
ύψους πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.
9. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρεία αµέλεια, ευθύνεται για
τη ζηµία που εκ του λόγου τούτου προξένησε.

10. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την ποινική
δίωξη του υπόχρεου προς πληροφόρηση.
Άρθρο 152
Δικαστικά έξοδα
Στις υποθέσεις του παρόντος νόµου τα εν γένει δικαστικά
έξοδα και τέλη περιλαµβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των µαρτύρων, τις αµοιβές των
πληρεξούσιων δικηγόρων, τις αµοιβές των πραγµατογνωµόνων
και τεχνικών συµβούλων των διαδίκων και τις δαπάνες για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 173 έως 193 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Άρθρο 153
Ασφαλιστικά µέτρα
1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω προσβολής του σήµατος µπορεί να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών
µέτρων.
2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση ή την προσωρινή απόδοση των εµπορευµάτων
µε το προσβάλλον διακριτικό γνώρισµα προκειµένου να εµποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο δίκτυο εµπορικής διανοµής.
3. Σε περίπτωση προσβολών που διαπράττονται σε εµπορική
κλίµακα και εφόσον ο δικαιούχος του σήµατος αποδεικνύει την
ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο
την καταβολή της αποζηµίωσης που έχει ζητήσει µε τακτική
αγωγή και προσκοµίζει ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία,
ότι το σήµα του προσβάλλεται ή επίκειται προσβολή του, το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καθού, καθώς και τη
δέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών του. Για το σκοπό αυτόν
ζητεί από τον προσβολέα την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων ή την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες µε τον όρο ότι διασφαλίζεται
η προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών.
4. Τα ασφαλιστικά µέτρα των προηγούµενων παραγράφων
µπορεί να διαταχθούν και χωρίς προηγούµενη ακρόαση του
καθού, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο του σήµατος.
5. Προκειµένου το αρµόδιο δικαστήριο να λάβει τα ανωτέρω
µέτρα µπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκοµίσει κάθε
ευλόγως διαθέσιµο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηµατίσει την
πεποίθηση ότι το δικαίωµά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή του. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται εν προκειµένω οι
παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 154.
6. Η δήλωση καταθέσεως σήµατος από το πρόσωπο, κατά του
οποίου στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, δεν κωλύει τη
λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατ’ αυτού.
7. Αρµόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων είναι το µονοµελές πρωτοδικείο τόσο της περιφέρειας, στην οποία ευρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται οι υπηρεσίες, όσο και της
περιφέρειας που εδρεύει η επιχείρηση, της οποίας τα προϊόντα
ή οι υπηρεσίες φέρουν το προσβαλλόµενο σήµα.
8. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των ενδιαµέσων, οι υπηρεσίες των οποίων
χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του σήµατός του.
Άρθρο 154
Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων
1. Εφόσον επαρκώς πιθανολογείται µε ευλόγως διαθέσιµα
αποδεικτικά στοιχεία προσβολή ή επικείµενη προσβολή του σήµατος και κάθε καθυστέρηση µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο του σήµατος ή υπάρχει αποδεδειγµένος κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων,
το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό
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µέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των παράνοµων προϊόντων
που κατέχονται από τον καθού και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και των εργαλείων που αποτελούν µέσο τέλεσης ή προϊόν ή
απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειµένων αυτών, καθώς και τη φωτογράφισή τους, τη λήψη
δειγµάτων των ανωτέρω προϊόντων, καθώς και σχετικών εγγράφων. Στις παραπάνω περιπτώσεις το δικαστήριο µπορεί να συζητήσει την αίτηση χωρίς να κλητεύσει εκείνον κατά του οποίου
απευθύνεται προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
2. Εφόσον τα µέτρα αυτά είναι πρόσφορα για να θεµελιώσει ο
αιτών τις αξιώσεις, λόγω προσβολής του σήµατος, το δικαστήριο
διατάσσει τα ως άνω µέτρα διασφαλίζοντας την προστασία των
εµπιστευτικών πληροφοριών.
3. Η αίτηση του δικαιούχου του σήµατος δεν απαιτεί λεπτοµερή προσδιορισµό των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά αρκεί ο
προσδιορισµός τους κατά κατηγορία.
4. Σε περίπτωση που ληφθούν τα ανωτέρω µέτρα χωρίς να
ακουστεί ο καθού, τούτος λαµβάνει γνώση µε κοινοποίηση το αργότερο µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση
της προσωρινής διαταγής, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις
που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες.
5. Το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τα ανωτέρω µέτρα υπό
τον όρο να δοθεί εγγύηση από τον αιτούντα που καθορίζεται µε
την απόφασή του ή µε την προσωρινή διαταγή, προκειµένου να
διασφαλισθεί η αποκατάσταση της ζηµίας που ενδέχεται να υποστεί ο καθού εξ αυτών των µέτρων.
6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο τάσσει
υποχρεωτικώς προθεσµία για την άσκηση της αγωγής για την
κύρια υπόθεση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα
ηµέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως
το ασφαλιστικό µέτρο.
7. Αν τα ανωτέρω ασφαλιστικά µέτρα ανακληθούν ή παύσουν
να ισχύουν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων, ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωµάτων του δικαιούχου του
σήµατος, το δικαστήριο µπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα,
ύστερα από αίτηση του καθού, να καταβάλει σε αυτόν πλήρη
αποζηµίωση για κάθε ζηµία.
Άρθρο 155
Αναλογικότητα
Οι ρυθµίσεις, οι κυρώσεις και τα µέτρα των άρθρων 150 έως
154 τελούν υπό την αρχή της αναλογικότητας.
Άρθρο 156
Ποινικές διατάξεις
1. Διώκεται κατ’ έγκληση και τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων
ευρώ: α) όποιος εν γνώσει χρησιµοποιεί σήµα κατά παράβαση
του άρθρου 125 παράγραφος 3 περίπτωση α’ ή β’, β) όποιος χρησιµοποιεί σήµα φήµης, κατά παράβαση του άρθρου 125 παράγραφος 3 περίπτωση γ’ µε πρόθεση να εκµεταλλευτεί ή να
βλάψει τη φήµη του, γ) όποιος εν γνώσει θέτει σε κυκλοφορία,
κατέχει, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που φέρουν αλλότριο σήµα ή
προσφέρει υπηρεσίες µε αλλότριο σήµα και δ) όποιος εν γνώσει
τελεί µία από τις πράξεις του άρθρου 125 παράγραφος 4 περιπτώσεις α’, β’ και γ’.
2. Αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζηµία που απειλήθηκε
από τις πράξεις της παραγράφου 1 είναι ιδιαίτερα µεγάλη και
συντρέχει εκµετάλλευση σε εµπορική κλίµακα ή ο υπόχρεος
τελεί τις πράξεις αυτές κατ’ επάγγελµα, επιβάλλεται φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή 6.000 έως 30.000
ευρώ. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται µόνον επί προσβολής σήµατος µε ίδιο διακριτικό γνώρισµα και ταυτότητα ή οµοιότητα προϊόντων.
3. Όποιος χρησιµοποιεί τα σύµβολα και σηµεία που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 123 διώ-
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κεται αυτεπαγγέλτως και τιµωρείται µε χρηµατική ποινή µέχρι
2.000 ευρώ.
4. Η απόπειρα τέλεσης των ως άνω πράξεων τιµωρείται µε µειωµένη την ποινή των ανωτέρω παραγράφων.
Άρθρο 157
Δηµοσίευση αποφάσεων
1. Αποφάσεις αστικών δικαστηρίων ή τελεσίδικες αποφάσεις
ποινικών δικαστηρίων που αφορούν σε δικαιώµατα που προβλέπονται στο Τρίτο Μέρος του παρόντος νόµου µπορεί, ύστερα
από αίτηση του ενάγοντος και µε δαπάνες του προσβάλλοντος
το σήµα, να διατάσσουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τη διάδοση
των πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης, την πλήρη ή µερική δηµοσίευσή της στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή στο διαδίκτυο. Το δικαστήριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο πληροφόρησης, τηρώντας την
αρχή της αναλογικότητας.
2. Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα µέτρα δηµοσιοποίησης
της απόφασης δεν εκτελεσθούν µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης.
Άρθρο 158
Αρµοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων
1. Τα πολιτικά δικαστήρια ουδεµία έχουν αρµοδιότητα, όπου
καθίστανται κατά τον παρόντα νόµο αρµόδια η Υπηρεσία Σηµάτων, η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων και τα Διοικητικά Δικαστήρια.
2. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σηµάτων και της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή και
οι τελεσίδικες αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, που εκδίδονται κατά τον παρόντα νόµο, είναι υποχρεωτικές για τα πολιτικά δικαστήρια και κάθε άλλη αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ,
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Άρθρο 159
Έκπτωση από το δικαίωµα
1. Το δικαίωµα στο σήµα αποσβέννυται µε δήλωση παραίτησης του δικαιούχου για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή των
υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί.
2. Η παραίτηση δηλώνεται εγγράφως στην Υπηρεσία Σηµάτων
από τον δικαιούχο του σήµατος. Παράγει αποτελέσµατα µόνο
µετά την καταχώρισή της στα οικεία βιβλία.
3. Αν έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης, η υποβολή δήλωσης
παραίτησης γίνεται δεκτή, µόνον αν ο δικαιούχος του σήµατος
αποδεικνύει ότι οι κάτοχοι αδειών χρήσης έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τα δικαιώµατά του
στο σήµα.
Άρθρο 160
Λόγοι έκπτωσης
1. Ο δικαιούχος εκπίπτει του δικαιώµατός του ολικά ή µερικά:
α. εάν, µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε ετών από την καταχώριση του σήµατος, ο δικαιούχος δεν κάνει ουσιαστική χρήση
αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί ή αν διακόψει τη χρήση του σήµατος για πέντε συνεχή
έτη,
β. εάν, συνεπεία της συµπεριφοράς ή αδράνειας του δικαιούχου, το σήµα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή συνήθης εµπορική
ονοµασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο έχει καταχωρισθεί,
γ. εάν, λόγω της χρήσης του σήµατος από τον δικαιούχο ή µε
τη συγκατάθεση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα
οποία τούτο έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το
κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική
προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών.
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2. Αν ο λόγος έκπτωσης αφορά µέρος µόνον των προϊόντων ή
υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί, ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωµάτων του µόνο για τα συγκεκριµένα
προϊόντα ή υπηρεσίες.
3. Δεν επέρχεται έκπτωση του δικαιώµατος:
α. εάν ο δικαιούχος του σήµατος αποδείξει ότι η µη χρήση
αυτού οφείλεται σε εύλογη αιτία,
β. εάν ο δικαιούχος του σήµατος, στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της λήξης της πενταετίας µη χρήσης του και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, προέβη σε έναρξη ή επανάληψη
της ουσιαστικής χρήσης του. Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη
της χρήσης µέσα σε περίοδο τριών µηνών πριν από την υποβολή
της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα
από τη συµπλήρωση της συνεχούς πενταετίας µη χρήσης, δεν
λαµβάνεται υπόψη, εάν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για
την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα, αφού ο
δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι είναι πιθανή η υποβολή αίτησης έκπτωσης.
4. Τα αποτελέσµατα της απόφασης διαγραφής του σήµατος
λόγω εκπτώσεως αρχίζουν από την ηµεροµηνία που η απόφαση
κατέστη τελεσίδικη.
5. Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήµατος λόγω
έκπτωσης εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων και το σήµα διαγράφεται από αυτό.
Άρθρο 161
Λόγοι ακυρότητας
1. Το σήµα κηρύσσεται άκυρο και διαγράφεται εάν καταχωρίσθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 123 και 124.
2. Αν ο λόγος ακυρότητας αφορά µέρος µόνον των προϊόντων
ή υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί, το σήµα κηρύσσεται άκυρο µόνον για τα συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
3. Το σήµα δεν κηρύσσεται άκυρο εάν ο λόγος απαραδέκτου
που προβλέπεται στο άρθρο 123 παράγραφος 1 περιπτώσεις β’,
γ’ και δ’ δεν υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαγραφής λόγω του ότι το σήµα απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα
λόγω της χρήσης του.
4. Σε ακυρότητα υπόκειται και εθνικό σήµα για το οποίο έχει
γίνει δεκτή από το Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά
αίτηση αρχαιότητας σύµφωνα µε τα άρθρα 34 και 35 του Κανονισµού 207/2009/ΕΚ του Συµβουλίου (L 78), ακόµη και αν έχει
προηγηθεί παραίτηση από το προγενέστερο αυτό εθνικό σήµα
ή µη ανανέωση της προστασίας του.
5. Τα αποτελέσµατα της απόφασης διαγραφής του σήµατος
λόγω ακυρότητας της απόφασης αρχίζουν από την ηµεροµηνία
που αυτή κατέστη τελεσίδικη.
6. Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήµατος λόγω
ακυρότητας εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων και το σήµα διαγράφεται από αυτό.
Άρθρο 162
Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας
1. Η αίτηση για διαγραφή λόγω έκπτωσης ή λόγω ακυρότητας
υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων.
2. Τα επιµελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή µέλη της
µπορούν να υποβάλουν αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας µόνο
στις περιπτώσεις των άρθρων 123 και 160 παράγραφος 1 εδάφιο
γ’.
3. Δεν νοµιµοποιείται να ζητήσει διαγραφή λόγω ακυρότητας
για τους λόγους του άρθρου 124 εκείνος, ο οποίος τους είχε
προβάλει κατά τη διαδικασία καταχώρισης, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ’ αντιδικία µε τον δικαιούχο του σήµατος από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων ή τα διοικητικά δικαστήρια.
4. Η αίτηση διαγραφής για λόγους ακυρότητας του άρθρου
161 ασκείται εντός προθεσµίας πέντε ετών από την καταχώριση
του σήµατος. Αίτηση διαγραφής ένεκα κατάθεσης που έγινε αντίθετα στην καλή πίστη ή κατάθεσης που έγινε κακόπιστα, ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας του σήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Άρθρο 163
Προϋποθέσεις προστασίας
1. Συνεταιρισµοί, ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εµπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που τις
διέπει έχουν ικανότητα δικαίου, καθώς επίσης νοµικά πρόσωπα
που διέπονται από κανόνες δηµοσίου δικαίου, µπορούν να καταθέτουν σήµατα για να διακρίνουν την προέλευση των προϊόντων
ή των υπηρεσιών των µελών τους ή τη γεωγραφική τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και τις ιδιότητές τους.
2. Εφόσον το συλλογικό σήµα αποτελείται από γεωγραφική
ένδειξη, πρέπει να προβλέπεται στο καταστατικό του νοµικού
προσώπου ότι κάθε πρόσωπο, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί
τις προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήµατος, µπορεί να
γίνει µέλος του νοµικού προσώπου και να κάνει χρήση του συλλογικού σήµατος.
3. Συλλογικό σήµα που αποτελείται από γεωγραφικές ενδείξεις, δεν δίνει στον δικαιούχο το δικαίωµα να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων σηµείων ή ενδείξεων, ιδίως δε σε τρίτους
που επιτρέπεται να χρησιµοποιούν γεωγραφική ονοµασία, µε την
προϋπόθεση ότι οι τρίτοι αυτοί τα χρησιµοποιούν σύµφωνα µε
τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
4. Η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήµατος πρέπει να συνοδεύεται από κανονισµό χρήσης, ο οποίος περιέχει τον τίτλο, την
έδρα, το σκοπό, το ονοµατεπώνυµο των νόµιµων εκπροσώπων,
ονοµαστικό κατάλογο των µελών που δικαιούνται τη χρήση,
καθώς και τους όρους και κανονισµούς που αφορούν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών για τη χρήση του σήµατος από
αυτά. Κανονισµός χρήσης απαιτείται επίσης και για κάθε τυχόν
µεταβολή των στοιχείων αυτών.
5. Η άσκηση των αξιώσεων που απορρέουν από την καταχώριση του συλλογικού σήµατος ανήκει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή στον κανονισµό χρήσης, στο δικαιούχο
νοµικό πρόσωπο.
6. Για τα συλλογικά σήµατα τηρείται ειδικό µητρώο σηµάτων,
τα δε δικαιώµατα κατάθεσης και παράτασης της διάρκειας
αυτών ορίζονται στο πενταπλάσιο των δικαιωµάτων που ισχύουν
κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήµατα.
7. Η χρήση του συλλογικού σήµατος γίνεται απαραίτητα µε
την ένδειξη «συλλογικό σήµα».
8. Στα συλλογικά σήµατα ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου
αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ
Άρθρο 164
Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης
1. Τα διεθνή σήµατα που κατατέθηκαν σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο σχετικά µε τη Συµφωνία της Μαδρίτης που αφορά στη διεθνή καταχώριση σηµάτων προστατεύονται κατά τις διατάξεις του
ν. 2783/2000 (Α’ 1).
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου για τα εθνικά σήµατα
ισχύουν και για τα διεθνή σήµατα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στο παρόν κεφάλαιο.
Άρθρο 165
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου επί διεθνών σηµάτων
νοούνται ως:
α. «Αίτηση Μετατροπής», η αίτηση του άρθρου 173 του παρόντος.
β. «Βασική Καταχώριση» και «Βασική Αίτηση», η καταχώριση
και η αίτηση όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 166 παρ. 1
στοιχείο β’ του παρόντος νόµου.
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γ. «Γραφείο Προέλευσης», το Γραφείο ενός Συµβαλλόµενου
στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Μέρους που είναι επιφορτισµένο
µε την καταχώριση των σηµάτων για λογαριασµό του.
δ. «Διεθνής Αίτηση», η αίτηση προς το Διεθνές Γραφείο για καταχώριση ενός σήµατος στο Διεθνές Μητρώο.
ε. «Διεθνές Γραφείο», το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
στ. «Διεθνές Μητρώο», το Μητρώο των σηµάτων που τηρείται
από το Διεθνές Γραφείο για τους σκοπούς του Πρωτοκόλλου της
Μαδρίτης.
ζ. «Διεθνής Καταχώριση», η εγγραφή ενός σήµατος στο Διεθνές Μητρώο.
η. «Διεθνής Καταχώριση µε την οποία ζητείται η προστασία σήµατος στην Ελληνική Επικράτεια», η διεθνής καταχώριση µε την
οποία ζητείται η επέκταση της προστασίας στην Ελληνική Επικράτεια βάσει του άρθρου 3 τρις (1) ή (2) του Πρωτοκόλλου της
Μαδρίτης.
θ. «Εκτελεστικός Κανονισµός», ο Κοινός Κανονισµός που υιοθετήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, όπως κυρώθηκε µε το ν. 2783/ 2000 (Α’1).
ι. «Βιβλίο Διεθνών Σηµάτων», το βιβλίο που αναφέρεται στο
άρθρο 171 παρ. 2 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 166
Κατάθεση αίτησης
1. Επί διεθνούς καταχώρισης ελληνικών σηµάτων η Ελλάδα θεωρείται ως χώρα προέλευσης της διεθνούς καταχώρισης, όταν
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. ο καταθέτης έχει πραγµατική και µόνιµη βιοµηχανική ή εµπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας
υπήκοος.
β. Έχει κατατεθειµένο ή καταχωρισµένο σήµα στην Ελλάδα.
2. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στη Γαλλική ή
Αγγλική.
Άρθρο 167
Έγγραφα της αίτησης
Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται σε δύο αντίγραφα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) και πρέπει να παρουσιάζεται επί του εντύπου
που προβλέπεται από τον Εκτελεστικό Κανονισµό. Υπογράφεται
από τον καταθέτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του σύµφωνα µε
τις έγγραφες οδηγίες που το συνοδεύουν και περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Εκτελεστικού Κανονισµού. Επίσης κατατίθεται υποχρεωτικά και σε
ηλεκτρονική µορφή µε την προσκοµιδή στην αρµόδια Υπηρεσία
ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού µέσου.
Άρθρο 168
Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων
Διαβίβαση της αίτησης
1. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στην Υπηρεσία
Σηµάτων, η οποία ελέγχει αν υφίστανται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 166, δίνει σε αυτήν αριθµό πρωτοκόλλου και αναγράφει
επ’ αυτής την ηµεροµηνία παραλαβής, καθώς και τον αριθµό των
συνοδευτικών εγγράφων.
2. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση µε τα συνηµµένα σε αυτήν
έγγραφα διαβιβάζεται στο Διεθνές Γραφείο, µέσα σε προθεσµία
δύο µηνών από την παραλαβή.
Άρθρο 169
Ηµεροµηνία διεθνούς καταχώρισης
Η καταχώριση της διεθνούς αίτησης πραγµατοποιείται από το
Διεθνές Γραφείο. Ως ηµεροµηνία διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία παρελήφθη η διεθνής αίτηση
από την Υπηρεσία Σηµάτων, υπό τον όρο ότι εντός προθεσµίας
δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής το Διεθνές Γραφείο την παρέλαβε σε κανονική και πλήρη µορφή. Εάν η αίτηση
για διεθνή καταχώριση δεν παραληφθεί εντός της προθεσµίας
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αυτής, η διεθνής καταχώριση θα φέρει ως ηµεροµηνία καταχώρισης την ηµεροµηνία κατά την οποία η αίτηση παρελήφθη από
το Διεθνές Γραφείο.
Άρθρο 170
Πληρωµή τελών
Τα οφειλόµενα τέλη για τη διεθνή καταχώριση ή την ανανέωσή
της, καθώς και για κάθε µεταβολή επ’ αυτής καταβάλλονται
απευθείας στο Διεθνές Γραφείο
Άρθρο 171
Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης
στην Ελληνική Επικράτεια
1. Για την παροχή προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια, αρµόδια να αποφασίσει είναι η Υπηρεσία Σηµάτων.
2. Η διεθνής καταχώριση ως και η δήλωση επέκτασης διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια εγγράφονται σε
ειδικό έντυπο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σήµατος από διεθνή
καταχώριση µε ισχύ στην Ελλάδα, τα ουσιαστικά δικαιώµατα που
απορρέουν από το διεθνές σήµα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήµατος.
Άρθρο 172
Ένδικα βοηθήµατα
1. Στις διαδικασίες προσφυγής ενώπιον της ΔΕΣ, σύµφωνα µε
το άρθρο 144, ανακοπής, σύµφωνα µε το άρθρο 140, και έκπτωσης ή ακυρότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 162, ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης, ως αιτών ή καθού η αίτηση των παραπάνω
ενδίκων βοηθηµάτων, πρέπει να ορίσει πληρεξούσιο και αντίκλητο δικηγόρο εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, στον
οποίο γίνονται και όλες οι κοινοποιήσεις. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση που ο εξεταστής καλέσει τον καταθέτη να υποβάλει
τις παρατηρήσεις του κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139, κοινοποιώντας σε αυτόν προσωρινή άρνηση, σύµφωνα
µε τον Κανόνα 17.1 του Εκτελεστικού Κανονισµού του Πρωτοκόλλου. Επί διεθνών σηµάτων, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 139 προθεσµία ορίζεται σε τρεις µήνες.
2. Αν ο αιτών διεθνή καταχώριση ή ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης δεν εκπροσωπηθούν στις διαδικασίες της παραγράφου 1 από πληρεξούσιο δικηγόρο, δεν τεκµαίρεται οµολογία και
η ΔΕΣ δικάζει ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι.
3. Αν ασκηθεί ανακοπή κατά αίτησης διεθνούς καταχώρισης,
η Υπηρεσία Σηµάτων κοινοποιεί στοιχεία της ανακοπής ως προσωρινή άρνηση στο Διεθνές Γραφείο σύµφωνα µε το άρθρο 5
του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον κανόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισµού.
4. Αν η αίτηση διεθνούς καταχώρισης απορριφθεί, η Υπηρεσία
Σηµάτων κοινοποιεί την απορριπτική απόφαση στο Διεθνές Γραφείο σύµφωνα µε τον Κανόνα 17.1 και 17.3 του Εκτελεστικού Κανονισµού του Πρωτοκόλλου. Η κοινοποίηση συνοδεύεται µε
µετάφραση στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα των οικείων διατάξεων του ελληνικού νόµου που προβλέπουν την άσκηση προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία ενενήντα ηµερών
που αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης της προσωρινής
άρνησης στο Διεθνές Γραφείο.
Άρθρο 173
Διαδικασία µετατροπής διεθνούς σήµατος σε εθνικό
1. Αν είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση, στην
οποία στηρίζεται δήλωση διεθνούς σήµατος µε επέκταση στην
Ελλάδα, παύσει να ισχύει στη χώρα προέλευσης µέσα σε µία
πενταετία από την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης, ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δικαιούται, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την ηµεροµηνία που ενεγράφη η παύση
ισχύος της στο µητρώο σηµάτων του Διεθνούς Γραφείου, να ζη-
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τήσει τη µετατροπή της σε εθνική αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII).
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρµόζεται και εάν η παύση
ισχύος επέλθει µετά την πάροδο της ως άνω πενταετούς προθεσµίας, µε την προϋπόθεση ότι το ένδικο βοήθηµα υποβλήθηκε
στη χώρα προέλευσης µέσα στην πενταετία.
3. Σε περίπτωση µετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνική
αίτηση, ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση µετατροπής στην Υπηρεσία Σηµάτων που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των άρθρων 135 και 136, καθώς και από βεβαίωση
του Διεθνούς Γραφείου, από την οποία να προκύπτουν το σήµα
και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες είχε ζητηθεί η προστασία του διεθνούς σήµατος στην Ελλάδα, πριν από τη διαγραφή του από το διεθνές µητρώο και η ηµεροµηνία διαγραφής
του από το διεθνές µητρώο.
4. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, εφαρµοζοµένων
αναλογικά των άρθρων 135 και 136 και καταχωρίζεται στο οικείο
µητρώο σηµάτων.
5. Το σήµα εκ µετατροπής καταχωρίζεται χωρίς προέλεγχο,
εφόσον έχει παρέλθει η προθεσµία του άρθρου 5 παρ. 2γ του
Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα. Εάν η εν λόγω προθεσµία δεν έχει παρέλθει ή εάν έχει ήδη
κοινοποιηθεί προσωρινή απόρριψη, η δήλωση µετατροπής εξετάζεται από την Υπηρεσία Σηµάτων, εφαρµοζοµένων αναλογικά
των άρθρων 138 και 139. Αν η αίτηση για αρχική ή επιγενόµενη
επέκταση προστασίας του διεθνούς σήµατος στην Ελλάδα εκκρεµεί ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων, της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων δικαστηρίων, η σχετική διαδικασία
παύει ή η δίκη καταργείται µετά την υποβολή της αίτησης µετατροπής.
6. Μετά την υποβολή της δήλωσης µετατροπής η διεθνής καταχώριση διαγράφεται µε πράξη της Υπηρεσίας Σηµάτων από τα
βιβλία διεθνών σηµάτων.
7. Η προστασία σήµατος που προέρχεται από µετατροπή διεθνούς καταχώρισης σε αίτηση εθνικού σήµατος διαρκεί για µια
δεκαετία, που αρχίζει είτε από την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης είτε, σε περίπτωση µεταγενέστερης επέκτασης διεθνούς σήµατος στην Ελλάδα, από την ηµεροµηνία εγγραφής στο
Διεθνές Μητρώο της αίτησης επέκτασης για την προστασία του
διεθνούς σήµατος στην Ελλάδα. Για την ανανέωση των σηµάτων
αυτών κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης στην
Υπηρεσία Σηµάτων.
Άρθρο 174
Διαδικασία διαγραφής διεθνούς σήµατος
1. Το δικαίωµα που παρέχει η διεθνής καταχώριση αποσβέννυται µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων για τους λόγους που
προβλέπονται στα άρθρα 160 και 161. Όταν η απόφαση καταστεί
τελεσίδικη, η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει το Διεθνές Γραφείο
µε δήλωση, στην οποία αναφέρεται το όνοµα του δικαιούχου, ο
αριθµός της διεθνούς εγγραφής, η δικαστική αρχή και η διαδικασία απώλειας του δικαιώµατος, η τελεσιδικία της απόφασης,
η έναρξη ισχύος της και τα καλυπτόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες
κατά τον Κανόνα 19 του Εκτελεστικού Κανονισµού.
2. Το δικόγραφο της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας κατά
διεθνούς σήµατος κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος στον
διεθνή καταθέτη ή τον αντιπρόσωπό του, όπως εµφαίνεται στο
Διεθνές Μητρώο, µε κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της τηλεοµοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
τριάντα ηµέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη συζήτηση, µεταφρασµένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Εάν έχει ορισθεί
πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος στη Ελλάδα, η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά µόνο σε αυτόν, µε δικαστικό επιµελητή, χωρίς µετάφραση. Πρόσθετοι λόγοι
κοινοποιούνται δέκα ηµέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη συζήτηση µε τον ίδιο τρόπο που ασκείται η αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς σήµατος. Το αυτό ισχύει και για
κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη

ή συµβολαιογράφου ή προξένου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
Άρθρο 175
Προστασία
1. Η προστασία που παρέχεται στο κοινοτικό σήµα δεν µπορεί
να υστερεί από την προστασία που παρέχεται στο εθνικό σήµα.
2. Σε περίπτωση που στηρίχθηκε η αρχαιότητα κοινοτικού σήµατος σε καταχωρισµένο εθνικό σήµα, τα ουσιαστικά δικαιώµατα
που απορρέουν από το καταχωρισµένο και σε ισχύ κοινοτικό
σήµα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήµατος.
Άρθρο 176
Μετατροπή κοινοτικού σήµατος σε εθνικό
1. Σε περίπτωση µετατροπής αίτησης κοινοτικού σήµατος ή
κοινοτικού σήµατος σε εθνική αίτηση ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση µετατροπής στην Υπηρεσία Σηµάτων που συνοδεύεται από
τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 135 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 136, καθώς και από µετάφραση της αίτησης µετατροπής και των συνηµµένων εγγράφων στην ελληνική
γλώσσα, από πρόσωπο ή αρχή που έχει το δικαίωµα µετάφρασης
σύµφωνα µε το νόµο.
2. Η προθεσµία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι
δύο µήνες και αρχίζει από την ειδοποίηση του καταθέτη ή του
δικαιούχου του κοινοτικού σήµατος ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου στην Ελλάδα που αναφέρεται στην αίτηση µετατροπής,
από την Υπηρεσία Σηµάτων µε έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής.
3. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η µορφή και το περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
VIII µε τίτλο ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
του παρόντος νόµου. Η δήλωση καταχωρείται στο οικείο µητρώο
σηµάτων, εφαρµοζοµένων αναλογικά των άρθρων 137, 138 και
139.
4. Η προστασία σήµατος που προέρχεται από µετατροπή αίτησης κοινοτικού σήµατος ή από µετατροπή κοινοτικού σήµατος
σε εθνική αίτηση ανατρέχει στην ηµεροµηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήµατος ή στην ηµεροµηνία προτεραιότητας της αίτησης ή του κοινοτικού σήµατος και ενδεχοµένως στην αρχαιότητα
εθνικού σήµατος που µπορεί να έχει διεκδικηθεί. Για την ανανέωση των σηµάτων αυτών κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία κατάθεσης
της αίτησης µετατροπής στο Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ
Άρθρο 177
Προστασία
1. Οι δικαιούχοι σηµάτων που έχουν την επαγγελµατική τους
εγκατάσταση εκτός της Ελλάδας, προστατεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Επί σηµάτων που κατατίθενται µε διεκδίκηση προτεραιότητας σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση των Παρισίων (ν. 213/1975),
η απόδειξη κατάθεσης του σήµατος στην αλλοδαπή πολιτεία
µπορεί να υποβάλεται το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την
υποβολή της δήλωσης κατάθεσης του σήµατος στην ηµεδαπή.
3. Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται, επιπλέον, κατάθεση σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Η προθεσµία προσφυγής των δικαιούχων αλλοδαπών σηµάτων κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ΔΕΣ παρατείνεται κατά τριάντα ηµέρες.
5. Για την κατάθεση αρκεί η προβλεπόµενη στην περίπτωση
Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 136 έγγραφη εξουσιοδότηση
που περιέχει και δήλωση για υπαγωγή στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Η δήλωση αυτή µπορεί να αναπληρωθεί
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και µε έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου του αιτούντος στην
Υπηρεσία Σηµάτων.
6. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκοµίζονται κατά την κατάθεση σήµατος πρέπει να συνοδεύονται και µε ελληνική µετάφραση που έχει γίνει από πρόσωπο ή αρχή που έχει το δικαίωµα
µετάφρασης σύµφωνα µε το νόµο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA’
ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 178
Δηµοσιεύσεις
Οι δηµοσιεύσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο,
γίνονται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 179
Τέλη
1. Τα υπέρ του Δηµοσίου τέλη για τα σήµατα καθορίζονται ως
ακολούθως:
α. Κατάθεση σήµατος
110
β. Για κάθε επιπλέον κλάση και
µέχρι τη δεκάτη
20
γ. Κατάθεση σήµατος από µετατροπή
κοινοτικού ή διεθνούς ή από διαίρεση
110
δ. Για κάθε επιπλέον κλάση
και µέχρι τη δεκάτη
20
ε. Παράταση προστασίας σήµατος
90
στ. Για κάθε επιπλέον κλάση
και µέχρι τη δεκάτη
20
ζ. Αλλαγή επωνυµίας ή νοµικής µορφής
ή κατοικίας ή έδρας
50
η. Περιορισµός προϊόντων ή υπηρεσιών
20
θ. Μεταβίβαση σήµατος
90
ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης
90
ια. Εγγραφή περιορισµών του δικαιώµατος
κατ’ άρθρο 129 και εµπραγµάτων δικαιωµάτων
κατ’ άρθρο 133 παρ. 1
40
ιβ. Διαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήµατος
15
ιγ. Έλεγχος και διαβίβαση Διεθνούς Αίτησης
15
ιδ. Αντικατάσταση εθνικού σήµατος
από διεθνές
110
ιε. Κατάθεση ενδίκων µέσων παρεµβάσεων
και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής
επιτροπής σηµάτων
70
ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων
και αιτήσεων, ενώπιον της
διοικητικής επιτροπής σηµάτων
40
ιζ. Επαναφορά των πραγµάτων
στην προτέρα κατάσταση
110
ιη. Έκδοση αντιγράφου σήµατος
1
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να αναπροσαρµόζονται εκάστοτε τα υπέρ του Δηµοσίου τέλη, που ορίζονται
στην προηγούµενη παράγραφο.
Άρθρο 180
Ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τα οποία κατατίθενται τα σήµατα, ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη διεθνή ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών της Συµφωνίας της Νίκαιας, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2505/1997 (Α’ 118). Η κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εφαρµοστέα ταξινόµηση
εµφανίζεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX «ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
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Άρθρο 181
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας καθορίζονται τα εξής θέµατα του Τρίτου Μέρους
του παρόντος νόµου: α) ο αριθµός των τµηµάτων της ΔΕΣ, β) τα
κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Σηµάτων που εκτελούν χρέη εξεταστή, γ) ο διορισµός των
µελών των τµηµάτων της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, καθώς
και των αναπληρωτών της, δ) οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού
µητρώου σηµάτων, το οποίο µετά την ολοκλήρωσή του θα αντικαταστήσει το έντυπο µητρώο σηµάτων, ε) ο τρόπος κατάθεσης
και ελέγχου των ηχητικών και τρισδιάστατων σηµάτων και στ)
κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
Άρθρο 182
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και των Διοικητικών Δικαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις του
προϊσχύοντος νόµου.
2. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύονται µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου και για έξι µήνες υπόκεινται σε άσκηση προσφυγής, παρέµβασης και τριτανακοπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.
3. Ως προς την αφετηρία των προθεσµιών εφαρµόζονται οι
διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο, κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.
4. Η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπολογίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του, µόνο αν η διάρκεια που προβλέπεται από αυτές
είναι µεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.
5. Σήµατα που δεν έχουν γίνει αµετακλήτως δεκτά κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού, σύµφωνα µε το προϊσχύον δίκαιο.
6. Η δυνατότητα επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα
κατάσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 149, ισχύει µόνο στις περιπτώσεις που το κώλυµα που είχε ως συνέπεια την απώλεια δικαιώµατος ή προθεσµίας ασκήσεως ενδίκου βοηθήµατος, κατά
τα οριζόµενα στη διάταξη, επήλθε µετά την έναρξη της ισχύος
του παρόντος νόµου.
7. Η δυνατότητα διαίρεσης ισχύει και για τα σήµατα που είχαν
δηλωθεί ή καταχωρισθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου.
8. Η δυνατότητα υποβολής έγγραφης συναίνεσης ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων σύµφωνα µε το άρθρο 124 παράγραφος 4 καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου διαφορές.
9. Σήµατα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
έχουν δηλωθεί ή καταχωρισθεί ως παράλληλη κατάθεση ή καταχώριση άλλου, πρότερου σήµατος, ισχύουν και προστατεύονται
σύµφωνα µε το νόµο αυτόν. Το κύρος παράλληλης κατάθεσης ή
παράλληλης καταχώρισης σήµατος δεν θίγεται, εάν παύσει λόγω
µη ανανέωσης να ισχύει το πρότερο σήµα, του οποίου αποτελεί
παράλληλη κατάθεση ή παράλληλη καταχώριση, εκτός εάν το
πρότερο σήµα διαγράφηκε τελεσίδικα για λόγους των άρθρων
123 και 124.
Άρθρο 183
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ’, Η’ και Θ’ και των
άρθρων 179 και 181, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 2239/1994
(Α’ 152), του π.δ. 353/1998 (Α’ 235), του άρθρου 9 του β.δ.
20/27.12.1939 (Α’ 553), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεινται στα ανωτέρω κεφάλαια ή αφορούν θέµατα
που ρυθµίζονται από αυτά.
Η κατάργηση των λοιπών διατάξεων των ανωτέρω νοµοθετι-
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κών και κανονιστικών κειµένων επέρχεται µε τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 184
Σήµα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών
1. Θεσπίζεται προαιρετικό σήµα διάκρισης της προέλευσης
των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο αποτελείται
από λεκτικό και εικαστικό τµήµα. Το σήµα είναι ενιαίο για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και δεν µπορεί να παραπέµπει σε άλλα σήµατα. Το ειδικότερο περιεχόµενο και η απεικόνιση
αυτού, καθώς και η τυχόν διαγωνιστική διαδικασία για το σχηµατισµό τέτοιου σήµατος καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Το Σήµα καταχωρίζεται, ως επίσηµο σήµα του Ελληνικού
Κράτους, από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.Δ.), σύµφωνα µε το άρθρο 6 τρις της Διεθνούς Σύµβασης των Παρισίων.
3. Το Σήµα απονέµεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 189 και 190 και δηλώνει ότι τα
σηµαινόµενα µε αυτό προϊόντα και υπηρεσίες έχουν ελληνική
προέλευση.
Άρθρο 185
Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος
Συγκρότηση – Σύνθεση – Λειτουργία
1. Στη Διεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται «Επιτροπή Ελληνικού
Σήµατος» (ΕΕΣ), µε αντικείµενο την υποβολή προτάσεων προς
τον αρµόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έκδοση Κανονισµών και το συντονισµό των διαδικασιών για την απονοµή του Σήµατος Ελληνικών Προϊόντων –
Υπηρεσιών. Η ΕΕΣ, για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της µε την
αλλοδαπή, αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «NATIONAL
COMMITTEE OF THE HELLENIC TRADEMARK».
2. Η ΕΕΣ συγκροτείται ως εξής:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου.
β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού
Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του Τµήµατος Καταχώρισης Σηµάτων και ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τιµών
Τροφίµων και Ποτών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.
γ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
µε τoυς αναπληρωτές τους.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών
µε τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων µε τον Αναπληρωτή του.
στ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
µε τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ) µε τον αναπληρωτή του.
η) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους µε τον
αναπληρωτή του.
θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε τον αναπληρωτή του.
ι) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων
(ΕΦΕΤ) µε τον αναπληρωτή του.
3. Τα µέλη της ΕΕΣ των περιπτώσεων ε’ έως ι’ συµµετέχουν
στην Επιτροπή κατά περίπτωση, εφόσον συζητείται θέµα της αρµοδιότητάς τους, µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
προ 10 ηµερών, στην οποία αναγράφονται και τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης. Εφόσον πρόκειται να συζητηθούν θέµατα
που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, γενικού ή διατοµεα-

κού ενδιαφέροντος καλούνται υποχρεωτικά όλα τα µέλη.
4. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά µέλη της επιτροπής ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Για την έκδοση της απόφασης, οι δηµόσιες υπηρεσίες
και οι φορείς, εκπρόσωποι των οποίων µετέχουν ως µέλη στην
ΕΕΣ, προτείνουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους. Ως µέλη
της ΕΕΣ επιλέγονται πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ειδικές γνώσεις ή µε εµπειρία στους επιδιωκόµενους σκοπούς της.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας της ΕΕΣ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η
γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της ΕΕΣ παρέχεται από
τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου.
5. Η θητεία των µελών της είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Τα µέλη είναι δυνατόν να ανακληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήµατος
του φορέα που τα πρότεινε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι φορείς προτείνουν στον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα νέα
µέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.
6. Παύεται µέλος των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου
2 το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3. Για την εφαρµογή της παρούσας στα
υπόλοιπα µέλη, απαιτείται να έχει προηγηθεί νόµιµη κλήση σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος µέλους ορίζεται νέο, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί µε αιτιολογηµένη πράξη να παύσει µέλος της ΕΕΣ και να ζητήσει τον ορισµό νέου µέλους σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
7. Η ΕΕΣ συνέρχεται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου τακτικά,
τουλάχιστον µία φορά το µήνα και έκτακτα είτε µε πρόσκληση
του Προέδρου της είτε ύστερα από αίτηση ενός τρίτου τουλάχιστον των µελών της.
8. Τα µέλη της ΕΕΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ενεργούν συλλογικά. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και τους εισηγητές. Χρέη εισηγητών
εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών,
ενδεικτικά του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Υπ.Α.Α.Ν), του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υπ.Ε.Κ.Α.), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.), του Εθνικού Φορέα
Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και µεµονωµένοι επιστήµονες –
εµπειρογνώµονες που ορίζονται µε απόφαση της ΕΕΣ.
9. Η ΕΕΣ εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον Υπουργό Οικονοµικών.
10. Η ΕΕΣ µπορεί να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιµο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της ως και να καλεί ενώπιόν της υπαλλήλους υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) ή άλλα πρόσωπα για παροχή
πληροφοριών.
11. Η ΕΕΣ µπορεί µε απόφασή της να συγκροτεί επιτροπές και
οµάδες εργασίας ή να δίδει εντολή σε συγκεκριµένα µέλη της
για την εξέταση θεµάτων που εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορούν να
συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη της και τα
οποία προέρχονται από τον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και έχουν προηγούµενη εµπειρία και προϋπηρεσία στο σχετικό κλάδο, στον οποίο αφορά το
εκάστοτε προς εξέταση θέµα. Το έργο των επιτροπών και των
οµάδων εργασίας κατευθύνεται από µέλη της ΕΕΣ. Οι µελέτες,
τα πορίσµατα, οι εισηγήσεις και οι γνωµοδοτήσεις των επιτροπών και των οµάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΕΕΣ.
12. Κατά τα λοιπά, µε την επιφύλαξη και όσων ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΕΣ, εφαρµόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/ 1999, Α’ 45).
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Άρθρο 186
Αρµοδιότητες της ΕΕΣ
1. Η ΕΕΣ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, εισηγείται
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το περιεχόµενο των κανονισµών σχετικά:
αα) µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες απονέµεται το Σήµα,
ββ) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος
απονοµής του,
γγ) τους φορείς που απονέµουν το Σήµα, ελέγχουν την τήρηση
των όρων και των προϋποθέσεων απονοµής και διατήρησής του
και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής τους,
δδ) τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι φορείς που
απονέµουν το σήµα.
β) Εκδίδει τον Κανονισµό Λειτουργίας της.
γ) Εξετάζει ενστάσεις σε περιπτώσεις µη απονοµής του Σήµατος, µη έγκρισης της µεταβίβασής του ή επιβολής κυρώσεων.
δ) Ενηµερώνει και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία στις αρµόδιες αρχές, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.
ε) Οργανώνει ή συµµετέχει σε σεµινάρια, προγράµµατα, συνέδρια, διαλέξεις ή δηµόσιες συζητήσεις κ.λπ., για την ανάπτυξη
και διάδοση του Σήµατος.
στ) Εποπτεύει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων
– Υπηρεσιών και θέτει τις προδιαγραφές λειτουργίας του.
ζ) Τηρεί ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται οι Κανονισµοί
Απονοµής του Ελληνικού Σήµατος, καθώς και κάθε άλλη σχετική
µε το Σήµα πληροφορία.
2. Για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της η ΕΕΣ µπορεί να
ζητά την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, του Γενικού Χηµείου του
Κράτους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, είτε ιδιωτικών φορέων και µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Άρθρο 187
Κανονισµοί απονοµής Ελληνικού Σήµατος
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
έπειτα από πρόταση της ΕΕΣ, εκδίδονται οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού Σήµατος, ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τις οποίες απονέµεται το
Σήµα, µπορεί να φέρουν πρόσθετες ενδείξεις ανάλογα µε τη
φύση τους, τα χαρακτηριστικά τους και την εγχώρια παραγόµενη
προστιθέµενη αξία. Η ΕΕΣ πριν από την έκδοση των κανονισµών
οφείλει να διεξάγει δηµόσια διαβούλευση. Οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού Σήµατος περιέχουν κατ’ ελάχιστον:
α) Τον φορέα που απονέµει το Σήµα ανά κατηγορία προϊόντων
και υπηρεσιών, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων και
των προϋποθέσεων απονοµής και διατήρησής του και επιβάλλει
κυρώσεις.
β) Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις απονοµής του Σήµατος και
τις ειδικές προδιαγραφές ή συνοδευτικές λεκτικές επεξηγήσεις,
που ενδεχοµένως απαιτούνται για κάθε προϊόν και υπηρεσία,
καθώς και το ύψος των τελών για την απονοµή, τη µεταβίβαση,
τη διατήρηση και την ανανέωση του Σήµατος.
γ) Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών που δικαιούνται
να χρησιµοποιούν το Σήµα.
δ) Τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του Σήµατος, έπειτα από αίτηµα του ενδιαφεροµένου στον φορέα απονοµής. Σε περίπτωση µεταβίβασης, ο δικαιούχος θα πρέπει να
πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις απονοµής του Σήµατος.
Η µεταβίβαση ισχύει µόνο µετά την καταχώριση της εγκριτικής
απόφασης του φορέα απονοµής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήµατος Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών.
ε) Τη διαδικασία διενέργειας τακτικών και εκτάκτων ελέγχων
από τον φορέα απονοµής.
στ) Τις περιπτώσεις που ο φορέας απονοµής διατάσσει την
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προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώµατος της χρήσης
του Σήµατος.
ζ) Τον φορέα ή τους φορείς, που µπορούν στο πλαίσιο των
κειµένων διατάξεων, να συνεργάζονται µε την ΕΕΣ για τη διενέργεια ελέγχων και την εφαρµογή των αντίστοιχων Κανονισµών.
Άρθρο 188
Κριτήρια απονοµής του Σήµατος
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) τα φυσικά
προϊόντα, β) τα µεταποιηµένα φυσικά προϊόντα και γ) τα λοιπά
(βιοµηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες.
2. Για την απονοµή του σήµατος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις
επισηµάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να
προκύπτει εγχώρια προστιθέµενη αξία.
3. Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνοτροφικά
προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονοµή του
Σήµατος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκοµιδή, ανάλογα µε το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια.
4. Στα µεταποιηµένα φυσικά προϊόντα, για την απονοµή του
σήµατος, πρέπει ποσοστό της µάζας των συστατικών τους ή της
µάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα. Με τον κανονισµό απονοµής καθορίζεται,
για κάθε κατηγορία προϊόντος, συγκεκριµένα το ποσοστό επί της
µάζας του κάθε επί µέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης
ύλης.
5. Με τον κανονισµό µπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από το
κριτήριο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να
παραχθούν στην Ελληνική Επικράτεια ή παράγονται σε µη επαρκείς ποσότητες,
β) για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίσταται στον
παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας τους,
γ) επίσης, µπορεί να εισάγονται προσωρινές εξαιρέσεις από
το κριτήριο, εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριµένη
πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειµενικά, έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές
καιρικές συνθήκες.
6. Για τα λοιπά (βιοµηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονοµής ορίζεται το ποσοστό του
κόστους παραγωγής που πραγµατοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται µε τον κανονισµό απονοµής
για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Στο κόστος παραγωγής περιλαµβάνονται δαπάνες που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη του
προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες αφορούν την
προώθηση, προβολή και διαφήµιση του προϊόντος.
Άρθρο 189
Υποχρεώσεις του Φορέα Απονοµής Σήµατος
1. Ο φορέας απονοµής του σήµατος τηρεί συγκεκριµένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι έχει τη διοικητική συγκρότηση
και την τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία για την απονοµή του
Σήµατος και τη διενέργεια ελέγχων για το συγκεκριµένο προϊόν
ή υπηρεσία.
2. Ο Κανονισµός που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187,
κατά τον καθορισµό του φορέα απονοµής, λαµβάνει ιδιαίτερα
υπόψη τα κριτήρια του ιδίου άρθρου, τις πιστοποιήσεις που έχει
λάβει και τα πρωτόκολλα που τηρεί ο φορέας απονοµής, καθώς
και την εµπειρία του σε πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
3. Το έργο της απονοµής και του ελέγχου του Σήµατος, ανά
κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, µπορεί να ανατεθεί σε ένα
µόνο φορέα στην επικράτεια ή ανά περιφέρεια ή νοµό. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, ο φορέας απονοµής µπορεί να ζητά
πληροφορίες από άλλα ελεγκτικά όργανα ή φορείς, όποτε αυτό
κρίνεται αναγκαίο και σκόπιµο. Εφόσον από τη δηµόσια διαβού-

9146

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λευση για την έκδοση του Κανονισµού Απονοµής, σύµφωνα µε
το άρθρο 187, ή µε άλλον τρόπο καταστεί γνωστό στην ΕΕΣ ότι
το έργο του φορέα απονοµής µπορεί να ανατεθεί στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια σε περισσότερους φορείς, διενεργείται από
την ΕΕΣ συγκριτική αξιολόγηση των φορέων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, προκειµένου να επιλεγεί ο φορέας.
4. Η ΕΕΣ µπορεί να διενεργεί ελέγχους στους φορείς απονοµής σχετικά µε την τηρούµενη διαδικασία απονοµής του Σήµατος
και επιβολής κυρώσεων, να απευθύνει συστάσεις και να εκδίδει
οδηγίες. Αν η ΕΕΣ διαπιστώσει ότι ο φορέας δεν πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τον κανονισµό απονοµής ή από
το παρόν άρθρο µπορεί να αποφασίσει την αντικατάστασή του.
Άρθρο 190
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων –
Υπηρεσιών
1. Στη Διεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου τηρείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών, στο οποίο καταχωρίζεται ανά
κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονοµή, ανανέωση,
µεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του
Σήµατος. Το Μητρώο περιλαµβάνει την επωνυµία της επιχείρησης, το είδος και την υποχρεωτική ονοµασία πώλησης, εφόσον
προβλέπεται, και την κατηγορία των προϊόντων και υπηρεσιών,
στα οποία έχει απονεµηθεί το Σήµα. Με κανονισµό της ΕΕΣ µπορεί να εξειδικεύονται τα στοιχεία, τα οποία καταχωρίζονται στο
Μητρώο, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και να
ρυθµίζονται άλλα ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την τήρηση του Μητρώου, τις καταχωρίσεις,
την ασφαλή πρόσβαση και την πιστοποίηση των χρηστών.
2. Η καταχώριση των στοιχείων στη βάση δεδοµένων του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από τον φορέα απονοµής,
ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα των
στοιχείων που καταχωρεί. Διόρθωση των στοιχείων επιτρέπεται
µετά από αίτηµα του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος, εφόσον
επικαλείται και προσκοµίζει στον φορέα τα ορθά στοιχεία.
3. Το τµήµα του Μητρώου που αφορά στα ευρετήρια δικαιούχων του Σήµατος και ονοµασίας πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, είναι δηµόσιο και ελεύθερα προσβάσιµο.
4. Η Διεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαιτούµενα
πρωτόκολλα και τις τεχνικές προδιαγραφές προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα της βάσης δεδοµένων
του Μητρώου.
Άρθρο 191
Απονοµή του δικαιώµατος χρήσης
του Ελληνικού Σήµατος
1. Το δικαίωµα χρήσης του Ελληνικού Σήµατος παραχωρείται
µε την καταχώριση του δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών. Το δικαίωµα χρήσης του σήµατος απονέµεται για συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
2. Η απονοµή του Σήµατος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα:
α) να επιθέτει το Σήµα αποκλειστικά και µόνο στα προϊόντα για
τα οποία έχει απονεµηθεί και στη συσκευασία αυτών,
β) να χαρακτηρίζει µε το Σήµα τις υπηρεσίες για τις οποίες
αυτό έχει απονεµηθεί,
γ) να χρησιµοποιεί το Σήµα για την προβολή και την προώθηση
των προαναφερόµενων προϊόντων και των υπηρεσιών.
3. Ο φορέας απονοµής οφείλει κατόπιν αιτήµατος του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών, η
οποία πιστοποιεί το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος για συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία και αναφέρει τους όρους χρήσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό.

Άρθρο 192
Διαδικασία απονοµής Ελληνικού Σήµατος
1. Για την απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του Σήµατος ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έντυπα
ή ηλεκτρονικά, και καταβάλλει τα οριζόµενα κατά περίπτωση
τέλη στον φορέα που είναι αρµόδιος σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του άρθρου 187 για την απονοµή του Σήµατος.
2. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περιέχει κατ’ ελάχιστον:
α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα
και τη διεύθυνση του αιτούντος. Επί νοµικών προσώπων, τη
µορφή, την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα και
τον νόµιµο εκπρόσωπο τους,
β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται το Σήµα
να διακρίνει.
γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται µε τον Κανονισµό που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187.
δ) Δήλωση ότι πέραν του Κανονισµού τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νοµοθεσία, ιδίως όσον αφορά την
παραγωγή, τυποποίηση και διανοµή τους, την υγιεινή και την
ασφάλεια αυτών κατά τη χρήση και ανάλωσή τους.
ε) Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα την
τελευταία τριετία για παραβίαση της νοµοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, της αγορανοµικής νοµοθεσίας και της ειδικότερης νοµοθεσίας που αφορά στο προϊόν ή στην υπηρεσία για την
οποία αιτείται την απονοµή του Σήµατος. Αν την απονοµή του
Σήµατος αιτείται προσωπική εταιρεία, η δήλωση αυτή αφορά,
πέραν από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή της, και τους
εταίρους της.
3. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στο προϊόν, ο αιτών οφείλει
µέσα σε προθεσµία που τάσσει ο αρµόδιος για την απονοµή του
Σήµατος φορέας να προσκοµίσει δείγµα του προϊόντος στα γραφεία του φορέα ή σε εγκεκριµένο για τη διενέργεια ελέγχων εργαστήριο.
4. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται για την
απονοµή του Σήµατος επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, αυτός διενεργείται από υπαλλήλους του φορέα ή τρίτα πρόσωπα, στους
οποίους έχει ειδικά ανατεθεί το έργο αυτό και οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων
και την πιστοποίηση αυτών. Ο ως άνω επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την υποβολή της αίτησης απονοµής του
Σήµατος
5. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται, για
την απονοµή χρήσης του Σήµατος, η διενέργεια ελέγχου εισροών / εκροών, ο φορέας µπορεί να ζητά από τον αιτούντα τα
σχετικά τιµολόγια, καθώς και τις σχετικές συµβάσεις προµήθειας.
6. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τους ελέγχους οικονοµικών στοιχείων εισροών / εκροών και τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή παροχής της υπηρεσίας συντάσσεται
έκθεση από τον διενεργούντα, όπως αυτός ορίζεται από τον οικείο Κανονισµό απονοµής του σήµατος, τον έλεγχο που υποβάλλεται αµελλητί στο φορέα απονοµής, ο οποίος µε βάση αυτή
µπορεί είτε να απονείµει το Σήµα είτε να ανακαλέσει το δικαίωµα
χρήσης του Σήµατος είτε να απορρίψει αιτιολογηµένα το αίτηµα
είτε να τάξει προθεσµία, µέσα στην οποία ο αιτών πρέπει να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του προκειµένου να επανεξεταστεί
το αίτηµα απονοµής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, µπορεί
από τον Κανονισµό του άρθρου 187 να προβλέπεται η καταβολή
πρόσθετου τέλους, εφόσον είναι αναγκαία η διενέργεια νέων
ελέγχων για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης του αιτούντος
µε τις υποδείξεις του φορέα απονοµής.
7. Ο φορέας απονοµής του Σήµατος δικαιούται να ζητήσει
οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο από τον ενδιαφερόµενο
προκειµένου να του απονείµει το Σήµα.
8. Το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος απονέµεται για τρία έτη
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και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονα διαστήµατα, ύστερα
από υποβολή σχετικής αίτησης του δικαιούχου στον αρµόδιο
φορέα απονοµής, τους τελευταίους δύο µήνες κάθε τριετίας. Για
την ανανέωση, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη
δήλωση ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις απονοµής
σύµφωνα µε τον ισχύοντα, κατά το χρόνο ανανέωσης, Κανονισµό
του άρθρου 187. Εφόσον, για την ανανέωση απαιτείται η διενέργεια ελέγχων από τον φορέα απονοµής, αυτός ορίζει προθεσµία
µέσα στην οποία προσκοµίζεται δείγµα του προϊόντος ή διενεργείται έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να προβλέπεται από τον Κανονισµό του άρθρου 185 τέλος
ανανέωσης.
Άρθρο 193
Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό
Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών:
α) η κήρυξη του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος σε πτώχευση
ή η θέση αυτού σε παρόµοιο νοµικό καθεστώς,
β) η αµετάκλητη καταδίκη του δικαιούχου για αδικήµατα που
αναφέρονται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου
192,
γ) η µη ανανέωση του δικαιώµατος χρήσης µετά την παρέλευση του χρόνου προστασίας της παραγράφου 8 του άρθρου
192,
δ) η διακοπή παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας για την οποία είχε απονεµηθεί το Σήµα,
ε) η διακοπή της οικονοµικής δραστηριότητας του δικαιούχου,
στ) η υποβολή αιτήµατος διαγραφής από τον δικαιούχο.
Άρθρο 194
Κυρώσεις – Ανάκληση του δικαιώµατος xρήσης
Ελληνικού Σήµατος
1. Ο φορέας απονοµής του Σήµατος µπορεί να επιβάλει προς
τους δικαιούχους χρήσης του Σήµατος, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται
σύµφωνα µε το άρθρο 187 και ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη
διάρκειά της, τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) έγγραφη σύσταση µε τον ορισµό προθεσµίας συµµόρφωσης,
β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώµατος χρήσης
του Σήµατος.
2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται όταν από τον
έλεγχο προκύψει ότι:
α) το προϊόν ή η υπηρεσία για τα οποία απονεµήθηκε το Σήµα
δεν τηρούν τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που τάσσει
ο Κανονισµός που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187 ή
β) γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα ή
διαφηµιστικό υλικό ή
γ) παρέχονται προς τον φορέα απονοµής σκοπίµως παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες.
3. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης, ο φορέας µπορεί να
επιβάλει στον δικαιούχο τη συµµόρφωση σε συγκεκριµένα µέτρα
προκειµένου να αρθεί η ανάκληση. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης ο φορέας αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά µε τα προϊόντα, που ήδη φέρουν το Σήµα και
οφείλει να καταστήσει γνωστή, στο ευρύ κοινό µε κάθε πρόσφορο µέσο, την ανάκληση και τη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό
Μητρώο. Ιδίως ο φορέας µπορεί να διατάξει την αφαίρεση και
την καταστροφή των Σηµάτων από προϊόντα που δεν πληρούν
τις προδιαγραφές που τάσσονται από τον παρόντα νόµο και τους
Κανονισµούς του άρθρου 187.
4. Αν Σήµα χρησιµοποιείται από µη δικαιούχο, χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες, ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου:
α) επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 3.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα µε το βάρος, τη διάρκεια παράβασης, καθώς και την ποσότητα και την αξία των
παράνοµων προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν πωληθεί ή παρασχεθεί,
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β) διατάσσει την αφαίρεση και την καταστροφή των Σηµάτων
από τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και διακινηθεί παράνοµα
και αν δεν είναι εφικτό την καταστροφή των προϊόντων,
γ) διατάσσει την παύση χρήσης του Σήµατος για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών,
δ) καθιστά γνωστή, µε κάθε πρόσφορο µέσο στο ευρύ κοινό,
την παράνοµη χρήση του Σήµατος.
5. Ο φορέας και ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4, πριν από την επιβολή κυρώσεων
υποχρεούνται να καλέσουν τον ελεγχόµενο να εκφράσει τις απόψεις του.
Άρθρο 195
Ενστάσεις
1. Κατά των αποφάσεων των φορέων που αφορούν την απονοµή, διαγραφή και µεταβίβαση του Σήµατος, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3 του
άρθρου 194, µπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της ΕΕΣ µέσα
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, που αρχίζει από τη γνωστοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης στον δικαιούχο/ελεγχόµενο ή εφόσον πρόκειται για τρίτους, από την καταχώριση της
απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η ένσταση κατατίθεται είτε
στη Γραµµατεία της ΕΕΣ στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου είτε
στον φορέα απονοµής, οποίος οφείλει να διαβιβάσει την ένσταση
στην ΕΕΣ µέσα σε τέσσερις εργάσιµες ηµέρες. Η ΕΕΣ υποχρεούται να αποφανθεί επ’ αυτής µέσα σε δύο µήνες από την παραλαβή της.
2. Η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της ΕΕΣ αναστέλλει την
εκτέλεση των αποφάσεων των φορέων µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις. Εφόσον µε την απόφαση του φορέα διατάσσεται
η αφαίρεση και καταστροφή του Σήµατος ή των προϊόντων που
φέρουν το Σήµα, ο Πρόεδρος της ΕΕΣ µπορεί να διατάξει,
ύστερα από αίτηµα του φορέα απονοµής ή οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον ή αυτεπαγγέλτως, µέχρι την έκδοση οριστικής
αποφάσεως από την ΕΕΣ:
α) την προσωρινή φύλαξη των Σηµάτων ή των προϊόντων στις
εγκαταστάσεις του φορέα ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΣ
µπορεί µε την έκδοση της αποφάσεώς της επί της ενστάσεως να
καταλογίσει φύλακτρα,
β) την απαγόρευση πώλησης και διακίνησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσίας που φέρουν το Σήµα,
γ) την ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού για το ενδεχόµενο παράνοµης χρήσης του Σήµατος,
Στις περιπτώσεις αυτές η ένσταση εξετάζεται από την ΕΕΣ
κατά προτεραιότητα.
3. Κατά την εξέταση της ένστασης από την ΕΕΣ µπορεί να παρίσταται ο ενιστάµενος και να εκφράσει προφορικά τις απόψεις
του.
4. Κατά των αποφάσεων της ΕΕΣ επί των ενστάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την εποµένη της
κοινοποίησης της απόφασης επί της ένστασης κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Άρθρο 196
Δηµοσίευση αποφάσεων
Οι πράξεις της ΕΕΣ, µε εξαίρεση αυτές του άρθρου 195, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ή, εφόσον δεν διαθέτει,
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 197
Έννοια όρων
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου µέρους του
παρόντος (άρθρα 197 έως 204), οι πιο κάτω αναφερόµενοι όροι
έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
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παρέχει υπηρεσίες µεσιτείας επί ακινήτων.
β) Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η µεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων σχετικών µε ακίνητα και ιδίως
συµβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, µίσθωσης, χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων.
γ) Δόκιµος Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό πρόσωπο, το
οποίο στο πλαίσιο της µαθητείας του, υποβοηθά τον µεσίτη ακινήτων στην εκτέλεση από αυτόν των µεσιτικών εργασιών, εκτός
από τη συνοµολόγηση συµβάσεων µεσιτείας για λογαριασµό του
µεσίτη.
2. Για την παροχή υπηρεσιών µεσιτείας ακινήτων από νοµικό
πρόσωπο απαιτείται σωρευτικά:
α) Η παροχή υπηρεσιών µεσιτείας να προβλέπεται στον καταστατικό σκοπό του νοµικού προσώπου και
β) οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη
ακινήτων, όπως καθορίζονται στo άρθρο 198, να συντρέχουν σε
ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νοµίµως το νοµικό πρόσωπο. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει
να συντρέχουν και στον υπεύθυνο του κλάδου µεσιτείας κάθε
υποκαταστήµατος του νοµικού προσώπου.
3. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 703 - 707 του Αστικού
Κώδικα περί µεσιτείας.
Άρθρο 198
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος
1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη ακινήτων
απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο
ή, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, στα πρόσωπα που ορίζονται
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 197, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να
διαθέτει άδεια διαµονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε
το ν. 3386/2005 (Α’ 212).
β) Να µην έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα για τα αδικήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήµων,
απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήµατα περί το νόµισµα.
γ) Να µην έχει υποβληθεί σε ολική ή µερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (ΑΚ1666-1688).
δ) Να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της
αλλoδαπής.
2. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αποδεικνύεται µε τα κάτωθι έγγραφα:
α) Ταυτότητα ή διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - µέλους του Ε.Ο.Χ., ή, εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης
χώρας, άδεια διαµονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήµατα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1.
γ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση.
δ) Βεβαίωση εγγραφής του δόκιµου µεσίτη στο σχετικό µητρώο του άρθρου 199 και υπεύθυνη δήλωση του µεσίτη τον
οποίο υποβοηθά, από τις οποίες να προκύπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας του ως δόκιµου µεσίτη.
ε) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής.
3. Προκειµένου για µεσίτη ακινήτων αναγνωρισµένο από κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή κράτος - µέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστηµένο σε αυτό, ο οποίος επιθυµεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα,
µέσω ίδρυσης υποκαταστήµατος, γραφείου ή άλλης εγκατάστασης, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε µητρώο ή άλλη αρµόδια αρχή ή επαγγελµατική οργάνωση, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. Ο µεσίτης αυτός φέρει

τον τίτλο που του αποδίδεται στη χώρα της κύριας εγκατάστασής του.
4. Τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλονται από
τον ενδιαφερόµενο στο αρµόδιο επιµελητήριο, το οποίο, ύστερα
από έλεγχο πληρότητάς τους, προβαίνει στην εγγραφή στο µητρώο του επιµελητηρίου και στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.), µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7.
5. Οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται
σε µόνιµη βάση και ελέγχονται από το αρµόδιο επιµελητήριο.
Προς τούτο, οι µεσίτες ακινήτων υποχρεούνται να ενηµερώνουν
το αρµόδιο επιµελητήριο, µέσα σε ένα µήνα από την παύση συνδροµής των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εγγραφή
τους σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Αν εκλείψει έστω και µία
από τις προϋποθέσεις αυτές, ο µεσίτης διαγράφεται από το
Γ.Ε.ΜΗ. και το µητρώο του επιµελητηρίου.
6. Απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη και
η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. σε όσους µεσίτες ακινήτων έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώµατος
άσκησης του επαγγέλµατος ή της προσωρινής στέρησης, για
όσο ισχύει αυτή, ή η παρεπόµενη ποινή της απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη, για όσο χρόνο ισχύει αυτή.
7. Μεσίτες αναγνωρισµένοι από κράτος - µέλος της Ε.Ε ή κράτος - µέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστηµένοι σε αυτό, οι οποίοι
εκτελούν στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών
περιστασιακά µεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα, όπως ορίζονται
στο άρθρο 197, δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του κράτους προέλευσης για
την άσκηση µεσιτικών πράξεων.
Άρθρο 199
Μητρώο Δόκιµων Μεσιτών Ακινήτων
1. Καθιερώνεται Μητρώο Δόκιµων Μεσιτών Ακινήτων στα κατά
τόπους επιµελητήρια, στο οποίο έχουν υποχρέωση να εγγράφονται οι Δόκιµοι Μεσίτες Ακινήτων. Ως χρόνος έναρξης της περιόδου δοκιµής θεωρείται η ηµεροµηνία εγγραφής στο µητρώο.
2. Για την εγγραφή στο πιο πάνω µητρώο απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο οι προϋποθέσεις
των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
198.
3. Προκειµένου να εγγραφεί ως Δόκιµος Μεσίτης Ακινήτων
στο µητρώο του επιµελητηρίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
στην αρµόδια υπηρεσία του επιµελητηρίου υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναφέρονται:
α) ότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε είναι υπόδικος για κακούργηµα ή για πληµµέληµα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήµων,
απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήµατα περί το νόµισµα,
β) ότι δεν έχει υποβληθεί σε ολική ή µερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση,
γ) ότι κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και
δ) τα στοιχεία του µεσίτη, µε τον οποίο πρόκειται να συνεργαστεί. Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του µεσίτη, στην
οποία αναφέρεται η δέσµευση της συνεργασίας τους.
4. Οι Δόκιµοι Μεσίτες Ακινήτων ασφαλίζονται προαιρετικά
στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.).
Άρθρο 200
Σύµβαση µεσιτείας
1. Η σύµβαση µεσιτείας ακινήτων καταρτίζεται εγγράφως. Για
την πλήρωση του έγγραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεοµοιοτυπιών, καθώς και τα
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
2. Η σύµβαση πρέπει:
α) Να περιλαµβάνει τα στοιχεία των συµβαλλόµενων µερών,
τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου, καθώς και τον αριθµό
Γ.Ε.ΜΗ. του µεσίτη. Σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής µε-
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σιτικών υπηρεσιών, αναγράφεται το µητρώο και η αρµόδια αρχή
ή οργάνωση, στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο µεσίτης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του.
β) Να καθορίζει την ταυτότητα του αντικειµένου της µεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιρίας, το είδος της κύριας σύµβασης
που πρόκειται να συναφθεί, καθώς και το ποσό ή ποσοστό της
µεσιτικής αµοιβής, η οποία είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµη και
δεν υπόκειται σε κατώτατα νόµιµα όρια.
Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύµβαση µεσιτείας
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (Α’
191).
3. Αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η διάρκεια της σύµβασης
µεσιτείας είναι δώδεκα (12) µήνες, µε δικαίωµα παράτασης για
έξι (6) ακόµη µήνες, ύστερα από µονοµερή έγγραφη δήλωση του
εντολέα. Μετά τη λήξη της µπορεί να συναφθεί νέα σύµβαση µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων. Αν η διάρκεια της σύµβασης
είναι µεγαλύτερη από την ανωτέρω οριζόµενη, οποιοσδήποτε
των συµβαλλοµένων έχει το δικαίωµα να την καταγγέλλει αζηµίως µετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών. Τα αποτελέσµατα
της καταγγελίας επέρχονται µετά την πάροδο τριών (3) µηνών.
4. Επιτρέπεται η σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωµα να αναθέσει εντολή µε το ίδιο περιεχόµενο σε άλλο µεσίτη ούτε και να
δραστηριοποιηθεί ο ίδιος ή τρίτος για λογαριασµό του για την
αναζήτηση ευκαιρίας για όσο χρόνο ισχύει η σύµβαση, ο δε µεσίτης έχει την υποχρέωση να δραστηριοποιηθεί για την εκτέλεση
της εντολής. Εξαιρέσεις από τη µη δραστηριοποίηση τρίτων για
λογαριασµό του εντολέα είναι δυνατές µόνο αν αφορούν φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα που κατονοµάζονται ρητά στη σύµβαση. Η
σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας δεν µπορεί να έχει διάρκεια
πάνω από οκτώ (8) µήνες, µε δικαίωµα παράτασης για τέσσερις
(4) ακόµα µήνες, ύστερα από µονοµερή έγγραφη δήλωση του
εντολέα, µετά δε από τη λήξη της µπορεί να συναφθεί νέα σύµβαση. Αν η κύρια σύµβαση καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια της
αποκλειστικής µεσιτείας, τεκµαίρεται ότι καταρτίστηκε µε την
υπόδειξη ή µεσολάβηση του αποκλειστικού µεσίτη, εκτός εάν η
κατάρτιση της κύριας σύµβασης έγινε µε κάποιο από τα ρητά
αναφερόµενα στη σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας πρόσωπα,
για τα οποία συµφωνήθηκε ότι είναι δυνατή η προσωπική δραστηριοποίηση του εντολέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο
µεσίτης έχει αξίωση αποκατάστασης όλων των δαπανών, στις
οποίες έχει υποβληθεί για την προώθηση του ακινήτου, πλέον
µιας εύλογης αποζηµίωσης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 1/3 της συµφωνηθείσας αµοιβής, χωρίς το συνολικό ποσό να
είναι µεγαλύτερο από το ήµισυ της συµφωνηθείσας αµοιβής. Αν
η κύρια σύµβαση καταρτίστηκε µέσα στο τρίµηνο από τη λήξη
του χρόνου της αποκλειστικής µεσιτείας και στο µεταξύ ο εντολέας έχει δώσει εντολή σε άλλο µεσίτη, τότε αµοιβή στον
(πρώτο) αποκλειστικό µεσίτη οφείλεται µόνο αν αποδειχθεί ότι η
κατάρτιση της σύµβασης οφείλεται σε δικές του ενέργειες.
5. Ο µεσίτης ακινήτων έχει το δικαίωµα να αξιώσει τη συµφωνηθείσα αµοιβή κατά την κατάρτιση της κύριας σύµβασης, εφόσον έχει ο ίδιος µεσολαβήσει στη σύναψή της ή έχει υποδείξει
την ευκαιρία σύναψής της ανεξάρτητα από το είδος της κύριας
σύµβασης που καταρτίστηκε τελικά για το ακίνητο. Αν περισσότεροι µεσίτες σε συνεργασία µεταξύ τους υπέδειξαν ή µεσολάβησαν, τότε αµοιβή οφείλεται µόνο µία φορά, καταβαλλόµενη
από τον εντολέα σε έναν από αυτούς, κατά του οποίου και µόνο
έχουν δικαίωµα να στραφούν οι υπόλοιποι και, σε περίπτωση έλλειψης συµφωνίας µεταξύ τους, κατανέµεται µεταξύ των µεσιτών
κατά το ποσοστό συµβολής του καθενός στην κατάρτιση της
σύµβασης. Αν περισσότεροι µεσίτες, προς τους οποίους ο εντολέας παρέσχε διαδοχικά διαφορετικές εντολές υπέδειξαν διαδοχικά την ίδια ευκαιρία, δικαιούται να αξιώσει αµοιβή µόνο αυτός
ο οποίος υπέδειξε πρώτος την ευκαιρία. Αν δεν µπορεί να αποδειχτεί το ποσοστό συµβολής κάθε µεσίτη στην κατάρτιση της
σύµβασης, τότε κατανέµεται µεταξύ των µεσιτών κατά ίσα µέρη
η µεγαλύτερη από τις αµοιβές που συµφώνησε ο εντολέας µε
τις διαφορετικές εντολές του. Επί µεσιτείας για ανοικοδόµηση
ακινήτου µε αντιπαροχή, ο µεσίτης δικαιούται να αξιώσει πλήρη
αµοιβή µε την κατάρτιση του εργολαβικού προσυµφώνου, εκτός
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αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά.
6. Αν συναφθεί για το ίδιο ακίνητο διαφορετική σύµβαση από
την προβλεπόµενη στη σύµβαση µεσιτείας, η σύµβαση που τελικά συνήφθη τεκµαίρεται ως αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης
του µεσίτη.
7. Στη σύµβαση µεσιτείας πρέπει να αναγράφεται ρητά αν ο
µεσίτης µπορεί να ενεργήσει και για τον αντισυµβαλλόµενο του
εντολέα του. Αν, παρά την έλλειψη της πιο πάνω συµφωνίας, ο
µεσίτης συµβληθεί και µε το άλλο µέρος, ο εντολέας δικαιούται
να αρνηθεί την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής ή να αξιώσει την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας.
8. Σε κάθε αµφοτεροβαρή σύµβαση επί ακινήτου, η οποία καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, ενσωµατώνεται ως
περιεχόµενο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
των συµβαλλοµένων περί µεσολάβησης ή µη µεσίτη ακινήτων
στην κατάρτισή της και σε θετική περίπτωση τα στοιχεία του µεσίτη, τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. αυτού και τον αριθµό φορολογικού του
µητρώου, καθώς και το ποσό ή το ποσοστό της µεσιτικής αµοιβής.
9. Οι συµβαλλόµενοι σε σύµβαση σχετική µε ακίνητα δεν είναι
υποχρεωµένοι να καταβάλουν αµοιβή σε πρόσωπα, τα οποία
προσέφεραν υπηρεσίες µεσιτείας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 198 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου.
10. Ο εντολέας υποχρεούται να ανακοινώσει στον µεσίτη την
κατάρτιση της κύριας σύµβασης τουλάχιστον µία ηµέρα πριν
από την κατάρτισή της, άλλως ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε
ζηµίας του µεσίτη για τη µη έγκαιρη ανακοίνωση.
11. Η αγωγή που ασκείται από τον µεσίτη κατά του εντολέα
του µε αίτηµα την επιδίκαση µεσιτικής αµοιβής κοινοποιείται στη
Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήµατος του µεσίτη, αλλιώς η συζήτηση
είναι απαράδεκτη.
Άρθρο 201
Υποχρεώσεις των µεσιτών ακινήτων
Οι µεσίτες ακινήτων οφείλουν:
α) Να ενηµερώνουν, πριν από τη σύναψη της κύριας σύµβασης, τους εντολείς τους και τους υποψήφιους αντισυµβαλλοµένους, για τις ιδιότητες του ακινήτου της εντολής, καθώς και για
τυχόν πραγµατικά ελαττώµατά του, που έχουν περιέλθει αποδεδειγµένα σε γνώση τους.
β) Να ενηµερώνουν πριν από τη σύναψη της σύµβασης µεσιτείας τους εντολείς τους για κάθε περίπτωση συναλλαγής, στην
οποία υπάρχει διπλή εντολή (εντολή και από το άλλο µέρος) ή
εµπλέκεται άλλο προσωπικό ή οικονοµικό ενδιαφέρον των ιδίων,
πέραν εκείνου της συµφωνηθείσας αµοιβής.
γ) Να προστατεύουν το επαγγελµατικό απόρρητο και να µην
αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά και οικονοµικά στοιχεία
των εντολέων τους, πέραν αυτών που είναι αναγκαία για την κατάρτιση της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
3691/2008 (Α’166).
Άρθρο 202
Ποινικές κυρώσεις
Όποιος ενεργεί µεσιτικές πράξεις ή εµφανίζει τον εαυτό του
ως µεσίτη αστικών συµβάσεων, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 198 και χωρίς να έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από έξι (6)
µήνες µέχρι δύο (2) έτη ή µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες
(5.000) µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και µε τις δύο ποινές.
Άρθρο 203
Πειθαρχικό Συµβούλιο - Πειθαρχικές ποινές
1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη για τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης και
του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, για τα λοιπά Επιµελητήρια της
Χώρας, συγκροτείται πειθαρχικό συµβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των µεσιτών ακινήτων. Στο πειθαρχικό συµβούλιο µετέχουν:
α) Ένας πρωτοδίκης, ως πρόεδρος, που ορίζεται σύµφωνα µε
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τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.
β) Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου της
Περιφέρειας της έδρας κάθε επιµελητηρίου.
γ) Ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου κάθε επιµελητηρίου
προερχόµενο από τον κλάδο των µεσιτών ακινήτων, µε τουλάχιστον πενταετή εµπειρία, αν δεν υπάρχει δε κλάδος των µεσιτών
ακινήτων, ένας µεσίτης µε τουλάχιστον πενταετή εµπειρία, ο
οποίος έχει επαγγελµατική έδρα στον ίδιο νοµό και προτείνεται
από το πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο του ίδιου κλάδου,
ως µέλος.
Χρέη εισηγητού εκτελεί ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μητρώου κάθε επιµελητηρίου.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του επιµελητηρίου, οριζόµενος από το διοικητικό συµβούλιο αυτού µε την ίδια απόφαση.
Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους.
2. Οι δαπάνες του πειθαρχικού συµβουλίου και η αµοιβή των
µελών του βαρύνουν τον προϋπολογισµό του επιµελητηρίου και
καθορίζονται µε απόφαση της διοικητικής επιτροπής του.
3. Πειθαρχικά αδικήµατα είναι τα εξής:
α) Κάθε παράβαση υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 197 έως 204 του παρόντος.
β) Κάθε ενέργεια από δόλο ή αµέλεια που βλάπτει την επαγγελµατική φήµη των µεσιτών αστικών συµβάσεων.
γ) Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της εντολής που έλαβε
ο µεσίτης από τον εντολέα, η παράνοµη είσπραξη αµοιβής ή
προκαταβολής χρηµάτων, καθώς και η αδυναµία επιστροφής
χρηµάτων αν ο µεσίτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από
τη σύµβαση.
4. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου
ασκεί ο πρόεδρος του επιµελητηρίου, ύστερα από καταγγελία
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή του προέδρου του οικείου επαγγελµατικού σωµατείου ή και αυτεπαγγέλτως. Αν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος,
η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική.
5. Πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος µέχρι ένα (1) έτος.
δ) Επιβολή προστίµου και προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος.
ε) Οριστική στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος αν υποπίπτει στα ποινικά αδικήµατα που αναφέρονται
στην περίπτωση β’ του άρθρου 198.
6. Το πειθαρχικό συµβούλιο, για τη λήψη της απόφασής του,
µπορεί να καλεί προς εξέταση µάρτυρες, να ζητεί την κατάθεση
εγγράφων, να παραγγέλλει τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης
ή αυτοψίας και να ζητεί τη συνδροµή κάθε δηµόσιας αρχής. Ο
εγκαλούµενος καλείται να απολογηθεί µέσα σε εύλογο χρόνο και
έχει το δικαίωµα να υποβάλει την απολογία του προφορικώς ή
εγγράφως και να παρίσταται ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου µε δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο διορισµένο
µε απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Αν ο εγκαλούµενος είναι
άγνωστης διαµονής, το πειθαρχικό συµβούλιο αναρτά την κλήση
προς απολογία στο χώρο των ανακοινώσεων του επιµελητηρίου
για ένα (1) µήνα και στη συνέχεια αποφαίνεται ερήµην αυτού.
Στο ίδιο σηµείο και για το ίδιο χρονικό διάστηµα αναρτά την απόφασή του ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.
7. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συµβουλίου διαβιβάζονται
στο επιµελητήριο και κοινοποιούνται τόσο στον εγκαλούµενο,
µέσω του οικείου επιµελητηρίου, όσο και στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα
άλλα επιµελητήρια της Χώρας.
Άρθρο 204
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Οι εν ενεργεία µεσίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στα
οικεία επιµελητήρια έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
διατηρούν την ιδιότητά τους ως Μεσίτες Αστικών Συµβάσεων και

έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 198.
2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται:
α) το π.δ. 248/1993 (Α’ 108), µε εξαίρεση την παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, η οποία παραµένει σε ισχύ έως την έναρξη της
πλήρους λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.,
β) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 197
έως 204 του νόµου αυτού, οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 203 εκδίδονται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Άρθρο 205
Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών Δεδοµένων
1. Η ευθύνη της συλλογής πρωτογενών βιολογικών, τεχνικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων που αφορούν στον τοµέα της αλιείας στο πλαίσιο πολυετούς εθνικού
προγράµµατος και των προπαρασκευαστικών ενεργειών σύνταξης και υποβολής προτάσεων σε όλα τα στάδια του Εθνικού Προγράµµατος Συλλογής Αλιευτικών Δεδοµένων, καθώς και της
δηµιουργίας, τήρησης, ασφαλούς αποθήκευσης σε ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων, όπως καθορίζεται και περιγράφεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008 «σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη
συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδοµένων στον τοµέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική», ανήκει στο Ινστιτούτο
Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού – ΔΗΜΗΤΡΑ.
2. Για την εκτέλεση του προγράµµατος, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού – ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να συµπράττει και µε το Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).
3. Από τον ετήσιο προϋπολογισµό του το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαµβάνει να προκαταβάλει στην αρχή κάθε έτους τις προβλεπόµενες από το
πρόγραµµα συνολικές δαπάνες µε ειδική για το σκοπό αυτόν επιχορήγηση προς τον ειδικό λογαριασµό του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού –
ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος διαβιβάζει προς το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το µέρος της επιχορήγησης που
του αναλογεί βάσει του ετήσιου προσυµφωνηθέντος προγραµµατισµού εργασιών που υποβλήθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Χώρας στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισµού – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) υποχρεούνται να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να εξασφαλιστεί η κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή για το πρόγραµµα και να υποβληθούν
αιτήµατα επιστροφής στο Ελληνικό Δηµόσιο για τις δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν για την υλοποίηση των εθνικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίστηκαν µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2006 «για τη θέσπιση κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέτρων για την
εφαρµογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καθώς και στον
τοµέα του Δικαίου της Θάλασσας» (E EL 160 της 14.6.2006) όσον
αφορά τις δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη- µέλη
για τη συλλογή και διαχείριση των βασικών δεδοµένων αλιείας.
5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διατηρεί την κυριότητα και ευθύνη διάθεσης του συνόλου
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των πρωτογενών και επεξεργασµένων, λεπτοµερών και συγκεντρωτικών δεδοµένων του Εθνικού Προγράµµατος Συλλογής Αλιευτικών Δεδοµένων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 206
Σύσταση Υπηρεσιών Ελέγχου
1. Συνιστάται Ειδική Αποκεντρωµένη Υπηρεσία «Σταθµός Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
λειτουργεί στον Αερολιµένα Αθηνών, µε σκοπό τη διενέργεια
ελέγχων και επιθεωρήσεων επί των εισαγόµενων αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο εφαρµογής της αλιευτικής
νοµοθεσίας.
2. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας µπορεί να συνιστώνται και άλλες Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες «Σταθµοί Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων» οι
οποίες λειτουργούν σε άλλα σηµεία εισόδου αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας καθορίζεται η οργάνωση, η διάρθρωση και η στελέχωση των πιο πάνω Υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
4. Οι ιχθυολόγοι ΠΕ και ΤΕ των διαφόρων κλάδων (για τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας οι κλάδοι Ιχθυολόγων ΠΕ4 και Τεχνολόγων Ιχθυοκοµίας - Αλιείας ΤΕ5 και για τους άλλους φορείς οι
αντίστοιχοι κλάδοι, όπως αυτοί αναφέρονται στους οικείους οργανισµούς τους), καθώς και το προσωπικό άλλων ειδικοτήτων
που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας
και στις Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών
Ενοτήτων και της Περιφερειακής Διοίκησης, στις Υπηρεσίες Αλιείας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης και
ασχολούνται µε ελέγχους και επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων του τοµέα αλιείας και της εµπορίας προϊόντων του τοµέα
αλιείας και της εισαγωγής αυτών, µε την τεχνητή παραγωγή
υδρόβιων οργανισµών γόνου, καθώς και µε την υλοποίηση προγραµµάτων, σε εφαρµογή της αλιευτικής νοµοθεσίας, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και εκτός του κανονικού
ωραρίου κατά τις εργάσιµες ηµέρες, καθώς επίσης και κατά τις
εξαιρέσιµες, τις αργίες και Κυριακές, εφόσον τούτο επιβάλλεται
από υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρθρο 207
Τροποποίηση διατάξεων για την Επιτροπή Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Λιµένων (ν. 2932/2001)
1. Η παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/ 2001 (Α’
145), όπως έχει προστεθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.
3153/2003 (Α’ 153), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη σύνταξη της θετικής γνωµοδότησης ή της αρνητικής
απόφασης Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων, όλων των λιµενικών έργων που προβλέπεται στο
άρθρο 3 παρ. 2α περίπτωση στστ’ του ν. 4014/2011, απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα η διαδικασία
της γνωµοδότησης µε την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όλων των λιµενικών έργων, που προβλέπεται από τα άρθρα 3 παρ. 2β και 4
παρ. 3ζ του ν. 4014/2011, απαιτείται σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων, επί της Μελέτης Περι-
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βαλλοντικών Επιπτώσεων. Η σύµφωνη αυτή γνώµη υποκαθιστά
τις γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2971/2001 και στο άρθρο 3 παρ.
2α περίπτωση δδ’ κατά τη διαδικασία του Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων. Οι προθεσµίες που
προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011 είναι, όσον
αφορά στην παροχή σύµφωνης γνώµης από την ΕΣΑΛ, ενδεικτικές.»
2. Στο άρθρο 19 του ν. 2932/2001 (Α’145), όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 35 και 44 του ν. 3153/2003 (Α’153), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Λιµένων, µε εξαίρεση τις αποφάσεις της παραγράφου 3, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Λιµένων του άρθρου δέκατου ένατου του ν.
2932/2001, που δεν έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, κυρώνονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές τροποποιούνται µε απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στην παρ. 9 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001
προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Επισκευές – επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες
συντήρησης στις περιοχές αρµοδιότητας των ΑΕ εκτελούνται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων, η οποία
κοινοποιείται προς γνώση στη Διεύθυνση Λιµενικών Υποδοµών
της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή
στην αποκατάσταση φθορών, ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρηστών και
προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών
δραστηριοτήτων του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης
(φόρτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά φαινόµενα κ.λπ.) ή
και από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων
κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως
φθορές ή ζηµιές σε κρηπιδώµατα και προβλήτες, καθιζήσεις
ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές
αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων
(βραχισµός),
ββ) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά των λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων,
γγ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν
υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α.
και
δδ) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία
του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης.
Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεµβάσεων της
παραγράφου αυτής απαιτείται αστυνοµικής φύσεως άδεια της
αρµόδιας λιµενικής αρχής.»
Άρθρο 208
Συµπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Π.
Μετά την παρ. 3 του άρθρου δευτέρου του ν. 2688/ 1999 (Α’
40) προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Επισκευές – επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες
συντήρησης στην περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. εκτελούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., µετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στη Διεύθυνση Λιµενικών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων
και Λιµενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή
στην αποκατάσταση φθορών, ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε
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κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρηστών και
προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών
δραστηριοτήτων του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης
(φορτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, απο-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά φαινόµενα κ.λπ.) ή
και από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων
κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως
φθορές ή ζηµιές σε κρηπιδώµατα και προβλήτες, καθιζήσεις
ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές
αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων
(βραχισµός),
β) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων,
γ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και
δ) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία
του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης.
Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεµβάσεων της
παραγράφου αυτής απαιτείται αστυνοµικής φύσεως άδεια της
αρµόδιας λιµενικής αρχής.»
Άρθρο 209
Συµπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Θ.
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου έβδοµου του ν. 2688/ 1999,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 του ν. 3153/ 2003 (Α’ 153),
προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Επισκευές – επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες
συντήρησης στην περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκτελούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στη Διεύθυνση Λιµενικών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων
και Λιµενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή
στην αποκατάσταση φθορών, ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρηστών και
προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών
δραστηριοτήτων του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης
(φορτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, απο-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά φαινόµενα κ.λπ.) ή
και από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων
κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως
φθορές ή ζηµιές σε κρηπιδώµατα και προβλήτες, καθιζήσεις
ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές
αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων
(βραχισµός),
β) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων,
γ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και
δ) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία
του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης.
Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεµβάσεων της
παραγράφου αυτής απαιτείται αστυνοµικής φύσεως άδεια της
αρµόδιας λιµενικής αρχής.»
Άρθρο 210
Συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα
(ν. 2971/2001)
Στο άρθρο 18 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Επισκευές – επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες
συντήρησης σε υφιστάµενους λιµένες και λιµενικές εγκαταστάσεις εκτελούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, κατόπιν
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-

τιλίας, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, µετά από υποβολή
σχετικού αιτήµατος του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του
λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή
στην αποκατάσταση φθορών, ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρηστών και
προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών
δραστηριοτήτων του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης
(φορτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, απο-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά φαινόµενα κ.λπ.) ή
και από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων
κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως
φθορές ή ζηµιές σε κρηπιδώµατα και προβλήτες, καθιζήσεις
ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές
αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων
(βραχισµός),
β) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων,
γ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και
δ) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία
του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης.
Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεµβάσεων της
παραγράφου αυτής απαιτείται η προβλεπόµενη από την παράγραφο 3 αστυνοµικής φύσεως άδεια της αρµόδιας λιµενικής
αρχής.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής
Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, υλοποιούνται
επίσης σε υφιστάµενους λιµένες ή λιµενικές εγκαταστάσεις οι
κάτωθι επεµβάσεις / αναβαθµίσεις τοπικού χαρακτήρα, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις:
α) Εξοπλισµός και εργασίες που αποσκοπούν στη δηµιουργία
υποτυπωδών, µικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινούµενων επιβατών και εργαζοµένων, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια, χηµικές τουαλέτες, A.T.M. Τραπεζών,
µηχανήµατα αυτόµατης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισµός και σήµανση για τη διακίνηση πεζών και οχηµάτων κ.λπ..
β) Η εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας µε στόχο τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International
Ship and Port Facility Security), του ν. 3622/2007 (Α’284), της
Συνθήκης Schengen, του Κανονισµού (ΕΚ) 725/2004, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 για τη βελτίωση της ασφάλειας των
πλοίων, των λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων από σκόπιµες παράνοµες ενέργειες και των µελετών Σχεδίου Ασφάλειας
Λιµενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν εκπονηθεί µε βάση
τη µελέτη Αξιολόγησης Λιµενικών Εγκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.), όπως
κινητές περιφράξεις, εγκατάσταση φυλακίων ελέγχου, τοποθέτηση καµερών παρακολούθησης επί στύλων, προστατευτικές
µπάρες και άλλες ήσσονος σηµασίας παρεµβάσεις, µε τις οποίες
δεν τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα υφιστάµενα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά των λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων και
δεν παρακωλύεται η λειτουργία τους.
Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών της παραγράφου
αυτής απαιτείται η προβλεπόµενη από την παράγραφο 3 αστυνοµικής φύσεως άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής.»
Άρθρο 211
Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων
Η τοποθέτηση, από τους φορείς διοίκησης των λιµένων, προστατευτικών διχτυών (πλωτών φραγµάτων), κατά τις διατάξεις
του π.δ. 23/2000 (Α’ 18) για την προστασία των ακτών και των
λουοµένων από θαλάσσια ρύπανση (συστήµατα περισυλλογής
και συγκράτησης απορριµµάτων σε υδάτινο περιβάλλον) σε θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, επιτρέπεται για εποχική χρήση µε άδεια της
αρµόδιας λιµενικής αρχής, χωρίς πάκτωση στον πυθµένα.
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Άρθρο 212
Τροποποίηση του άρθρου 13 του β.δ. 14/1939
Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του β.δ. 14/ 1939
(Α’24), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ.
158/1969 (Α’ 63), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Εκτέλεση έργου ή προµήθειας ή εν γένει ανάληψη υποχρέωσης ολικού ποσού 500 ευρώ για έκαστη δαπάνη και µέχρι ετήσιας συνολικής δαπάνης 3.000 ευρώ.»
Άρθρο 213
Θέµατα Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 3863/2010 (Α’ 115)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Από 1.4.2012 η εποπτεία του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.), του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών
(Κ.Ε.Α.Ν.), του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών
(Κ.Α.Α.Ν.), του Ταµείου Προνοίας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), του Ταµείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), της Εστίας Ναυτικών
(Ε.Ν.), του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων
(Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), του Κεφαλαίου Δυτών (Κ.Δ.) και του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η αρµοδιότητα και η, µετά την εκκαθάριση των ναυτολογίων,
διαχείριση των ειδικών λογαριασµών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.)
ασκείται από 1.4.2012 από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας και από την Πλοηγική Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής
αντίστοιχα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαχείριση των ως άνω
ειδικών λογαριασµών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (ΚΝΕ)
και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.).»
2. Η παράγραφος β’ του άρθρου 3α του κ.ν. 792/1978, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 1085/1980, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«β) Από τη συνολική «πραγµατική ναυτική υπηρεσία» επί
πλοίων καθαράς χωρητικότητας άνω των 10 κόρων, τουλάχιστον
πενταετής «πραγµατική ναυτική υπηρεσία» να έχει πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο του τριπλασίου
αυτής.»
3. Οι Πίνακες I και II που περιέχονται στο Παράρτηµα Α του
άρθρου 32 του ν. 2166/1993 (Α’ 137) και αφορούν το ύψος της
εφάπαξ παροχής που χορηγείται από τα ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ αντίστοιχα, στους ασφαλισµένους τους, αντικαθίσταται µε τους Πίνακες που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X του παρόντος νόµου
και αποτελούν τους βασικούς πίνακες επί των οποίων υπολογίζονται όλες οι προσαυξήσεις της εφάπαξ παροχής που έχουν χορηγηθεί ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή που θα
χορηγηθούν στο µέλλον.
Άρθρο 214
Τροποποίηση διατάξεων περί ναυτικών προνοµίων
Το άρθρο 205 του ν. 3816/1958 (Α’ 32), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 1 παρ. 15 του ν. 1711/1987, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 205
Είναι προνοµιούχοι επί του πλοίου και του ναύλου κατά την κατωτέρω τάξιν µόνον οι ακόλουθοι απαιτήσεις:
α) οι συναφείς προς την ναυσιπλοΐαν φόροι, τα δικαστικά
έξοδα τα γενόµενα προς το κοινόν συµφέρον των δανειστών, τα
βαρύνοντα το πλοίον τέλη και δικαιώµατα ως και τα εκ της ναυ-
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τολογήσεως των ναυτικών δικαιώµατα του Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου και τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν ή επιβάλλονται από
το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας υπέρ του Κεφαλαίου
Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.),
β) αι εκ της συµβάσεως εργασίας πηγάζουσαι απαιτήσεις του
πλοιάρχου και του πληρώµατος ως και από του κατάπλου του
πλοίου εις τον τελευταίον λιµένα έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως,
γ) τα έξοδα και αι αµοιβαί λόγω επιθαλασσίου αρωγής διασώσεως και ναυαγιαιρέσεως,
δ) αι λόγω συγκρούσεως ή προσκρούσεως πλοίων οφειλόµεναι αποζηµιώσεις εις τα πλοία, τους επιβάτας και τα φορτία.
Τα προνόµια προηγούνται της υποθήκης.»
Άρθρο 215
Απαλλαγή Ανέργων Γ.Ε.Ν.Ε.
από υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς
Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α’ 152),όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 5β του άρθρου 38 του ν. 4024/2011
(Α’ 226), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι µακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους προσφεροµένων προς ναυτολόγηση
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιµενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήµατά του, καθώς
και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα,
εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα.»
Άρθρο 216
Στέγαση Γενικού Γραµµατέα Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής
Στο τέλος της περίπτωσης η’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.
3130/2003 (Α’ 76) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα παραπάνω ισχύουν και για τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 217
Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής
προσωπικού Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας
και Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής
Πολιτικής, Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2935/2001
(Α’162) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής του προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου, το οποίο αποκαθίσταται, καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
αυτού, στο ως άνω προσωπικό εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ.15/ 2007 (Α’ 11), όπως ισχύει κάθε φορά.»
Άρθρο 218
Κατάργηση της Α.Ε. µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»
Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» µε έδρα τον Πειραιά, που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν.
3490/2006 (Α’ 206) που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρµοδιότητες, τα όργανα και λοιπά θέµατα που διέπουν την εν γένει λειτουργία της. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθίσταται στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της καταργούµενης εταιρείας.

9154

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 219
Ινστιτούτο Ιστορίας Εµπορικής Ναυτιλίας
Η παρ. 4 του άρθρου 83 του κ.ν. 792/1978 (Α’ 220), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 2008/1992 (Α’
16), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το αντίτιµο των διατιµηµένων εντύπων, που ορίζεται κάθε
φορά µε απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Επί του ανωτέρω αντιτίµου των διατιµηµένων
εντύπων των πάσης κατηγορίας πλοίων επιβάλλεται επιπλέον εισφορά δέκα τοις εκατό (10%), της οποίας ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) αποδίδεται υπέρ του Ινστιτούτου Ιστορίας Εµπορικής Ναυτιλίας, το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και συστάθηκε µε
το άρθρο 32 του ν. 2638/1998, και ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) αποδίδεται στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας.»
Άρθρο 220
Συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας
1. Το άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως ισχύει µετά
την αντικατάσταση της παραγράφου 5 αυτού µε το άρθρο έκτο
του ν. 3482/2006 (Α’ 163) και τη συµπλήρωσή της µε το άρθρο
27 του ν. 3511/2006 (Α’ 258), και την κατάργηση της παραγράφου 8, που είχε προστεθεί µε το άρθρο 28 του ν. 3153/2003 (Α’
153), µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 3409/2005 (Α’
273), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο όγδοο
Συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας
1. Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις για δροµολόγηση πλοίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει κάθε φορά ή οι δηλώσεις που έχουν
υποβληθεί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών
ή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συνέχειας και τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, της πλήρους εξυπηρέτησης του µεταφορικού έργου, της ποιότητας και της
τιµολόγησης της παροχής υπηρεσιών στις προβλεπόµενες στο
νόµο αυτόν περιπτώσεις, ο Υπουργός µπορεί να συνάπτει σύµβαση ή συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας διάρκειας
τριών έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριµένης γραµµής ή γραµµών.
2. Το Υπουργείο, το αργότερο µέχρι την 30ή Απριλίου κάθε
έτους, µε πρόσκληση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του
Υπουργείου στο Διαδίκτυο και δηµοσιεύεται σε περίληψη, που
περιλαµβάνει τα ουσιώδη αυτής στοιχεία, στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καλεί τους πλοιοκτήτες, που οι ίδιοι και
τα πλοία τους έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους, για τη δροµολόγηση πλοίου τους σε συγκεκριµένη γραµµή ή γραµµές, µε σύναψη σχετικής σύµβασης.
3. Στην πρόσκληση αναφέρεται η προθεσµία για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος, η δροµολογιακή γραµµή ή γραµµές, η διαδικασία, το όργανο και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφεροµένων,
τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν
υποχρεώσεις για παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών µεταφοράς, ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης, τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν τη διενέργεια τακτικών
δροµολογίων και την ασφάλεια µεταφοράς, οι περιπτώσεις µεταβολής των όρων της σύµβασης, η εγγυητική επιστολή, οι λόγοι
µερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, η σταδιακή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απόδοσή της στον εγγυητή, οι κυρώσεις για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη
και τα αφορώντα το ναύλο.
4. Οι όροι της πρόσκλησης για τη σύναψη σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, αποτελούν και όρους της σύµβασης,
η οποία υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού και του πλοιοκτήτη,
καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νοµικό πλαίσιο υλοποίησής της και ρυθµίζουν κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία παρότι τηρήθηκε η διαδικασία
των προηγούµενων παραγράφων, δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις ή οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της πρόσκλησης της παραγράφου 3 και δεν έχουν
υποβληθεί δηλώσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
τέταρτου, που να ικανοποιούν τις ανάγκες της δροµολογιακής
γραµµής ή γραµµών στις οποίες αφορά η πρόσκληση, προκηρύσσεται, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), µειοδοτικός διαγωνισµός για τη σύναψη
σύµβασης ή συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως δώδεκα (12) έτη, έναντι µισθώµατος.
6. Με την προκήρυξη του διαγωνισµού καλούνται να υποβάλουν προσφορά οι πλοιοκτήτες εκείνοι, που οι ίδιοι και τα πλοία
τους έχουν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο
τρίτο. Η προκήρυξη περιλαµβάνει, εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 3, όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις για τις προσφορές στους δηµόσιους διαγωνισµούς και
δηµοσιεύεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. Σε περίπτωση
σύναψης σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας δωδεκαετούς διάρκειας, η ηλικία του πλοίου κατά τη λήξη της δωδεκαετίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το εικοστό (20) έτος.
7. Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισµού για τη σύναψη
σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, η οποία υπογράφεται
µεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του πλοιοκτήτη, αποτελούν όρους της σύµβασης, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νοµικό
πλαίσιο υλοποίησής της και ρυθµίζουν κάθε άλλη λεπτοµέρεια
που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.
8. Στον πλοιοκτήτη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την επιφύλαξη
της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφιο α’ του ν. 3886/2010
(Α’ 173) η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την ανακοίνωση
της κατακύρωσης, περαιτέρω, όµως, τελεί υπό την αίρεση της
θετικής περάτωσης του προβλεπόµενου στην παράγραφο 7 του
άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (Α’ 189) προ συµβατικού ελέγχου
νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την άπρακτη πάροδο
της προθεσµίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση
απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης. Ο πλοιοκτήτης στον
οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα
στο χρόνο που ορίζεται στην ανακοίνωση της κατακύρωσης ή σε
ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται σε αυτόν, µε την προϋπόθεση της κατάθεσης της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης. Το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Αν τα δικαιολογητικά ή ορισµένα από αυτά, τα οποία
είχαν υποβληθεί για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν λήξει
κατά το χρόνο της κατακύρωσης, ο πλοιοκτήτης, ύστερα από
σχετική πρόσκληση της αρµόδιας υπηρεσίας, υποχρεούται να
προσκοµίσει πριν από την κατακύρωση νέα δικαιολογητικά, τα
οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της κατακύρωσης.
9. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού (αρχικού ή και επαναληπτικών) και την
υπογραφή του εγγράφου της σχετικής σύµβασης, ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο µπορεί, για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέτει απευθείας µε την υπογραφή
σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση
διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
διάταξη, τη διενέργεια δροµολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που
πληροί τις προβλεπόµενες από τον νόµο προϋποθέσεις, έναντι
µισθώµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νοµιµότητας από
το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α’ 52). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύµβαση θεωρηθεί µη συναφθείσα,
καταβάλλεται στον ανάδοχο το µίσθωµα που αντιστοιχεί στα
δροµολόγια που είχε ήδη εκτελέσει κατά το χρονικό διάστηµα
µέχρι τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο της πράξης του Κλιµακίου ή της απόφασης του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
κατά περίπτωση, ως εάν η σύµβαση είχε συναφθεί µέχρι τότε εγκύρως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
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τας και Ναυτιλίας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, οι συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας
υπηρεσίας που συνάπτονται µετά από διενέργεια µειοδοτικού
διαγωνισµού, µπορεί να παρατείνονται, πριν από τη λήξη τους,
µε τους ίδιους όρους είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό
διάστηµα µέχρι και τέσσερις (4) µήνες συνολικά.
11. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης των δροµολογίων λόγω αθέτησης της υποχρέωσης του πλοιοκτήτη ή αδυναµίας εκτέλεσης
αυτών για οποιονδήποτε λόγο, στο πλαίσιο είτε τακτικής (εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης) δροµολόγησης είτε µε οποιασδήποτε
µορφής σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, αν κρίνεται
απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών,
ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί, ακόµα και πριν από την κήρυξη του πλοιοκτήτη εκπτώτου,
να αναθέτει απευθείας µε την υπογραφή σύµβασης ανάθεσης
δηµόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τη διενέργεια
των δροµολογίων σε πλοιοκτήτη άλλου πλοίου, που πληροί τις
προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις, έναντι µισθώµατος.
Η διάρκεια της σύµβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το αργότερο µέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δροµολογίων µε τακτική
(εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) δροµολόγηση, διαφορετικά µέχρι
τη σύναψη σύµβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δροµολογιακής γραµµής και σε περίπτωση που δε συναφθεί τέτοια
σύµβαση µέχρι την προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού, οπότε
έχει εφαρµογή η διάταξη της παραγράφου 9. Το καταβλητέο µίσθωµα είναι αυτό της αρχικής σύµβασης που συνήφθη κατόπιν
µειοδοτικού διαγωνισµού, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ορίζεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Σ.Α.Σ.. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9, έχουν εφαρµογή και
στην περίπτωση αυτήν.
12. Το άρθρο έβδοµο έχει εφαρµογή και στις γραµµές που
εξυπηρετούνται µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας.
13. Στις συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 (Α’ 150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και µόνο για τα θέµατα που δε
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους
της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους
όρους της σύµβασης».
14. Οι διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α’ 145),
όπως αντικαθίστανται µε το παρόν άρθρο, έχουν εφαρµογή επί
συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, οι οποίες συνάπτονται είτε απευθείας είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων
που εκδόθηκαν και δηµοσιεύθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων
11 και 12, οι οποίες έχουν εφαρµογή επί συµβάσεων που συνήφθησαν οποτεδήποτε. Συµβάσεις που συνήφθησαν είτε απευθείας είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν
και δηµοσιεύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου, διέπονται από τους όρους αυτών, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τις διατάξεις
του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως ίσχυε πριν
από την αντικατάστασή του µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 221
Παράταση χρόνου εκπλήρωσης
συµβατικής υποχρέωσης
H προβλεπόµενη στο άρθρο 17 του ν. 3887/2010 (Α’ 174) διετής παράταση του χρόνου για την εκπλήρωση της συµβατικής
υποχρέωσης του αναδόχου προς αντικατάσταση του συµβατικού
πλοίου µε άλλο ανώτερης κατηγορίας, καθώς και της χρονικής
διάρκειας της σύµβασης, δύναται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µετά από
γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) να
παραταθεί επί µία ακόµα τριετία από την εποµένη της λήξης της
διετίας και, πάντως, όχι πέραν της 31.12.2017, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, που υποβάλλεται οπωσδήποτε πριν από τη
λήξη της διετίας, και ταυτόχρονη ανανέωση της εγγυητικής επι-
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στολής καλής εκτέλεσης, που προβλέπεται στη σύµβαση, για
χρόνο ίσο προς τη διάρκεια της παράτασης. Η διάταξη αυτή
εφαρµόζεται και επί συµβάσεων που καταρτίσθηκαν µετά την
έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του ν. 3887/2010 και µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν λυθεί έως
τότε µε οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 222
Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων
Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3872/2010 (Α’ 148) αντικαθίστανται
ως εξής:
«Άρθρο 1
Προϋποθέσεις
1. Το δικαίωµα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύµφωνα µε
το άρθρο 165 παρ. 3 περίπτωση β’ του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.δ. 187/1973
(Α’261), σε πλοία µε κοινοτική σηµαία και σηµαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται εφεξής και
στα πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών, µε την προϋπόθεση ότι τα
πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν µεταφορική ικανότητα µεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, µεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιµένα και
ελληνικών ή και ξένων λιµένων, µε αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιµένας της οριστικής
αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιµένας. Η διάρκεια
του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες. Επίσης, το δικαίωµα αυτό παρέχεται και σε επαγγελµατικά πλοία
αναψυχής, που διαθέτουν µεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 49
επιβατών.
2. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του
π.δ. 122/1995 (Α’ 75) από τους οριζόµενους περιορισµούς στα
περιηγητικά ταξίδια, καθώς και οι όροι ασφαλείας, που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999 (Α’17), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και για τα πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών, τα
οποία εκτελούν περιηγητικούς πλόες σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
3. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκµεταλλεύεται
τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνεται για την
είσπραξη και καταβολή του τέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 2Β του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α’90).
Άρθρο 2
Πλήρωµα
1. Για όσα µέλη του πληρώµατος είναι σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία ασφαλισµένα στο Ν.Α.Τ., η εταιρεία του άρθρου
1 απολαµβάνει των προνοµίων της ρύθµισης του άρθρου 24 του
ν. 3409/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ρύθµιση της
παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και για τα πλοία µε κοινοτική σηµαία και σηµαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
2. Η απασχόληση των αλλοδαπών ναυτικών στο πλοίο, ρυθµίζεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις της σηµαίας του
πλοίου, καθώς και από τις συλλογικές ή/και ατοµικές συµβάσεις
εργασίας, που ρυθµίζονται από το δίκαιο της σηµαίας του πλοίου
και της χώρας προέλευσης των ναυτικών.
3. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, που απασχολούνται στο πλοίο, δε
βαρύνονται µε εισφορές για το NAT ή για οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταµείο και δεν αποκτούν δικαίωµα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης παροχής από τα Ταµεία αυτά.
4. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκµεταλλεύεται
τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 δεν
βαρύνεται µε εισφορές προς οποιοδήποτε Ελληνικό Ασφαλιστικό
Ταµείο ούτε µε άλλης µορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη χρησιµοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών.
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Άρθρο 3
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόµου αλλά
και των διατάξεων της νοµοθεσίας που ισχύει για την εκτέλεση
περιηγητικών πλόων, επιβάλλονται από την αρµόδια Λιµενική
Αρχή, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και
ιδίως των άρθρων 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δηµοσίου
Ναυτικού Δικαίου.»
Άρθρο 223
Προµήθειες πετρελαιοειδών της Πλοηγικής Υπηρεσίας
Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α’ 19), όπως προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2741/ 1999 (Α’ 199),
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών για την προµήθεια πετρελαιοειδών και θεώρησης τιµολογίων για την κανονικότητα της
τιµής τους, των πλωτών µέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διενεργείται από την αρµόδια Διεύθυνση Προµηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του ιδίου
Υπουργείου. Η διενέργεια των διαγωνισµών αυτών γίνεται µε
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 40 έως 42 του
π.δ. 173/1990 (Α’ 62) και του ν. 2286/1995 (Α’ 19).»
Άρθρο 224
Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου
Εµπορικών Πλοίων
1. Για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Κλάδου Επιθεώρησης
Εµπορικών Πλοίων, ο οποίος λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη
βάση, καθορίζεται ειδικό ωράριο εργασίας του υπηρετούντος
στις ανωτέρω Υπηρεσίες πολιτικού προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Ναυτιλίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζονται θέµατα του ωραρίου, των φυλακών και των αδειών του προσωπικού της προηγουµένης
παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για
τα θέµατα της αποζηµίωσης για τη νυχτερινή εργασία και για την
εργασία κατά το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες του εν
λόγω προσωπικού εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Αρθρο 225
Εκπαίδευση σπουδαστών των Α.Ε.Ν.
και σε µη ελληνικά πλοία
Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2638/1998 (Α’
204), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδηµιών Εµπορικών
Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής
περιόδου που δε βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής εξάσκησης σε πλοία µε ελληνική σηµαία ή
σε πλοία µε ξένη σηµαία συµβεβληµένα µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ), µπορεί να ναυτολογηθούν σε πλοία µε σηµαία
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σηµαία τρίτης
χώρας, µη συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ, υπό την προϋπόθεση ότι
στα εν λόγω πλοία θα είναι ναυτολογηµένος τουλάχιστον ένας
έλληνας αξιωµατικός Εµπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που στα ανωτέρω πλοία δεν υπηρετεί
Έλληνας Αξιωµατικός Εµπορικού Ναυτικού επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση η ναυτολόγηση εφόσον διασφαλίζεται η επικοινωνία
του σπουδαστή µε τον αρµόδιο για την εκπαίδευση αξιωµατικό
Εµπορικού Ναυτικού στην αγγλική γλώσσα.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, που εκδίδεται κάθε εκπαιδευτική περίοδο, καθορίζονται τα της ναυτολόγησης των σπουδαστών, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες εργασίας, εκπαίδευσης, καταβολής
επιδόµατος και ασφάλισης ανάλογες µε τις ισχύουσες για τους

εκπαιδευόµενους σε πλοία µε ελληνική σηµαία.»
Άρθρο 226
Παράταση προθεσµίας
Για έργα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2971/2001 (Α’ 187) και έχουν εκτελεσθεί µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, από
το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η κατά τις παραγράφους 9 και
10 του άρθρου 27 του ίδιου νόµου αίτηση έκδοσης σχετικής
άδειας µπορεί να υποβληθεί έως 31.12.2013, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής για την έκδοσή
της.
Άρθρο 227
Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 14
του ν. 2971/2001
Η παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, όπως αυτή αναριθµήθηκε σε παρ. 9 µε την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν.
4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έργα καθαρισµού-αποκατάστασης λειτουργικών βαθών
όπως προβλέπονται από τη µελέτη κατασκευής των λιµενικών
εγκαταστάσεων που καθίστανται αναγκαία εξαιτίας προσχώσεων
που προέρχονται από απώλειες φορτο-εκφορτωνόµενου υλικού
αλλά και άλλες αιτίες όπως συσσώρευση φερτών υλών, προσαµµώσεις κ.λπ., που οφείλονται σε θεοµηνίες ή εξελίσσονται µέσω
φυσικών διεργασιών, επιτρέπονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η οποία εκδίδεται
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Για την έναρξη των εργασιών απαιτείται αστυνοµικής φύσεως άδεια από την αρµόδια λιµενική αρχή της περιοχής. Στη σχετική άδεια θα ορίζεται και ο
τρόπος διάθεσης του υλικού που θα αποκοµίζεται από τον καθαρισµό του πυθµένα της θάλασσας. Άδειες κατασκευής και
χρήσης λιµενικών έργων που έχουν χορηγηθεί ισχύουν και για
όλες τις παραπάνω χρήσεις.»
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 228
Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλµατα και
τις µεταποιητικές δραστηριότητες
1. Το άρθρο 1 του ν. 3982/2011 (Α’143) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Σκοπός των άρθρων 1 έως και 16 είναι η καθιέρωση των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριµένων
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο
3, καθώς και των απαιτήσεων, οι οποίες συνδέονται µε την
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων και οι οποίες αφορούν την
ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, επί των οποίων ασκούνται οι ως άνω επαγγελµατικές
δραστηριότητες.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. «Επαγγελµατικές Δραστηριότητες»: είναι οι εργασίες: α)
εκπόνησης των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών µελετών
µιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, γ) υλοποίησης της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου
της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, επισκευής και συντήρησής της, στ) χειρισµού εξοπλισµού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών επί εγκαταστάσεων.»
3. Στο άρθρο 2 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Επίπεδο Επαγγελµατικής Δραστηριότητας»: είναι το επίπεδο το οποίο χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις για την άσκηση των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α’, β’, δ’ και
η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 σε µια εγκατάσταση και κα-
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θορίζεται από το είδος, την έκταση, την τεχνολογική στάθµη και
την πολυπλοκότητα της εν λόγω επαγγελµατικής δραστηριότητας. Το Επίπεδο Επαγγελµατικής Δραστηριότητας προσδιορίζει
τις απαιτήσεις επαγγελµατικών προσόντων για την εκτέλεση των
ως άνω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Η διαφοροποίηση των
εν λόγω απαιτήσεων καθορίζει τον αριθµό των επιπέδων δραστηριότητας σε µια συγκεκριµένη εγκατάσταση. Το Επίπεδο Επαγγελµατικής Δραστηριότητας είναι ακέραιος αριθµός, ο οποίος
λαµβάνει τις τιµές: 1, 2, 3 και 4, όπου ο αριθµός 1 αντιστοιχεί στο
επίπεδο µε τις υψηλότερες απαιτήσεις.»
4. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3982/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατηγορίες που αφορούν την εκπόνηση των ηλεκτρολογικών
και µηχανολογικών µελετών εγκαταστάσεων, την επίβλεψη εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, την υλοποίηση των εγκαταστάσεων,
την επίβλεψη και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, την επιτήρηση, επισκευή και συντήρησή τους, το χειρισµό του εξοπλισµού τους και τις πραγµατογνωµοσύνες επί
εγκαταστάσεων. Οι ως άνω εγκαταστάσεις αφορούν: αα) εγκαταστάσεις σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, ββ) εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και µεταλλευµάτων, γγ) εγκαταστάσεις άντλησης
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δδ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και
ατµού, εε) ηλεκτρολογικές ή µηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις
καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και πάσης φύσεως
λέβητες, στστ)λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ζζ) µη σταθερά µηχανήµατα και εξοπλισµός, ηη) εγκαταστάσεις συλλογής,
επεξεργασίας και παροχής νερού, θθ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, ιι) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και
διάθεσης απορριµµάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών και
ιαια) εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς
και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.»
5. Μετά το άρθρο 4 του ν. 3982/2011 προστίθεται άρθρο 4Α
ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και
τον έλεγχο εγκαταστάσεων
1. Για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο
των εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 απαιτείται αναλόγως του επιπέδου
της κατά περίπτωση επαγγελµατικής δραστηριότητας ή των
απαιτήσεων για έκδοση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 19, η εκπόνηση ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών µελετών µιας εγκατάστασης, η
επίβλεψη εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, η επίβλεψη και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης και οι
πραγµατογνωµοσύνες επί εγκαταστάσεων.
2. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών:
α) Κατατάσσονται οι ως άνω εγκαταστάσεις και ορίζονται αντίστοιχα επίπεδα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
β) Καθορίζονται οι απαιτήσεις εκπόνησης των ηλεκτρολογικών
και µηχανολογικών µελετών µιας εγκατάστασης, επίβλεψης της
εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, επίβλεψης και ελέγχου της
καλής λειτουργίας για κάθε εγκατάσταση και των πραγµατογνωµοσυνών επί εγκαταστάσεων.
γ) Καθορίζονται τα επαγγελµατικά προσόντα που πρέπει να
διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα, για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β’.
δ) Καθορίζονται τα αρµόδια όργανα των περιφερειών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση
ή την επέκταση της άδειας άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β’,
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καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, όταν
συντρέχουν οι αντικειµενικώς διαπιστούµενες προϋποθέσεις.
ε) Καθορίζεται η αντιστοίχηση των αδειών που υφίστανται
κατά την έκδοση του παρόντος νόµου και οι οποίες αφορούν
στην άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β’, µε τις επαγγελµατικές
άδειες ή τις βεβαιώσεις αναγγελίας, που εκδίδονται σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο.
στ) Οι αντικειµενικά διαπιστούµενες προϋποθέσεις, οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 5, καθώς και η
κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευσή τους.
ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.»
6. Το άρθρο 16 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Καταργούµενες διατάξεις
1. Με την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 3
του άρθρου 13 καταργούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων των προεδρικών διαταγµάτων και των
υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
του ν. 6422/1934 (Α’ 412), που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα
αδειοδότησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων γ’, ε’, στ’ και ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά
το µέρος που αφορούν τα θέµατα αυτά.
2. Με την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4Α καταργούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων των
προεδρικών διαταγµάτων και των υπουργικών αποφάσεων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 6422/1934, που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα αδειοδότησης των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α’, β’, δ’ και η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά το µέρος που αφορούν τα θέµατα
αυτά, µε εξαίρεση την περίπτωση α’ του άρθρου 1 του ν.
6422/1934 που διατηρείται σε ισχύ.»
7. Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«14. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας σύµφωνα µε το ν. 3852/2010 (Α’ 87) και
το π.δ. 78/2006 (Α’ 80), η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
σύµφωνα µε το ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, σύµφωνα µε το π.δ. 381/1989 (Α’168), τα
κατά τόπον αρµόδια για τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιµελητήρια και οι ενώσεις τους σύµφωνα µε το ν.
2081/1992 (Α’ 154), καθώς και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα της 27.11/14.12.1926 (Α’
430).»
8. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 του άρθρου 24 του ν. 3982/ 2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας, τα
Επιµελητήρια και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο του
οποίου γίνεται και σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνησή τους µεταξύ των συναρµόδιων
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση και τηρείται συνολικό
αρχείο αδειών.
4. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, η Γενική Γραµµατεία
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και όλα τα κέντρα υποδοχής
της αίτησης της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε λειτουργία δικτυακού τόπου, µε σκοπό τη λεπτοµερή ενηµέρωση των επιχειρηµατιών σχετικά µε όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµοδοτήσεις
που απαιτούνται για την αδειοδότηση των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυ-
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ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν τα επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο τρόπος
λειτουργίας του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος
στο οποίο θα συνδέονται ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών
Ενοτήτων, τα Επιµελητήρια και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
και ο τρόπος διεκπεραίωσης των αιτήσεων µέσα σε αυτό.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
3982/2011 καταργείται και η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα πιο πάνω πρόστιµα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά περίπτωση, και εισπράττονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).»
10. Στο άρθρο 29 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος
9 ως εξής:
«9. Όταν η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Συντονισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, οι πράξεις του άρθρου αυτού εκδίδονται από τον οικείο
Υπουργό.»
11. Οι αποφάσεις χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από τα όργανα της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, κατά το χρονικό διάστηµα από 17.6.2011 µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί
εγκύρως».
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3982/2011 προστίθεται
περίπτωση θ’ ως εξής:
«θ) Δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, ιδίως µέσω θερµοκηπιακών καλλιεργειών, καθώς και υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας τους, όταν τα παραγόµενα προϊόντα τους
τυγχάνουν επεξεργασίας εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου
από δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο µέρος του παρόντος νόµου.»
13. Πριν την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3982/2011 προστίθεται η φράση: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:».
14. Στο άρθρο 52 του ν. 3982/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Η εισφορά σε χρήµα των ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται στα όρια Επιχειρηµατικού Πάρκου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου εντός της Περιφέρειας Αττικής
υπολογίζεται στο εµβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής και ανέρχεται στο δέκα τοις
εκατό (10%) της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης
της πράξης εφαρµογής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο
παρόν άρθρο.»
15. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν.
3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σε αυτή, ο
τρόπος προσδιορισµού και χρηµατοδότησης του έργου και κάθε
άλλο σχετικό θέµα».
Άρθρο 229
Εκσυγχρονισµός επαγγελµατικών εργαστηρίων –
εργασίες ζυθοποιείων
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3325/ 2005 (Α’
68) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«(δ) Για τα επαγγελµατικά εργαστήρια και τις µονάδες ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης που είναι εγκατεστηµένες εντός Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών

Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011 (Α’143), επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός σύµφωνα
µε τους ειδικότερους όρους καθορισµού του Υποδοχέα χωρίς
κανένα άλλο περιορισµό.»
2. Επιτρέπεται στα ζυθοποιεία η παραγωγή και εµφιάλωση
ελεύθερων αλκοόλης ποτών, καθώς και η εµφιάλωση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό ώστε κάθε δραστηριότητα να
διατηρεί την αυτονοµία της. Κατά παρέκκλιση, για την εµφιάλωση επιτρέπεται να χρησιµοποιείται κοινή γραµµή, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) τα προς εµφιάλωση προϊόντα βρίσκονται στη
τελική τους µορφή και β) η χρήση της κοινής γραµµής για την
εµφιάλωση µπύρας, προϊόντων µπύρας, ελευθέρων αλκοόλης
ποτών και νερού, γίνεται σε διαφορετικό χρόνο. Οι εργασίες
αυτές επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται και στις περιπτώσεις
των εργοστασίων που λειτουργούν µε το καθεστώς των φορολογικών αποθηκών του ν. 2960/2001 και τα παραγόµενα ελεύθερα αλκοόλης προϊόντα να συναποθηκεύονται εντός αυτών.
Άρθρο 230
Θέµατα της «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε.»
και των υπό εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών της «Εθνικός
Οργανισµός Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Α.Ε.»
1. Οι υποπαράγραφοι α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3066/2002 (Α’ 252), αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) µέλη ,
τα οποία ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τα
οποία είναι τα εξής:
(1) Ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι επίσης και Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Διαπίστευσης.
(2) Ο Διευθύνων Σύµβουλος.
(3) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
(4) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, µε εµπειρία στα σχετικά µε τις δραστηριότητες της
εταιρείας θέµατα.
(5) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευµένων
Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης ή ένας εκπρόσωπος της
Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, οι οποίοι ορίζονται εναλλάξ σε
κάθε θητεία.
β) Τα µέλη του Δ.Σ. ορίζονται για πενταετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Οι
διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3016/2002 (Α’110) εφαρµόζονται αναλόγως.
Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας του Δ.Σ. ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση του. Ως Γραµµατέας ορίζεται µέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλος ή νοµικός σύµβουλος
της εταιρείας.
γ) Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας πρέπει να είναι πτυχιούχοι
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή αντιστοίχου
της αλλοδαπής, να έχουν τεκµηριωµένη εµπειρία σε θέµατα διαπίστευσης ή ποιότητας ή εργαστηριακών δοκιµών ή πιστοποίησης και να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική ή τη γαλλική ή τη
γερµανική γλώσσα. Η ιδιότητα Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση
ταύτισης των δύο ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο, πέµπτο µέλος
στο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι ένας αιρετός εκπρόσωπος των εργαζοµένων.
δ) Η αποζηµίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου, των µελών εκτελεστικών και µη του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται µε απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών σύµφωνα
µε την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α’314).»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4038/ 2012 (Α’
14) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Οι εκκαθαριστές µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
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και δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη
για χρέη των υπό εκκαθάριση εταιρειών προς το Δηµόσιο, ή τους
φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τούτων.»
3. Η παρ. 14 του άρθρου 16 του ν. 4038/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
και διαδικασία για τη διενέργεια των εκκαθαρίσεων, τις αµοιβές
των εκκαθαριστών, την κάλυψη των στενών λειτουργικών δαπανών των εκκαθαρίσεων σε περίπτωση µη κάλυψής τους από το
προϊόν της εκκαθάρισης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο συµπράττει και ο Υπουργός Οικονοµικών, εφόσον προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 231
Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση
περάτωσης έψησης (ν. 3526/2007)
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3526/2007 (Α’24), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 3853/2010, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης µπορεί να αποτελεί
είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα είτε τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή υπεραγοράς τροφίµων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, µε µόνιµη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή
υπεραγοράς τροφίµων, µπορεί να βρίσκεται µέσα ή έξω από το
κατάστηµα ή την υπεραγορά τροφίµων ως αυτοτελής και ανεξάρτητος χώρος.
Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περιλαµβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας,
χώρο προετοιµασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο
εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας, µετά την έψησή τους, στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας. Οι ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαµερίσµατα ή χώρους υπογείου.
Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και
ανεξάρτητο κατάστηµα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και
αποχωρητήριο, µε τον προθάλαµό του και το λουτρό των εργαζοµένων, µε την επιφάνεια και τις προδιαγραφές που ορίζονται,
για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζονται θέµατα ενηµέρωσης του κοινού από το κατάστηµα ως
προς τη διάθεση από αυτό ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας
(bake off).
Άρθρο 232
Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
για δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται
δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ
και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή µπορεί να αντικαθίσταται µε ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην
Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων
και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενηµερώνεται αµελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσµίες που συνδέονται µε δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και
Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ηµέρα που η
εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο µητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει
αυτήν στην Μερίδα της, οι δηµοσιεύσεις της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και
Γ.Ε.ΜΗ., και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
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Άρθρο 233
Ρύθµιση θεµάτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού
(ν. 3959/2011) και του Εθνικού Συµβουλίου
Ανταγωνιστικότητας (ν. 3912/2011)
1. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 44, επιβάλλεται µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις, στις ενώσεις επιχειρήσεων ή σε
αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεµποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και στις
επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή σε αυτούς που αρνούνται
να υποβληθούν στις εν λόγω έρευνες, να επιδείξουν τα αιτούµενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους, πρόστιµο τουλάχιστον δεκαπέντε
(15.000) ευρώ µε ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών της
προηγούµενης χρήσης, όπως αυτός υπολογίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 10 στο καθένα από τα πρόσωπα και για κάθε παράβαση. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως
υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόµενης υπόθεσης, η απαξία των
πράξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση της έρευνας.»
2. Στο άρθρο 44 του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος 7
ως ακολούθως:
«7. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών τιµωρούνται:
α) Όποιος παρεµποδίζει ή δυσχεραίνει µε οποιονδήποτε
τρόπο την διεξαγωγή ερευνών για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου από µέρους των κατά το άρθρο 39 αρµοδίων οργάνων, ιδίως µε την παρεµβολή προσκοµµάτων ή απόκρυψη στοιχείων.
β) Όποιος αρνείται ή δυσχεραίνει την παροχή των κατά το
άρθρο 38 πληροφοριών.
γ) Όποιος παρέχει, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 38 και 39, εν γνώσει, ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει
στοιχεία.
δ) Όποιος αρνείται, αν και έχει κληθεί για το σκοπό αυτό από
εντεταλµένο κατά τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 39,
υπάλληλο της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή άλλο αρµόδιο για τον
έλεγχο όργανο, να προβεί σε ένορκη ή ανωµοτί κατάθεση ενώπιόν του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 39, καθώς και όποιος, κατά τη διάρκεια
της κατάθεσής του, εν γνώσει καταθέτει ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθή.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδίδεται µέχρι την 1η
Ιουλίου 2012, διατίθεται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού ποσοστό έως 80% του συσσωρευµένου πλεονάσµατος της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα της 31ης
Δεκεµβρίου 2011. Για τον υπολογισµό του πλεονάσµατος δε συνυπολογίζεται το ποσό που έχει καταχωρισθεί στον κωδικό του
προϋπολογισµού της Επιτροπής για την αγορά κτιρίου».
Άρθρο 234
Τροποποιήσεις των άρθρων 99 επ.
του Πτωχευτικού Κώδικα
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 3588/ 2007 (Α’
153), όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12
του ν. 4013/2011 (Α’ 204), προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Νεότερη διαδικασία εξυγίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν
είναι επιτρεπτή, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την επικύρωση προηγούµενης συµφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται
για συµφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.»
2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3588/ 2007,
όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν.
4013/2011, προστίθεται το εξής εδάφιο: «Στη συζήτηση δύναται
να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζοµένων».
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3. Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω
άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συµφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιµες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης και ότι δεν
παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι µεγαλύτερη των δύο (2)
µηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει µεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται µε πράξη του
ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του µεσολαβητή ή πιστωτή να
παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα (1) ακόµη µήνα».
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 102 του ν.
3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 12 του ν. 4013/2011, προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Το προηγούµενο εδάφιο µπορεί να εφαρµοσθεί αναλογικά
και µετά από αίτηση πιστωτή, αν δεν υπάρχει µεσολαβητής ή ο
υπάρχων µεσολαβητής δεν προβαίνει σε σχετική ενηµέρωση του
δικαστηρίου, µολονότι αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις της ανάκλησης».
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 3588/ 2007,
όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν.
4013/2011, προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας µέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη
του σχεδίου εξυγίανσης.»
6. Η παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω
άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στα προληπτικά µέτρα των προηγούµενων παραγράφων
δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειµένου να καταβληθούν σε
πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της
οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής
άλλων προσώπων. Απαιτήσεις εργαζοµένων για µισθούς δεν καταλαµβάνονται από τα προληπτικά µέτρα, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει την αναστολή της παραγράφου 1 και στις
απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισµένο χρόνο ειδικά αναφερόµενους στην απόφαση.»
7. Στο άρθρο 103 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, προστίθεται
νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Προληπτικά µέτρα που διατάχθηκαν σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε παύουν να
ισχύουν µετά πάροδο δύο (2) µηνών από το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 101».
8. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών που αναφέρεται στο στοιχείο η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106ε του ν. 3588/2007,
που προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, τροποποιείται σε προθεσµία τριών (3) µηνών.
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 106ε του ν. 3588/2007, που προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, προστίθεται στοιχείο
i ως εξής:
«i. Την καταβολή συµπληρωµατικών ποσών προς εξόφληση
απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονοµικής θέσης του
οφειλέτη. Η συµφωνία θα πρέπει να ορίζει µε ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών».
10. Η παρ. 3 του άρθρου 106ε του ν. 3588/2007, που προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η µη τήρηση της συµφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη
δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συµφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα δικαιώµατα που έχει κάθε πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις
περιπτώσεις µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη
που αναλαµβάνονται ή διαµορφώνονται µε τη συµφωνία, καθώς
και καθυστερηµένης ή πληµµελούς εκπλήρωσης, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων καταγγελίας ή υπαναχώρησης».
11. Στο άρθρο 106στ του ν. 3588/2007, που προστέθηκε µε το
άρθρο 12 του ν. 4013/2011, προστίθεται νέα παράγραφος 6:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου από την υποβολή της».
12. Το άρθρο 106η του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο
προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, τροποποιείται ως
εξής:
α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 106η αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με την επικύρωση της συµφωνίας:
(α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυµα έκδοσης
επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη
της διαδικασίας εξυγίανσης.
(β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πληµµεληµάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και εκείνων που προβλέπονται στο
άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), καθώς και της καθυστέρησης
καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης κατά το άρθρο 100. Η αναστολή δεν υπόκειται στον χρονικό
περιορισµό της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπεται να διαρκέσει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που
απορρέουν από τη συµφωνία εξυγίανσης και υπό τον όρο της
εµπρόθεσµης εκπλήρωσης των συµφωνηθέντων.
(γ) Προστίθεται νέα παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:
«4. Σε περίπτωση πλήρους και εµπρόθεσµης εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συµφωνία
εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος».
(δ) Η παράγραφος 4 αναριθµείται σε παράγραφο 5.
13. Οι διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται
και επί διαδικασιών εξυγίανσης που έχουν ήδη αρχίσει κατά την
έναρξη εφαρµογής του.
Η προθεσµία των δύο (2) µηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 101, του Κώδικα αυτού, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, δεν συµπληρώνεται πριν από την
παρέλευση ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, εκτός αν η προθεσµία των τεσσάρων (4) µηνών που προέβλεπε η αντικατασταθείσα παράγραφος 1 συµπληρώνεται νωρίτερα.
Άρθρο 235
Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Από την 1.6.2012:
α) Το σύνολο των αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού της
Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή (π.δ. 197/1997, Α’ 156, σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 π.δ. 185/2009), που µεταφέρθηκε στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύµφωνα µε την
υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης γ1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ 96/2010 (Α’ 170), µεταφέρεται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β) Όπου στο άρθρο 9 του ν. 3892/2010 (Α’ 189), αναφέρεται
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, νοείται εφεξής το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ) Τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή υποστηρίζουν στο έργο
της οι ακόλουθες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που τις διέπουν: αα) Το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου και ββ) Το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
δ) Οι δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου που εξυπηρετεί τη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
ε) Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή καθίσταται δικαιούχος
των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας στον τοµέα προστασίας του καταναλωτή και ασκεί
τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως δικαιούχου δράσεων στον τοµέα αυτόν, στο
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πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3614/2007. Από
1.6.2012 η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή υποκαθίσταται στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή δράσεων της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για τις
οποίες έχει οριστεί µε οποιονδήποτε τρόπο δικαιούχος η Ειδική
Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
στ) Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3297/2004 (Α’ 259), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.
4013/2011 (Α’ 204), η φράση «από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
Άρθρο 236
Διοικητικές κυρώσεις για αγορανοµικές παραβάσεις
1. Το άρθρο 3 του ν. 3668/2008 (Α’ 115) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 3
Διαδικασία επιβολής προστίµου
1. Πρόστιµα µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόµου αυτού επιβάλλονται από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης.
2. Αν τα πρόστιµα της προηγούµενης παραγράφου υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, επιβάλλονται µε
απόφαση του Διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται
τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διαπίστωσης τέλεσης της
παράβασης, τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρµόδια
για την επιβολή του προστίµου. Η απόφαση επιβολής προστίµου
εκδίδεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή
της σχετικής έκθεσης και κοινοποιείται αµελλητί στον παραβάτη.
3. Τα διοικητικά πρόστιµα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν
άσκηση ποινικής δίωξης.»
2. Το άρθρο 8 του ν. 3668/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Διοικητικός και Δικαστικός Έλεγχος αποφάσεων
επιβολής προστίµου
1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίµου για παραβάσεις
των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόµου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την ηµέρα κοινοποίησής της.
2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην περιφέρεια του
οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, εφόσον η διαπίστωση έγινε
από ελεγκτικό όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωµένης Διοίκησης. Το όργανο που επέβαλε το πρόστιµο οφείλει να διαβιβάσει
στον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
σχετική εισήγηση εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από
την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών από την
άσκησή της.
3. Αν η παράβαση διαπιστώθηκε από ελεγκτικό όργανο της Περιφέρειας ή εποπτευόµενου από αυτήν φορέα, η ενδικοφανής
προσφυγή ασκείται ενώπιον του Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Η απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε
προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Εµπορίου.
4. Η Επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συνέρχεται και
διατυπώνει τη γνώµη της υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αφού προηγουµένως
καλέσει εγγράφως, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
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πριν από τη συνεδρίασή της, τον ενδιαφερόµενο να εκθέσει τις
απόψεις του. Αν η Επιτροπή δεν εκδόσει την απόφασή της εντός
της ανωτέρω προθεσµίας, η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη εκδίδεται χωρίς τη γνώµη της Επιτροπής.
5. Η απόφαση του οργάνου των παραγράφων 2 και 3 υπόκειται
σε προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου
µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Για το παραδεκτό της προσφυγής
απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου µε το 20% του εκάστοτε επιβαλλόµενου προστίµου».
3. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3668/2008 (Α’ 115) προστίθεται
άρθρο 8α ως εξής:
«Άρθρο 8α
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5, παράγραφος 1, και 7, παράγραφος 10, του ν. 2323/1995 (Α’145) σε όσους
παραβαίνουν τις αγορανοµικές διατάξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 1α, 2 και 35 του Αγορανοµικού Κώδικα,
πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Κώδικα αυτού, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, τις εν γένει συνέπειες που προκαλούνται σε βάρος των βλαπτοµένων από αυτή,
το βαθµό υπαιτιότητας και την υποτροπή των παραβατών.
2. Τα άρθρα 3 και 8 εφαρµόζονται και για την επιβολή προστίµων της προηγούµενης παραγράφου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ειδικότερα το ύψος του προστίµου
που επιβάλλεται για καθεµία από τις παραβάσεις ή την κατηγορία παραβάσεων της παραγράφου 1, εντός των ορίων που προβλέπει αυτή, και µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα που
αφορά το πρόστιµο.
4. Τα ποσά των προστίµων της παραγράφου 1 εισπράττονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και
µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
4. Στο ν. 3728/2008 (Α’ 258) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 3728/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την
περίπτωση θ, η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχων για την
επιβολή προστίµων τελεί υπό την επιφύλαξη της αντίστοιχης αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
10 του παρόντος νόµου».
β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
3728/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επιπλέον είναι αρµόδια
να επιβάλλει πρόστιµα, κατά την περίπτωση θ, για παράβαση διατάξεων που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι αρµόδια να
ελέγχει».
Άρθρο 237
Συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
µε ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.
1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Αναπτύξεως
Αλιείας – ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική» µε
αριθµό Μητρώου Α.Ε. 1016/01ΝΤ/Β/ 86/530 η οποία εποπτεύεται
από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συγχωνεύεται µε
απορρόφησή της από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Οργανισµός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυµη Εταιρεία»
(Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) µε αριθµό Μητρώου Α.Ε. 41867/06/Β/ 98/45 που
εποπτεύεται από τους ίδιους Υπουργούς.
2. Η συγχώνευση θα γίνει κατά παρέκκλιση των άρθρων 6879α του κ.ν. 2190/20 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και της λοιπής
σχετικής νοµοθεσίας µε λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού των συγχωνευοµένων εταιρειών µε
ηµεροµηνία 30.11.2011.

9162

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού,
της απορροφούµενης εταιρείας, όπως έχουν διαπιστωθεί στην
από 31.1.2012 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας της απορροφούµενης εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.κ. Σεραφείµ Μακρή και Σταύρου Σαλούστρου, που έγινε σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α’ 137) ενοποιούνται µε τα στοιχεία της απορροφώσας.
4. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ύψους
33.800.000,00 ευρώ θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης κατά το
ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρείας
ύψους 146.500,00 ευρώ πλέον 400,00 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών της απορροφώσας εταιρείας, ενώ παράλληλα θα
εκδοθούν 113 νέες ονοµαστικές µετοχές της απορροφώσας,
ονοµαστικής αξίας 1.300,00 ευρώ εκάστη, που θα δοθούν στο
µέτοχο της απορροφούµενης εταιρείας έτσι ώστε το µετοχικό
κεφάλαιο της απορροφώσας µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να ανέρχεται σε 33.946.900,00 ευρώ διαιρούµενο σε
26.113 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.300,00 ευρώ.
5. Η Γενική Συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας θα συνέλθει µετά την δηµοσίευση του παρόντος νόµου για να τροποποιήσει το «περί κεφαλαίου» άρθρο 3 του καταστατικού της
εταιρείας και κάθε άλλο σχετικό άρθρο όπου απαιτείται.
6. Από 1.12.2011 όλες οι πράξεις της απορροφούµενης εταιρείας θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασµό της απορροφώσας εταιρείας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.
7. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της απορροφούµενης εταιρείας περιέρχονται, µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στην απορροφώσα
εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., µε την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας για δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο
εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων του καταργουµένου και συγχωνευόµενου δι’ απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.
8. Από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η απορροφώσα
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις
και έννοµες σχέσεις της απορροφούµενης εταιρείας, η οποία
λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση.
9. Η µεταβίβαση της απορροφούµενης εταιρείας εξοµοιώνεται
µε καθολική διαδοχή και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία.
10. Για τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών εφαρµόζονται,
ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993.
11. Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων της απορροφούµενης
εταιρείας λύονται µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
12. Οι σκοποί της απορροφούµενης εταιρείας, όπως προκύπτουν από το άρθρο 4 του καταστατικού της (τεύχος Α.Ε. &
Ε.Π.Ε. 2062/7.10.2009), ανατίθενται από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην απορροφώσα εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε..
13. Όσον αφορά το προσωπικό των συγχωνευόµενων εταιρειών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66 παρ.2 του ν.
4002/2011 (Α’ 180), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 6 και 7 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
14. Οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις περί συγχωνεύσεως διατυπώσεις δηµοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται µε
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και η απορροφούµενη
ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε..
15. Το Διοικητικό Συµβούλιο της απορροφώσας εταιρείας
εξουσιοδοτείται µε τον παρόντα νόµο να προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Άρθρο 238
Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δηµοσίων
Συµβάσεων (ν. 4013/2011)
1. Στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) επέρχεται η ακό-

λουθη τροποποίηση:
Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης ι’
της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ. Παρακολουθεί
και αξιολογεί τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων δεδοµένων
στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές και τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11.»
2 α. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 προστίθεται
εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και µετά από εισήγηση του Προέδρου δύναται να
ορίζονται έως τρία από τα τακτικά µέλη ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία τελούν, για το λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε έµµισθου δηµόσιου λειτουργήµατός τους.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό
ίδιο κωδικό στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθµίζονται µε τον ειδικό κανονισµό οικονοµικής
διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνεται µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Οικονοµικών. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος, η µισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες της Αρχής θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και υποστηρίζονται από αυτό. Η Αρχή για τη συµµετοχή της στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σε ευρωπαϊκά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, δύναται να χρηµατοδοτείται
µέσω της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο και συνάπτονται µετά την έναρξη
ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο
όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό
τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την
Αρχή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας της Αρχής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών,
ύστερα από εισήγηση της Αρχής, µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης
των ως άνω χρηµατικών ποσών. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά
τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2011 µπορεί να µεταφέρονται
και να αποτελούν έσοδα της Αρχής το 2012 µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Στο άρθρο 5 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 εφαρµόζεται αναλόγως για τα µέλη της Αρχής τακτικά και αναπληρωµατικά
καθώς και για το προσωπικό της Αρχής.
5. Τα µέλη της Αρχής τακτικά και αναπληρωµατικά, καθώς και
το προσωπικό της Αρχής δεν διώκονται και δεν ενάγονται για
γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
εκτός αν ενήργησαν µε δόλο ή βαρειά αµέλεια ή παραβίασαν το
απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή παρέβησαν
το καθήκον εχεµύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4013/2011, η περίπτωση β’
καταργείται και η περίπτωση γ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της
Αρχής.»
5. Στο άρθρο 9 του ν. 4013/2011 προστίθεται παράγραφος 6
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ως εξής:
«6. α) Συνιστάται στην Αρχή θέση Γενικού Διευθυντή, ο οποίος
ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) προΐσταται των υπηρεσιών της Αρχής και συντονίζει και
κατευθύνει τη λειτουργία τους,
ββ) είναι διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού και
γγ) ασκεί τις αρµοδιότητες του Προέδρου, που του ανατίθενται µε απόφαση του τελευταίου. Έως το διορισµό του Γενικού
Διευθυντή ή αν αυτός ελλείπει, οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ) ασκούνται από τον Πρόεδρο
της Αρχής.
β) Προσόντα διορισµού στη θέση του Γενικού Διευθυντή είναι
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της Αρχής και πενταετής τουλάχιστον σχετική εµπειρία. Με την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, η
οποία εκδίδεται από την Αρχή και δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες, µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να
ανανεωθεί µία φορά µε απόφαση της Αρχής. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για
λόγους που ανάγονται σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλήρωση
των καθηκόντων του, µε πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται
ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής.
δ) Υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή µπορεί να
είναι και δηµόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995 (Α’ 247). Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από την Αρχή και διορίζεται µε απόφαση του Προέδρου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως
ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή εισηγείται στην Αρχή τριµελής
επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφασή της και αποτελείται
από τον Πρόεδρο της Αρχής, ένα µέλος της και ένα µέλος του
Α.Σ.Ε.Π..
ε) Αν ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από φορέα του δηµόσιου τοµέα, µετά από τη λήξη και τη µη ανανέωση της θητείας
του, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον φορέα προέλευσης και καταλαµβάνει κενή
οργανική θέση αντίστοιχη µε τη θέση που κατείχε στον ίδιο
φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση µε την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και
του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται µε την ίδια απόφαση. Η υπηρεσία του στη θέση του Γενικού Διευθυντή της
Αρχής αποτελεί πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαµβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική
και µισθολογική του εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης.
στ) Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 239
Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων υπηρεσιών
από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
1. Στο Τµήµα Θεσµικών Ρυθµίσεων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µεταφέρονται οι αρµοδιότητες
της περίπτωσης ε’ του άρθρου 12 του π.δ. 138/1993 (Α’ 55) όπως
προστέθηκε µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου
35 του π.δ. 346/1998 (Α’ 230), πλην της συλλογής και αποστολής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στατιστικών στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που ασκείται από το Τµήµα Προγραµµατισµού και στοιχείων της ίδιας Διεύθυνσης.
2. Η σύναψη και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων υπηρε-
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σιών κατά την έννοια του π.δ. 60/2007 (Α’ 64) µπορεί να είναι,
είτε κεντρική, όταν διενεργείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου)
είτε αποκεντρωµένη, όταν διενεργείται από οποιονδήποτε άλλο
φορέα του δηµοσίου τοµέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β
ν. 2362/1995 (Α’ 247).
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, εγκρίνεται Κανονισµός Υπηρεσιών Δηµοσίου µε τον
οποίο ρυθµίζονται οι διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση των
δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών των ανωτέρω παραγράφων και
περιέχει ιδίως: α) τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών, τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια συµµετοχής, β) τους ειδικότερους όρους συµµετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη
προϋπόθεση ή διαδικαστική ενέργεια µέχρι την ανακοίνωση της
κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας, την ευθύνη του οικονοµικού φορέα (παρόχου) µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας, γ) τις προϋποθέσεις καταβολής εγγύησης,
τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
που αφορά στη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών,
δ) τις προθεσµίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις ασκήσεως
ενδικοφανούς προσφυγής, ε) το ύψος της προκαταβολής επί της
συµβατικής αξίας, τις προθεσµίες απόδοσης λογαριασµού, τους
διάφορους τρόπους πληρωµής και κάθε άλλο θέµα που αφορά
την αποπληρωµή του τιµήµατος της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, στ) τις προθεσµίες των επί µέρους διαδικασιών, τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που συµµετέχουν στη σύναψη
και εκτέλεση των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών των επί µέρους φορέων, τον τρόπο διοικητικής επίλυσης των διαφορών
που ανακύπτουν µέχρι την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, τις χρηµατικές κυρώσεις (πρόστιµα, κατάπτωση ποινικής
ρήτρας ή εγγυοδοσίας κ.λπ., αποκλεισµό εν όλω ή εν µέρει
κ.λπ.), οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση στους µη εκπληρώνοντες τις ανειληµµένες υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο θέµα
αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση του ως άνω Κανονισµού Υπηρεσιών εφαρµόζεται αναλογικά το π.δ. 118/2007 (Α’ 150) ή οι οικείοι Κανονισµοί προµηθειών
ή υπηρεσιών φορέων κατά περίπτωση.
4. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου), συνάπτονται και εκτελούνται συµβάσεις υπηρεσιών, που η δαπάνη τους βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισµό, τους προσαρτηµένους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισµούς και λογαριασµούς, τον προϋπολογισµό
δηµοσίων επενδύσεων, καθώς και κάθε αποκεντρωµένη δηµόσια
σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της παραγράφου 2, εφόσον εγκριθεί, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Η ως άνω αρµοδιότητα ασκείται
από το Τµήµα Ιατρικών Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού της Διεύθυνσης Προµηθειών Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού και Επιστηµονικών Οργάνων, που µετονοµάζονται σε Τµήµα Ιατρικών
Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και Παροχής Υπηρεσιών και Διεύθυνση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών, αντίστοιχα.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού παρέχεται η ευχέρεια
για τη σύναψη και εκτέλεση ενοποιηµένων δηµοσίων συµβάσεων
παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών περισσοτέρων φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β
του ν. 2362/1995.
6. Από τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εξαιρούνται
οι Ο.Τ.Α..
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του
π.δ. 60/2007 (Α’ 64) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εκτίµηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής του παρόντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χω-
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ριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισµένη σύµφωνα µε το
άρθρο 57, σχετικά µε τις συµβάσεις δηµοσίων προµηθειών και
υπηρεσιών, αντίστοιχα, που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες
αρχές κατά το προηγούµενο έτος».
8. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3886/2010 (Α’ 173) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, και το Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις συµβάσεις κρατικών
προµηθειών και υπηρεσιών.»
Άρθρο 240
Ρυθµίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου πέµπτου του ν.
3912/2011 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα των ανωτέρω θέσεων. Με την προκήρυξη µπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.: α) τα
ειδικότερα προσόντα και β) ο βασικός ή µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών που ζητείται για κάθε προς πλήρωση θέση σύµφωνα
µε τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες της. Η κατά περίπτωση
σχετική αιτιολογία ελέγχεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από ένα µέλος του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο, και δύο µέλη
που υποδεικνύονται από το Δ.Σ. της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα µέλη του
ΑΣΕΠ ορίζονται από την ολοµέλεια του.
Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
και καθορίζει τον αριθµό και τις ειδικότητες των προς κάλυψη
θέσεων, καθώς και τα αναγκαία προσόντα και δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων
Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των
Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δηµοσίευση της
στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του
Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο
Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νοµιµότητας και κύρωση. Σε περίπτωση
περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα
έτος από την κύρωση των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π.. Η ισχύς του
πίνακα µπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40) και των παραγράφων 20 και
21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), στις διαδικασίες
προσλήψεων κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρµόζονται
οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις περί προσλήψεως προσώπων που εµπίπτουν σε ειδικές ή προστατευόµενες κατηγορίες.
Εάν οι θέσεις ευθύνης που ορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας δεν καταστεί δυνατό να καλυφθούν µε τον οριζόµενο
στη παράγραφο 3 τρόπο, η πλήρωσή τους προκηρύσσεται από
το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της
ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40)
και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν.
4057/2012 (Α’ 54), η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου απευθείας στη θέση ευθύνης, κατόπιν εισηγήσεως Επιτροπής Προσλήψεως Διευθυντικών Στελεχών που συγκροτείται από ένα σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π.,
που ορίζεται από την Ολοµέλεια του, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
και το Γενικό Διευθυντή της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.. Η πρόσληψη γίνεται
σε µία από τις συνιστώµενες µε το πρώτο εδάφιο θέσεις.
H επιλογή νοµικών συµβούλων, που καλύπτουν τουλάχιστον
δύο από τις συνιστώµενες µε το πρώτο εδάφιο θέσεις, γίνεται
από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., µετά από εισήγηση της επιτροπής
επιλογής προσωπικού (µε τη συµµετοχή ως προέδρου του µέ-

λους του Α.Σ.Ε.Π.) σύµφωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.
1 εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α’ 149) και των διατάξεων
της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’
40) και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν.
4057/2012 (Α’ 54), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µετά από συνέντευξη στην οποία καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Η διεκπεραίωση
τυχόν υποχρεώσεων που προβλέπει το δηµόσιο λογιστικό δεν
κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας προκηρύξεως των θέσεων.»
2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α’ 314),
που προστέθηκε µε το άρθρο 17 περίπτωση Α’ του ν. 4013/2011
(Α’ 204), αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, εξαιρείται η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
«Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» και η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.),
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3899/2010,
οι οποίες εφαρµόζονται και για τους εργαζόµενους σε αυτήν».
3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του δεύτερου
άρθρου του ν. 3912/2011 (Α’17) πριν την τελεία, τίθεται κόµµα
και προστίθεται η φράση «ο οποίος υποστηρίζεται από τη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας».
Άρθρο 241
Ρύθµιση θεµάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις
(ν. 3299/2004)
1. α. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή
ενέργεια που υποβλήθηκαν µέχρι και τις 29.1.2010 στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, είτε µεµονωµένα είτε σωρευτικά µε µία αίτηση και ολοκληρώθηκαν πριν τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εξετάζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3299/2004, χωρίς την προϋπόθεση της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5 του νόµου αυτού, ανεξάρτητα αν
εκκρεµεί, είναι σε διαδικασία εξέτασης ή έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις, λόγω µη πλήρωσης της προϋπόθεσης της ως
άνω περίπτωσης α’. Η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων
τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση του πρακτικού σύνδεσης µε
τη ΔΕΗ.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ενιαίο ενισχυόµενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια
κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, µε κριτήρια
την περίοδο υλοποίησης, την ονοµαστική ισχύ τους, το είδος του
µηχανολογικού εξοπλισµού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους.
2. Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή
ενέργεια που έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου όπως τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση του πρακτικού σύνδεσης µε τη ΔΕΗ και για λοιπά επενδυτικά σχέδια που
υποβλήθηκαν για την υπαγωγή τους στο ν. 3299/2004, χωρίς την
ταυτόχρονη υποβολή και των ειδικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις, εάν τα εν λόγω
δικαιολογητικά εκδόθηκαν µεταγενέστερα, αλλά η αίτηση για την
έκδοσή τους είχε υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες πριν την
υποβολή της αίτησης ένταξης, εξετάζονται ανεξάρτητα αν εκκρεµούν, είναι σε διαδικασία εξέτασης ή έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις, λόγω τη µη έγκαιρης υποβολής των
δικαιολογητικών αυτών. Επιπλέον εξετάζονται τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η υποχρέωση προσκόµισης των εν λόγω δικαιολογητικών καταργήθηκε µεταγενέστερα µε τροποποίηση του
θεσµικού πλαισίου.
3. Για την επανεξέταση των επενδυτικών σχεδίων των παραγράφων 1 και 2 απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης των ενδιαφεροµένων εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
4. α. Οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων,
καθώς και οι αποφάσεις συµµόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και των νόµων 2601/1998 και
1892/1990, εκδίδονται κατόπιν γνωµοδότησης των Γνωµοδοτικών
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Επιτροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.
Ο αρµόδιος Υπουργός, µπορεί να παραπέµπει στην Γνωµοδοτική
Επιτροπή, αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων όταν το κρίνει αναγκαίο.
β. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται η λειτουργία των Γνωµοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν.
3299/2004. Οι εν λόγω Επιτροπές, τα µέλη των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα έντεκα (11), ανασυγκροτούνται µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
5. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσµία ολοκλήρωσης
των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 2601/1998 (Α’ 81) και 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συµπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσµία ολοκλήρωσης. Η εν
λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 4013/2011, η οποία ισχύει
και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 2601/1998.
6. Σε περίπτωση έλλειψης ταµειακής ρευστότητας του οφειλέτη, το Δηµόσιο µπορεί να εξοφλείται για βεβαιωµένες οφειλές
προς αυτό από επιστροφή επιχορήγησης των νόµων 1892/1990
(Α’ 101), 2601/1998 (Α’ 81), 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’
8), µε µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη, χωρίς αντάλλαγµα.
Η αξία των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων αποτιµάται, µε δαπάνες του οφειλέτη, από δύο ορκωτούς ελεγκτές –
λογιστές ή, κατά περίπτωση, από δύο εκτιµητές του Σώµατος
Ορκωτών Εκτιµητών, που δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε
εξάρτηση από τον οφειλέτη. Από την αξία αυτή εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωµένες οφειλές, άλλως οι τυχόν εναποµένουσες
οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία του
οφειλέτη ή από εγγυήσεις τρίτων.
Η µεταβίβαση και η εκχώρηση των στοιχείων του παρόντος
άρθρου, η οποία εξαιρείται από κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο,
στον οποίο συµπεριλαµβάνεται ο φόρος µεταβίβασης, ο φόρος
εισοδήµατος ή υπεραξίας, από τέλη µεταγραφής καθώς και από
κάθε άλλο φόρο, τέλος, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του Δηµοσίου
ή τρίτων, γίνεται κατά τις κείµενες διατάξεις.
Τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων και έµµισθων ή άµισθων υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογικών γραφείων, τα οποία
περιορίζονται στο ένα πέµπτο (1/5) αυτών που καθορίζονται κάθε
φορά, δεν µπορούν να είναι ανώτερα των πεντακοσίων (500)
ευρώ κατά περίπτωση και βαρύνουν τον µεταβιβάζοντα οφειλέτη. Η αµοιβή του παριστάµενου δικηγόρου, εξαιρουµένων των
παρακρατούµενων εισφορών για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης της έλλειψης ταµειακής ρευστότητας του οφειλέτη, η
διαδικασία αποδοχής εκ µέρους του Δηµοσίου της µεταβίβασης
αντί καταβολής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
7. H υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση α υποπερίπτωση αα’
του ν. 3908/2011 (Α’ 8) τροποποιείται ως ακολούθως:
«αα Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών,
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών ταυ επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων Μικρών
και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται
κατά 10%».
8. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 τροποποιείται ως
ακολούθως:
«Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος
νόµου, περιλαµβανοµένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν µπορούν
να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια µιας τετραετίας το
όριο των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ για µεµονωµένη
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επιχείρηση και των είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ για
το σύνολο των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων
και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων
Γενικής Επιχειρηµατικότητας τα προαναφερόµενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο».
9. To άρθρο 7 παράγραφος 3 του ν. 3908/2011 τροποποιείται
ως ακολούθως:
«3. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αφορά τις φορολογικές απαλλαγές των δύο εξαµηνιαίων περιόδων του εποµένου
έτους για τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 6 του παρόντος ορίζεται έως και το τριπλάσιο των συνολικών κονδυλίων των κατ’
έτος οριζόµενων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης.»
10. Το άρθρο 8 παράγραφος 7 περίπτωση δ’ του ν. 3908/2011
τροποποιείται ως ακολούθως:
«7. Λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονοµική κατάσταση,
η υποχρέωση για την υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα
της επένδυσης κατά τη φάση υποβολής της πρότασης επενδυτικού σχεδίου αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διάστηµα που µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Στην περίπτωση που στο χρηµατοδοτικό σχήµα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται µεσοµακροπρόθεσµο δάνειο και ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει τη σχετική έγκριση κατά το
χρόνο υποβολής της πρότασης, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται, κατά τα προβλεπόµενα στην υ.α. 17299/ 20.4.2011 (Β’
652/20.4.2011), µε επιτόκιο αναφοράς το ισχύον µέσο επιτόκιο
της αγοράς κατά τον προηγούµενο µήνα από τον µήνα υποβολής
της πρότασης. Το ως άνω αναφερόµενο επιτόκιο ισούται µε το
µέσο επιτόκιο για επιχειρηµατικά δάνεια χωρίς καθορισµένη
διάρκεια, όπως αυτό δηµοσιοποιείται στον Πίνακα 1 (Πίνακας 1:
Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ) στο επίσηµο µηνιαίο δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος (Δελτίο
Τύπου: Τραπεζικά Επιτόκια καταθέσεων και δανείων).
Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο πρέπει να έχει εγκριθεί από
τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό
πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, η οποία δεν µπορεί
να παραταθεί για χρονικό διάστηµα πέραν των έξι µηνών από την
έκδοση του οριστικού πίνακα αποτελεσµάτων. Το επενδυτικό
σχέδιο δεν αξιολογείται εκ νέου.
Στις περιπτώσεις εκείνες που ο φορέας της επένδυσης αποφασίζει να µην λάβει τελικά δάνειο για τη χρηµατοδότηση της
υλοποίησής του, οφείλει να το γνωρίσει γραπτώς στην αρµόδια
Υπηρεσία πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και να επικαιροποιήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν
την κάλυψη της αυξηµένης ίδιας συµµετοχής. Στην περίπτωση
αυτή η αξιολόγηση δεν µεταβάλλεται και ελέγχεται από την υπηρεσία η δυνατότητα του φορέα για κάλυψη της ίδιας συµµετοχής.
Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα.
Τα ανωτέρω οριζόµενα εφαρµόζονται τόσο στα Γενικά, όσο
και στα Ειδικά καθεστώτα του 3908/2011, εκτός κι αν ορίζεται
διαφορετικά στις υπουργικές αποφάσεις προκήρυξής τους».
11. Στο άρθρο 11 του ν. 3908/2011 προστίθεται παράγραφος
8, ως ακολούθως:
«8. Επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο µιας εκ
των εξαµηνιαίων προσκλήσεων, συγκεντρώνουν και εκπληρώνουν τους τυπικούς και ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις
υπαγωγής, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011
(ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011) και στο π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14.4.2011),
αλλά ωστόσο δεν υπάγονται λόγω εξάντλησης των σχετικών διαθεσίµων πόρων της περιόδου, τότε δίδεται δικαίωµα υποβολής
στον αµέσως επόµενο κύκλο υποβολών, χωρίς την υποχρέωση
της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3908/ 2011, περί της καταβολής χρηµατικού ποσού (παραβόλου). Η ανωτέρω πρόβλεψη
ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του επενδυτικού σχεδίου δεν µεταβάλλεται. Παράλληλα µε την κατάρτιση και δηµοσιοποίηση του οριστικού πίνακα κατάταξης κάθε κύκλου,
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καταρτίζεται από την υπηρεσία και πίνακας των επιλαχουσών
προτάσεων, που κατέχουν το ανωτέρω δικαίωµα επαναυποβολής».
12. Στο άρθρο 11 του ν. 3908/2011 προστίθεται παράγραφος
9 ως ακολούθως:
«9. Οι προθεσµίες για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του π.δ. 33/ 2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ 83/Α/14.4.2011) ορίζονται ως
αποκλειστικές».
13. Στο άρθρο 11 του ν. 3908/2011 προστίθεται παράγραφος
10, ως ακολούθως:
«10. Για λόγους διαφάνειας και δηµοσιότητας, µε ευθύνη της
Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δηµοσιοποιούνται
αµελητί στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του
π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/ Α/14-4-2011) στοιχεία για τις επενδύσεις
που έχουν υπαχθεί στους νόµους 3299/2004 και 3908/2011 και
σχετίζονται µε τη ροή υλοποίησης των επενδύσεων. Συγκεκριµένα δηµοσιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τις ηµεροµηνίες
υπαγωγής, αιτήσεων και πραγµατοποίησης ελέγχων, διενέργειας
εκταµιεύσεων και ολοκλήρωσης των επενδύσεων, καθώς και ηµεροµηνίες διενέργειας ελέγχων στις περιπτώσεις τήρησης των
όρων των µακροχρόνιων υποχρεώσεων».
14. Το άρθρο 12 παράγραφος 5, τελευταίο εδάφιο του ν.
3908/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι αποζηµιώσεις των µελών των Μητρώων Αξιολογητών και
Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του Π.Δ. 33/2011 (Α’
83) καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τα ανώτατα όρια αµοιβών στο Δηµόσιο και βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων».
15. Προστίθεται νέο άρθρο 14Β στο ν. 3908/2011 ως ακολούθως:
«Άρθρο 14Β
Προϋποθέσεις και διαδικασίες τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού Αντικειµένου
Αίτηµα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
δύναται να υποβληθεί άπαξ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
Επενδυτικού Σχεδίου.
Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτηµα τροποποίησης
όταν γίνονται µεταβολές του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ κατηγοριών ενεργειών, µε την προϋπόθεση ότι οι µεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα
ξεπερνούν το 10% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Σε περίπτωση που η τροποποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου επιφέρει µεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην Υπηρεσία
σχετικό αίτηµα τροποποίησης.
Τα αιτήµατα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και δύναται
να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να µην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης και της βαθµολόγησης
του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες καινοτοµίας, δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης),
β) να µην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία
έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδεκτή),
γ) να µην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επί µέρους κατηγοριών δαπανών όπως αυτά προσδιορίζονται από το ν. 3908/2011
και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του.
Προκειµένου ένα αίτηµα τροποποίησης να γίνεται δεκτό θα
πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι:
α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της
επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της,
β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της
προκήρυξης,
γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούµενου προϋπολογι-
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σµού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης.
Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται από το δικαιούχο της
ενίσχυσης προς την Υπηρεσία, µέσω του ΠΣΚΕ-Επ συνοδευόµενο από αιτιολόγηση της σκοπιµότητάς του, καθώς και σχετικές
προσφορές, προτιµολόγια, prospectus, τα οποία αιτιολογούν τις
µεταβολές στο κόστος.
Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτηµα στην ουσία του και αποφασίζει
για την µερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µήνα από την υποβολή και παραλαβή
του.
Στην περίπτωση που η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή µερικά, εκδίδει τροποποίηση της υ.α. Υπαγωγής.
Σε αντίθετη περίπτωση, ενηµερώνει εγγράφως τον επενδυτή για
τη µη αποδοχή του αιτήµατος του και αιτιολογεί την απόφασή
της.
Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας ή της έδρας της επιχείρησης, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου, είτε µετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούµενη έγγραφη
ενηµέρωση της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα έως 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης».
16. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής:
«Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας δύναται να παρατείνεται η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων.»
Άρθρο 242
Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. – ν. 3614/2007)
1. Στο τέλος της παραγράφου ιδ’ του άρθρου 2 του ν.
3614/2007 (Α’ 267) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και τηρεί πληροφοριακό σύστηµα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για την παρακολούθηση της τήρησης των κανονισµών κρατικών
ενισχύσεων».
2. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.
3614/2007, µετά τη φράση «, ν.3156/2003» προστίθεται η φράση
«, καθώς και του παρόντα νόµου».
3. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι
10, 11 και 12 ως ακολούθως:
«10. α . Στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων
έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα
χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
51 του ν. 3669/2008 (Α’116)».
β. Στις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων
που έχουν προκηρυχθεί έως 15.3.2012 χωρίς πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξη, δύναται να χορηγείται
στον ανάδοχο προκαταβολή κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού
ποσού της σύµβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.), έναντι
ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
11. Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, που εκτελούν ως δικαιούχοι το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α., οι σύνδεσµοι ή επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., οι µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
Ανώνυµες Εταιρείες του δηµοσίου, δύναται να συµπεριλαµβάνεται στο ποσό που χορηγείται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και το ποσό του µη επιλέξιµου για
συγχρηµατοδότηση Φ.Π.Α.. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί όρο
χρηµατοδότησης της πράξης και περιλαµβάνεται στην απόφαση
ένταξης και στο σύµφωνο αποδοχής όρων. Ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται στους ως άνω δικαιούχους από το Π.Δ.Ε. και στη συνέχεια συµψηφίζεται ή επιστρέφεται σύµφωνα µε τις κείµενες περί
Φ.Π.Α. διατάξεις, αποτελεί οφειλή προς το δηµόσιο, η οποία εκκαθαρίζεται µετά την ολοκλήρωση και επιστρέφεται από το δικαιούχο στα έσοδα του Π.Δ.Ε. ή συµψηφίζεται µε αντίστοιχες
χρηµατοδοτήσεις του φορέα εκτέλεσης από εθνικούς πόρους
του Π.Δ.Ε.. Στην ίδια υποχρέωση εκκαθάρισης υπάγονται και
τυχόν προηγηθείσες χρηµατοδοτήσεις του Π.Δ.Ε. για ποσά µη
επιλέξιµου Φ.Π.Α. των ως άνω φορέων από το έτος 2011 και
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µετά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζονται οι περιπτώσεις εφαρµογής της παρούσας διάταξης, η διαδικασία
χρηµατοδότησης, ο τρόπος εκκαθάρισης και κάθε σχετικό θέµα.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού µπορεί να εκχωρείται µέρος των πιστώσεων
Εθνικής ή/και Κοινοτικής Συµµετοχής του ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο της κεντρικής διαχείρισης, κατά την έννοια
του άρθρου 53α του Κανονισµού 1605/2002 (EE L 248 της
16.9.2002, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη δηµιουργία Ταµείων Εγγυήσεων ή/και Δανείων για έργα που εκτελούνται
στην Ελληνική Επικράτεια.»
4. α) Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προκαταβολές και οι ενδιάµεσες πληρωµές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται
από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους
παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία.
Στην περίπτωση αυτή παραµένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις
περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για είσπραξη
χρηµάτων, χωρίς όµως τον όρο της παρακράτησης.
Οι τελικές πληρωµές των ανωτέρω δικαιούχων, µετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συµψηφίζονται,
παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασµό του δικαιούχου και καταβάλλονται µε την υποχρεωτική προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Ο διατάκτης της πληρωµής κατά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης πληρωµής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εµπίπτει
στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωµή αφορά
προκαταβολή, ενδιάµεση ή τελική πληρωµή.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης, κατά την
πληρωµή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας οι δικαιούχοι:
αα) άµεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και ειδικών µέτρων
στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των µέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους
οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής
και
γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των µέτρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευµατίες.»
β) Η διάταξη της παραγράφου α εφαρµόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου και απαιτούν την προσκόµιση αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, προκειµένου να
καταβληθεί η ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές
προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε την παρούσα παράγραφο, καταργείται.
5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 (Α’ 206) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Ειδικά
για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και προγράµµατα του ΕΣΠΑ
2007-2013, δεν απαιτείται η προηγούµενη έκδοση της ως άνω
απόφασης, αλλά ο καθορισµός των ως άνω στοιχείων γίνεται µε
την προβλεπόµενη στο άρθρο 7 του ν. 3614/2007 απόφαση ένταξης. Για τα ερευνητικά έργα, τις δράσεις και τα προγράµµατα
που χρηµατοδοτούνται από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρµοδίου φορέα ή µε ιδιωτικά κονδύλια, ο καθορισµός
των ως άνω στοιχείων γίνεται µε απόφαση του υπουργού που
εποπτεύει τον αρµόδιο φορέα που συνάπτει τη σύµβαση.»
6. Στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του Ε.Σ.Π.Α.
2007-2013 που έχουν σκοπό την ενίσχυση και στήριξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας νέων, τη στήριξη της µαθητείας νέων
και της απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας, τον επαγγελµα-
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τικό προσανατολισµό και επαναπροσανατολισµό, τη στήριξη και
προώθηση της νεανικής καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας
και που γενικότερα συντελούν στην πνευµατική, οικονοµική και
κοινωνική εξέλιξη και ανάπτυξη των νέων κατά την έννοια της περίπτωσης α’ του άρθρου 13 του ν. 3896/2010 (Α’ 207) είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών από τους δικαιούχους των
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων σε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατόχους απολυτηρίου τίτλου λυκείου , φοιτητές και σπουδαστές, αποφοίτους Α.Ε.Ι. και αποφοίτους
σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και ερευνητές. Οι
υποτροφίες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της εκάστοτε συγχρηµατοδοτούµενης πράξης, µέσω των πόρων του
Κεντρικού Λογαριασµού Ε.Σ.Π.Α..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης
των υποτροφιών, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων, το ύψος των χορηγούµενων υποτροφιών και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
7. Σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα πρακτικής άσκησης ή µαθητείας, οι µαθητευόµενοι και ασκούµενοι κατά τη διάρκεια της
µαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. για
την περίπτωση ατυχήµατος, οφειλοµένου σε συµβάν που επήλθε
κατά την εκτέλεση της µαθητείας ή της άσκησης και εξ αφορµής
αυτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο ορίζονται στο 1% του εκάστοτε
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του
Ι.Κ.Α. και βαρύνουν τον δικαιούχο του συγχρηµατοδοτούµενου
έργου. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την κατά τα ανωτέρω
ασφάλιση χρεώνονται στον προϋπολογισµό της σχετικής συγχρηµατοδοτούµενης πράξης και βαρύνουν τον Κεντρικό Λογαριασµό ΕΣΠΑ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του α.ν.
1846/ 1951 (Α’ 179) εφαρµόζονται αναλόγως και για το φορέα
υποδοχής του µαθητευόµενου ή ασκούµενου, για τη διενέργεια
της πρακτικής άσκησης ή µαθητείας.
Άρθρο 243
Ρυθµίσεις θεµάτων Ψηφιακής Σύγκλισης
1. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (Α’ 210) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σκοποί της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού,
πέραν των οριζοµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.
2860/2000, είναι και η διατύπωση εισηγήσεων, καθώς και ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση, η υλοποίηση και διαχείριση έργων και
δράσεων για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας και για την προώθηση της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς
της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας.»
2. Μετά το άρθρο 24 του ν. 3431/2006 (Α’ 13) προστίθεται νέο
άρθρο 24Α ως εξής:
« Άρθρο 24Α
Δέσµευση και απονοµή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων
για την υποστήριξη της λειτουργίας δηµόσιων
αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων
σε υποεξυπηρετούµενες περιοχές
της Ελληνικής Επικράτειας
1. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοούνται ως:
α. Δηµόσια Αγροτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα («Δίκτυα»): Δηµόσια
υποδοµή ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
περιορίζεται στις Υποεξυπηρετούµενες Περιοχές και η ανάπτυξη
της οποίας συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β. Έργο: Το έργο ανάπτυξης των δηµόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων που υλοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους
του ανωτέρω καθεστώτος.
γ. Διαχείριση: Η τεχνική, επιχειρησιακή και εµπορική διαχείριση του Δικτύου κατά το διάστηµα της λειτουργίας του.
δ. Διαχειριστής Δικτύου: Εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία
έχει ανατεθεί η διαχείριση του Δικτύου, σύµφωνα µε τους ειδι-
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κότερους όρους και το νοµικό πλαίσιο που διέπουν το Έργο, και
τη µεταγενέστερη λειτουργία του.
ε. Αναθέτουσα Αρχή: Η δηµόσια αρχή που είναι αρµόδια για
την ανάθεση της σύµβασης υλοποίησης των Δικτύων, καθώς και
κάθε άλλης σύµβασης παραχώρησης της διαχείρισης.
στ. Υποεξυπηρετούµενες περιοχές: Οι χαρακτηριζόµενες ως
«λευκές» περιοχές στα σχετικά κείµενα του καθεστώτος ενίσχυσης, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες διατάξεις της Ανακοίνωσης
της Ε.Ε. (2009/C 235/04), όπως οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αποκλειστικά και µόνο για τις απονεµόµενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας των Δικτύων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
Έργου, καθώς και για τις τυχόν µεταγενέστερες αναβαθµίσεις ή
επεκτάσεις αυτών.
3. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670 MHz – 3700 MHz και 3770
MHz – 3800 MHz απονέµονται στην Αναθέτουσα Αρχή για 25 έτη
µε σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µόνο για τις Υποεξυπηρετούµενες περιοχές, µέσω των
Δικτύων. Το δικαίωµα χρήσης για τις ζώνες αυτές, (εφεξής «Δικαίωµα») χορηγείται στον εκάστοτε επιλεγµένο Διαχειριστή του
Δικτύου άνευ ιδιαιτέρου ανταλλάγµατος και έναντι των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει µε τη σύµβαση υλοποίησης του Δικτύου, για όσο διάστηµα αυτός ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης
που του έχουν ανατεθεί. Για τη χορήγηση του Δικαιώµατος στο
Διαχειριστή του Δικτύου δεν απαιτείται άλλη διοικητική πράξη,
πλην της οριστικής και τελεσίδικης ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων διαχείρισης από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην ανάθεση
των σχετικών καθηκόντων διαχείρισης από την Αναθέτουσα Αρχή
ορίζονται και οι τεχνικοί και λειτουργικοί όροι χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων του Δικαιώµατος, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της
ΕΕΤΤ.
4. Το δικαίωµα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που έχει χορηγηθεί σε Διαχειριστή ανακαλείται αυτόµατα µε τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της εκάστοτε ισχύουσας σύµβασης
διαχείρισης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής δύναται να γίνει ανάκληση του αρχικά χορηγηθέντος Δικαιώµατος και κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης, στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριµένες συχνότητες δεν
αξιοποιούνται, εν όλω ή εν µέρει, για τη λειτουργία των Δικτύων
και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείµενης νοµοθεσίας αναφορικά µε τη
χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως δε σε περίπτωση πρόκλησης σοβαρών παρεµβολών, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ανακαλέσει
το Δικαίωµα µετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση µη χορήγησης του Δικαιώµατος από την Αναθέτουσα αρχή στο Διαχειριστή εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, η δέσµευση και απονοµή των ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε το παρόν, παύει να ισχύει.
5. Το Δικαίωµα δεν µεταβιβάζεται ούτε µισθώνεται από τον
Διαχειριστή του Δικτύου σε τρίτους.
6. Το Δικαίωµα αφορά στη χρήση ραδιοφάσµατος αποκλειστικά και µόνο για την ασύρµατη πρόσβαση του τελικού χρήστη
ή για την ασύρµατη πρόσβαση στον τοπικό εξοπλισµό πρόσβασης του τελικού χρήστη, εγκατεστηµένου εντός Υποεξυπηρετούµενου οικισµού. Το ραδιοφάσµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται
περιοριστικά εντός των Υποεξυπηρετούµενων περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, που καλύπτονται από τα Δίκτυα, όπως
αυτές ορίζονται ρητά από την Αναθέτουσα Αρχή. Το Δικαίωµα
δεν προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων κορµού. Στην περίπτωση που η Διαχείριση των Δικτύων ανατίθεται σε περισσότερους του ενός Διαχειριστές, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά
τους σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές, η χορήγηση του Δικαιώµατος που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο πραγµατοποιείται σε κάθε Διαχειριστή αποκλειστικά για τη γεωγραφική
περιοχή αρµοδιότητάς του.
7. Η ΕΕΤΤ είναι αρµόδια για τον έλεγχο των τεχνικών και λειτουργικών όρων για την εφαρµογή του γεωγραφικού περιορισµού των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που απονέµονται στους Διαχειριστές, σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
καθώς και για την διαπίστωση των παραβάσεων που προβλέπον-
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ται από την παράγραφο 4 του παρόντος. Αναφορικά µε τα ζητήµατα χρήσης και εποπτείας των απονεµόµενων ζωνών ραδιο- συχνοτήτων ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3431/2006, ιδίως δε το
άρθρο 63 αυτού, όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών
Συχνοτήτων και στην υπ’ αριθ. 2008/411/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Μαΐου 2008, όπως
ισχύουν.
9. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δεν απαλλάσσεται από υποχρεώσεις τυχόν άλλων αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται από
ισχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 244
Απασχόληση ταµιών
Μετά το άρθρο 7 του ν.δ. 1037/1971 (Α’ 235) προστίθεται
άρθρο 7α ως εξής:
«Άρθρο 7α
Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου,
στα εµπορικά καταστήµατα λιανικής πώλησης επιτρέπεται η µετά
το πέρας του νοµίµου ωραρίου λειτουργίας τους απασχόληση
επί τριάντα λεπτά της ώρας ενός εργαζόµενου υπεύθυνου ταµείων και µέχρι τριών εργαζόµενων ταµιών αποκλειστικά και µόνο
για ταµειακή και λογιστική τακτοποίηση, υπό την προϋπόθεση
ότι το κατάστηµα είναι κλειστό και δεν εξυπηρετούνται πελάτες.
Οι εργαζόµενοι αυτοί, κατά τις µέρες της ως άνω απασχόλησής
τους, προσέρχονται στην εργασία τους τριάντα λεπτά της ώρας
αργότερα από την τυπική έναρξη του ωραρίου τους. Στις καταστάσεις προσωπικού και στα προγράµµατα ωρών εργασίας και
απασχόλησης προσωπικού που υποβάλλονται στις αρµόδιες
υπηρεσίες, αναγράφονται επακριβώς το ονοµατεπώνυµο του εργαζόµενου, η ειδικότητα µε την οποία απασχολείται, καθώς και
οι ηµεροµηνίες και ώρες της κατά τα παραπάνω απασχόλησης.
Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων, το ωράριο των εργαζόµενων και την υποβολή των
καταστάσεων προσωπικού και των προγραµµάτων εργασίας,
εφαρµόζονται και όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 245
Θέµατα προσωπικού της Μόνιµης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ
1. α) Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 40 του
π.δ. 178/2000 αντικαθίστανται ως εξής: «Τρεις (3) θέσεις µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δηλαδή
µία (1) θέση ειδικότητας κλητήρα, µία (1) θέση ειδικότητας καθαρίστριας και µία (1) θέση ειδικότητας οδηγού αυτοκινήτου.»
β) Στο άρθρο 43 του π.δ. 178/2000 προστίθεται παράγραφος
5 ως εξής:
«5. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, δηλαδή µία (1) θέση ειδικότητας κλητήρα, µία (1) θέση ειδικότητας καθαρίστριας και µία (1) θέση ειδικότητας οδηγού αυτοκινήτου.»
2. Για την κάλυψη των θέσεων της παραγράφου 1 µπορεί να
προσλαµβάνονται επιτοπίως, µόνιµοι κάτοικοι του κράτους, όπου
εδρεύουν οι ανωτέρω Υπηρεσίες, εφόσον γνωρίζουν και την τοπική γλώσσα.
3. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών,
ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου της κάθε υπηρεσίας.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αντιµισθίας των
προσλαµβανοµένων και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006
(Α’ 280) και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), η πρόσληψη
γίνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών
(3) ετών, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάµενο της κάθε
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υπηρεσίας και η οποία µπορεί να ανανεώνεται, µε την τήρηση
των ως άνω διατάξεων. Για την ανανέωση αυτή απαιτείται προηγούµενη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση
του προϊσταµένου της κάθε υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007 (Α’ 117).
Άρθρο 246
Θέµατα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας
1. Στο άρθρο 4 του ν.1100/1980 (Α’ 295) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της
Ελλάδας κατατίθενται υποχρεωτικά εντόκως σε λογαριασµό
όψεως ή προθεσµιακό σε τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, το οποίο καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ µε στόχο την
επίτευξη ασφαλούς διαχείρισης αυτών και υψηλότερης δυνατής
απόδοσης».
«5. Το ΟΕΕ µπορεί µε απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, που
εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να προβαίνει στην αγορά ακινήτων για τη
στέγαση της Κεντρικής του Υπηρεσίας και των Περιφερειακών
του Τµηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 715/1979,
όπως ισχύει. Το τίµηµα της αγοράς καταβάλλεται από τους πόρους του Ο.Ε.Ε. ή από επιχορηγήσεις που προέρχονται από κοινοτικούς πόρους.»
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών
Φοροτεχνικών που καταρτίζεται από τη Κεντρική Διοίκηση του
Ο.Ε.Ε. και περιλαµβάνει τους κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας των λογιστών φοροτεχνικών και τις διοικητικές κυρώσεις
κατά των παραβατών των κανόνων αυτών.
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Άρθρο 247
Λοιπές διατάξεις
1. Τακτικοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., OTA α’
και β’ βαθµού, Ν.Π.Ι.Δ., επιχειρήσεων των κεφαλαίων Α’ και Β’
του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και ανεξαρτήτων αρχών δεν θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό ούτε αξιολογούνται αρνητικά εκ µόνου
του γεγονότος της εκ µέρους τους χρήσης των δικαιωµάτων
απόσπασης ή λήψης νόµιµης άδειας.
2. Ειδικές αποκεντρωµένες Υπηρεσίες Αλιείας σε επίπεδο Τµήµατος, οι οποίες είχαν µεταφερθεί στο Υπουργείο Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2010 (Α’ 214) και αποτελούν
ήδη Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (άρθρο 4 του π.δ. 65/2011, Α’ 147), είναι και οι ακόλουθες:
α) οι κρατικοί ιχθυογεννητικοί σταθµοί,
β) το Πειραµατικό Κυπρινοτροφείο - Χελοτροφείο Άρτας και
γ) το Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρµογών.
3. Το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (άρθρο 12 παρ. 2 του
ν. 3889/2010, Α’ 182) εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στη Γενική Γραµµατεία Ναυτιλίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να καλύπτει τις
δαπάνες και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες όλων των
Υπηρεσιών Αλιείας που µεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε αυτήν είτε συστάθηκαν στη
συνέχεια, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών ελέγχου που
συνιστώνται σύµφωνα µε το άρθρο 206, µέχρι του ύψους των
πόρων του Ταµείου που προέρχονται από την αλιεία.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 µπορούν να τροποποιούνται και µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα
µε το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α’ 107).
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) αντικαθίσταται ως εξής:
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Άρθρο 248
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011.
2. Το άρθρο 18 του ν. 3325/2005.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3377/2005 (Α’ 202), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 3557/2007 (Α’ 100).
4. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005.
5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 και το άρθρο 5 του
ν. 3668/2008.
6. Τα εδάφια 3 και 4 που προστέθηκαν µε το άρθρο 45 παράγραφος 7γ του ν. 3943/2011, καθώς και το εδάφιο 6 της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007.
7. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 178/2000.
8. Το άρθρο 24 του ν. 2941/2001 (Α’ 201) µε τίτλο «Πωλήσεις
κάτω του κόστους».
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 249
Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Οµόρρυθµη είναι η εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα που
επιδιώκει εµπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται
παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο παρόν κεφάλαιο,
εφαρµόζονται στην οµόρρυθµη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού
κώδικα για την εταιρεία, µε εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων
758 και 761 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 250
Εταιρική επωνυµία
1. Η επωνυµία της οµόρρυθµης εταιρείας σχηµατίζεται είτε
από το όνοµα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις µε την προσθήκη
των λέξεων «οµόρρυθµη εταιρεία», ολογράφως ή µε τη σύντµηση «Ο.Ε.».
2. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, το όνοµα του οποίου
περιέχεται στην εταιρική επωνυµία, απαιτείται η συγκατάθεση
αυτού ή των κληρονόµων του για τη διατήρηση της επωνυµίας.
Άρθρο 251
Δηµοσιότητα
1. Η οµόρρυθµη εταιρεία καταχωρίζεται στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε τη σύµπραξη όλων των εταίρων. Στοιχεία
που καταχωρίζονται είναι, κατ’ ελάχιστον, το όνοµα και η κατοικία
των εταίρων, η εταιρική επωνυµία, η έδρα και ο σκοπός της εταιρείας, καθώς και ο εκπρόσωπός της. Κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η οµόρρυθµη εταιρεία
αποκτά νοµική προσωπικότητα.
3. Αν η εταιρεία αρχίσει την εµπορική της δραστηριότητα πριν
από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς αυτήν. Η µη καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρεία, η οποία ασκεί εµπορική
δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ
Άρθρο 252
Η εταιρική σύµβαση
Οι σχέσεις των εταίρων µεταξύ τους καθορίζονται από την
εταιρική σύµβαση. Στις σχέσεις αυτές οι εταίροι ευθύνονται για
κάθε πταίσµα.
Άρθρο 253
Λήψη αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε συµφωνία όλων των εταίρων.
2. Εφόσον έχει συµφωνηθεί πλειοψηφική λήψη αποφάσεων, η
πλειοψηφία υπολογίζεται εν αµφιβολία µε βάση τον αριθµό των
εταίρων.
Άρθρο 254
Διαχείριση
1. Δικαίωµα και υποχρέωση διαχείρισης έχουν όλοι οι εταίροι,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση.
2. Εφόσον η διαχείριση ασκείται από όλους ή από περισσότερους εταίρους και δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική
σύµβαση, κάθε διαχειριστής εταίρος µπορεί να ενεργεί µόνος.
Αν ένας από τους λοιπούς διαχειριστές εταίρους εναντιώνεται
στην ενέργεια µιας πράξης πριν από την εκτέλεσή της, ο διαχειριστής οφείλει να µην την τελέσει.
3. Η εξουσία διαχείρισης καταλαµβάνει όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης της εταιρείας. Για τη διενέργεια πράξεων που
βρίσκονται εκτός της συνήθους διοίκησης απαιτείται η συναίνεση
όλων των εταίρων.
4. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά µε
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και υποχρέωση λογοδοσίας.
Άρθρο 255
Κέρδη και ζηµίες
Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται λογαριασµός,
από τον οποίο εµφαίνονται τα κέρδη ή οι ζηµίες της εταιρείας.
Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπεται ότι διανέµονται
κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης µε βάση προσωρινό λογαριασµό. Εκτός αντίθετης συµφωνίας, οι εταίροι µετέχουν στα κέρδη και τις ζηµίες κατά το ποσοστό συµµετοχής
τους.
Άρθρο 256
Μεταβίβαση εταιρικής συµµετοχής
Η εταιρική συµµετοχή µεταβιβάζεται ολικά ή µερικά, αν τούτο
προβλέπεται στην εταιρική σύµβαση ή συναινούν όλοι οι εταίροι.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
Άρθρο 257
Εξουσία εκπροσώπησης
1. Κάθε εταίρος έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση.
2. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από περισσότερους εταίρους, αρκεί η απευθυντέα προς την εταιρεία δήλωση βουλήσεως
να περιέλθει σε έναν από αυτούς.
3. Η εκπροσωπευτική εξουσία εκτείνεται σε όλες τις δικαστικές
και εξώδικες πράξεις που εµπίπτουν στην επιδίωξη του σκοπού
της εταιρείας. Αν τελείται πράξη καθ’ υπέρβαση του σκοπού
της εταιρίας, η υπέρβαση αυτή µπορεί να προταθεί µόνο αν ο
τρίτος τη γνώριζε ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισµοί της εκπροσωπευτικής εξουσίας µε την εταιρική σύµβαση ή µε από-
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φαση των εταίρων δεν προβάλλονται στους τρίτους.
Άρθρο 258
Ευθύνη εταίρων
1. Συµφωνία για περιορισµό ή αποκλεισµό της ευθύνης των
εταίρων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 249 δεν ισχύει
έναντι των τρίτων.
2. Ο εταίρος που ενάγεται για εκπλήρωση εταιρικής υποχρέωσης, µπορεί να προβάλλει ενστάσεις που δεν θεµελιώνονται
στο πρόσωπό του, µόνον εφόσον θα µπορούσαν να προβληθούν
από την εταιρεία.
3. Ο εταίρος που εισέρχεται στην εταιρεία ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδό του εταιρικά χρέη. Αντίθετη συµφωνία δεν ισχύει έναντι των
τρίτων.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
Άρθρο 259
Λύση της εταιρείας
1. Η οµόρρυθµη εταιρεία λύνεται: α) µε την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) µε απόφαση των εταίρων, γ) µε την κήρυξή
της σε πτώχευση και δ) µε δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.
Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπονται και άλλοι
λόγοι λύσης της εταιρείας.
2. Η αίτηση εκδικάζεται από το µονοµελές πρωτοδικείο της
έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Άρθρο 260
Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου
1. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συµπαράσταση εταίρου επιφέρουν την έξοδό του από την εταιρεία,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση.
2. Η εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπει και άλλα γεγονότα
που συνεπάγονται την έξοδο του εταίρου.
Άρθρο 261
Εκούσια έξοδος εταίρου
1. Ο εταίρος µπορεί µε δήλωσή του προς την εταιρεία και τους
λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση.
2. Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συµµετοχής καταβάλλεται στον εξερχόµενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής
χρήσης.
3. Στην εταιρεία ορισµένου χρόνου η καταβολή της αξίας συµµετοχής στον εξερχόµενο εταίρο εξαρτάται από τη συνδροµή
σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος
λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της
συµµετοχής του.
Άρθρο 262
Έξοδος εταίρου προκαλούµενη
από ατοµικό του δανειστή
Εφόσον η αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας εταίρου
από ατοµικό δανειστή του αποβεί άκαρπη, ο δανειστής µπορεί
να ζητήσει από το δικαστήριο της παραγράφου 2 του άρθρου
259 την έξοδο του εταίρου και τον καθορισµό της αξίας της συµµετοχής του.
Άρθρο 263
Αποκλεισµός εταίρου
Αν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου περιστατικό που θα
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δικαιολογούσε τη λύση της εταιρείας σύµφωνα µε την περίπτωση δ’της παραγράφου 1 του άρθρου 259, το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, η οποία
εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αντί
της λύσης της εταιρείας, να διατάξει τον αποκλεισµό του εταίρου.
Άρθρο 264
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις εξερχόµενου
και αποκλειόµενου εταίρου
1. Σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισµού εταίρου η εταιρεία του
αποδίδει αυτούσια τα αντικείµενα που είχε εισφέρει κατά χρήση.
2. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση, ο εξερχόµενος ή ο αποκλειόµενος εταίρος, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 261,
έχει αξίωση κατά της εταιρίας για καταβολή της πλήρους αξίας
της συµµετοχής του. Σε περίπτωση µη συµφωνίας των εταίρων
ως προς την αξία συµµετοχής, η αξία που καταβάλλεται ορίζεται
από το δικαστήριο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 259 µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
3. Αν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την κάλυψη των
χρεών της εταιρείας, ο εξερχόµενος ή αποκλειόµενος εταίρος
υποχρεούται να τα καλύψει κατά το λόγο της συµµετοχής του
στις ζηµίες.
Άρθρο 265
Κληρονόµοι θανόντος εταίρου
1. Σε περίπτωση συνέχισης της εταιρείας µε τους κληρονόµους θανόντος εταίρου κάθε κληρονόµος µπορεί να εξαρτήσει
την παραµονή του στην εταιρεία από το αν θα λάβει τη θέση ετερόρρυθµου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν κάνουν δεκτή την
πρόταση, ο κληρονόµος µπορεί να εξέλθει από την εταιρεία.
2. Τα ανωτέρω δικαιώµατα µπορεί να ασκήσει ο κληρονόµος
µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την αποδοχή της κληρονοµίας ή την απώλεια του δικαιώµατος για την αποποίησή της.
Εφόσον ο κληρονόµος είναι ανίκανος ή περιορισµένα ικανός για
άσκηση των πιο πάνω δικαιωµάτων, η προθεσµία αρχίζει από το
διορισµό του νόµιµου αντιπροσώπου του.
3. Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να ορίζεται ότι αν ο κληρονόµος λάβει τη θέση ετερόρρυθµου εταίρου, το ποσοστό συµµετοχής του στα κέρδη θα είναι διαφορετικό από εκείνο του
κληρονοµουµένου.
Άρθρο 266
Συνέχιση της εταιρείας
Σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας, µε απόφαση όλων
των εταίρων η εταιρεία µπορεί να συνεχισθεί µετά τη δικαστική
επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσής της ή µετά την πτωχευτική της αποκατάσταση.
Άρθρο 267
Μονοπρόσωπη εταιρεία
Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι
εταίροι και παραµείνει µόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται,
εφόσον µέσα σε δύο µήνες δεν δηµοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Άρθρο 268
Στάδιο εκκαθάρισης
1. Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν
συµφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Τα ονόµατα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται
στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εκκαθαριστή.
3. Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυµία
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µε την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».
4. Κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν ισολογισµό.
5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας παραδίδονται προς φύλαξη σε έναν από τους εταίρους ή σε τρίτο.
Σε περίπτωση διαφωνίας ο εταίρος ή ο τρίτος ορίζεται από το
µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
Άρθρο 269
Παραγραφή
1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι αξιώσεις κατά των
εταίρων για εταιρικά χρέη παραγράφονται µετά πέντε έτη από
την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν
η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.
2. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά την καταχώριση της λύσης της στο Γ.Ε.ΜΗ., η
παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
3. Οι δυο προηγούµενες διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως
και σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισµού εταίρου από την εταιρεία.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
Άρθρο 270
Αστική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα
1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, µε εξαίρεση εκείνη
της παρ. 3 του άρθρου 251, εφαρµόζονται αναλόγως και στην
αστική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα.
2. Οι ειδικές διατάξεις για τις επαγγελµατικές εταιρείες εξακολουθούν να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 271
Έννοια. Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Ετερόρρυθµη εταιρεία είναι η εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, που επιδιώκει εµπορικό σκοπό και για τα χρέη της
οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισµένα (ετερόρρυθµος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον
από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (οµόρρυθµος εταίρος).
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο παρόν κεφάλαιο,
στην ετερόρρυθµη εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις για την
οµόρρυθµη εταιρεία.
Άρθρο 272
Εταιρική επωνυµία
1. Η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας σχηµατίζεται είτε
από το όνοµα ενός ή περισσότερων οµόρρυθµων εταίρων είτε
από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις, µε
την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθµη εταιρεία», ολογράφως
ή µε τη σύντµηση «Ε.Ε.».
2. Αν στην επωνυµία ετερόρρυθµης εταιρείας περιληφθεί το
όνοµα ετερόρρυθµου εταίρου, τούτο έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε µε
την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθµος εταίρος. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 250.

Άρθρο 273
Δηµοσιότητα
Η ετερόρρυθµη εταιρεία εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στοιχεία
που καταχωρίζονται, εκτός από τα αναφερόµενα στη παράγραφο 1, του άρθρου 251, είναι κατ’ ελάχιστον το όνοµα, η κατοικία και η αξία της εισφοράς των ετερόρρυθµων εταίρων. Στο
Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Άρθρο 274
Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
1. O ετερόρρυθµος εταίρος δεν συµµετέχει στη διαχείριση των
εταιρικών υποθέσεων, ούτε στη λήψη των αποφάσεων, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση.
2. Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν έχει δικαίωµα εναντίωσης σε
πράξη που ενεργεί άλλος διαχειριστής εταίρος, εκτός αν η
πράξη υπερβαίνει τη συνήθη διαχείριση. Στην τελευταία περίπτωση ο διαχειριστής οφείλει να µην τελέσει την πράξη αυτή.
Άρθρο 275
Δικαίωµα ελέγχου
Ο ετερόρρυθµος εταίρος έχει δικαίωµα ελέγχου των εταιρικών
λογαριασµών και των βιβλίων της εταιρείας, εκτός αντίθετης
πρόβλεψης στην εταιρική σύµβαση.
Άρθρο 276
Πράξεις ανταγωνισµού
Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν µπορεί να ενεργεί για δικό του
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου πράξεις που ανάγονται στο
αντικείµενο της εταιρείας, εκτός αντίθετης πρόβλεψης στην εταιρική σύµβαση.
Άρθρο 277
Κέρδη και ζηµίες
Οι διατάξεις του άρθρου 255 ισχύουν και ως προς τον ετερόρρυθµο εταίρο. Ο ετερόρρυθµος εταίρος συµµετέχει στις ζηµίες
της εταιρείας έως το ποσό της εισφοράς του, εκτός αν στην εταιρική σύµβαση προβλέπεται η συµµετοχή του για ορισµένο µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό.
Άρθρο 278
Εξουσία εκπροσώπησης
1. Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν έχει εξουσία εκπροσώπησης
της εταιρείας.
2. Με την εταιρική σύµβαση µπορεί να ανατίθεται σε ετερόρρυθµο εταίρο η εκπροσώπηση της εταιρείας. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης από µέρους ετερόρρυθµου εταίρου ευθύνεται ο
ίδιος ως οµόρρυθµος, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε µαζί
του γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθµος εταίρος.
Άρθρο 279
Ευθύνη ετερόρρυθµου εταίρου
1. O ετερόρρυθµος εταίρος, που έχει καταβάλει στην εταιρεία
την εισφορά του, δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται προσωπικά µέχρι του ποσού της εισφοράς του.
2. Ο εισερχόµενος µετά τη σύσταση της εταιρείας ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και για τα προ της εισόδου του χρέη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
3. Αντίθετη συµφωνία όσον αφορά στην ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, δεν ισχύει
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έναντι των τρίτων.
Άρθρο 280
Ευθύνη ετερόρρυθµου εταίρου πριν την καταχώριση της
εταιρείας
Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της εταιρείας πριν από την
εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ., κάθε ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά το διάστηµα αυτό ως
οµόρρυθµος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συµµετείχε στην
εταιρεία ως ετερόρρυθµος εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθµος εταίρος εισήλθε στην εταιρεία µετά την έναρξη λειτουργίας της, αλλά πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ..
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Άρθρο 281
Λύση της εταιρείας
1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού οµόρρυθµου εταίρου, η ετερόρρυθµη εταιρεία λύνεται,
εκτός αν µε τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης, που πρέπει
να καταχωρισθεί µέσα σε δύο µήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους
ετερόρρυθµους εταίρους καταστεί οµόρρυθµος εταίρος ή αν
εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως οµόρρυθµος. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 259.
2. Αν µετά τη λύση της ετερόρρυθµης εταιρείας ακολουθήσει
εκκαθάριση, καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί και ο ετερόρρυθµος
εταίρος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 282
Μετατροπή ετερόρρυθµης σε οµόρρυθµη εταιρεία
1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού ετερόρρυθµου εταίρου, η ετερόρρυθµη εταιρεία συνεχίζεται
ως οµόρρυθµη.
2. Η ετερόρρυθµη εταιρεία µπορεί να µετατραπεί σε οµόρρυθµη µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων.
Άρθρο 283
Μετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης
σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία
1. Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να µετατραπεί σε
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία µε οµόφωνη απόφαση των
εταίρων.
2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετατρεπόµενη εταιρεία περιορισµένης ευθύνης συνεχίζεται µε τη
µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας. Πριν από την
ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του προηγούµενου εδαφίου, η µετατροπή δεν παράγει αποτελέσµατα. Η µετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεµών δικών.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
Άρθρο 284
Ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές
1. H ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές είναι η ετερόρρυθµη
εταιρεία, στην οποία οι εταιρικές µερίδες παρίστανται µε µετοχές. Κάθε εταιρική µερίδα αντιστοιχεί σε µία ή περισσότερες µετοχές.
2. Η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας κατά µετοχές σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων οµόρρυθµων
εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες
ενδείξεις µε την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθµη εταιρεία
κατά µετοχές», ολογράφως ή µε τη σύντµηση «Ε.Ε.Μ.».
3. Στην ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές εφαρµόζονται το
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άρθρο 50α του ν. 3190/1955 (Α’91) για την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, και κατά τα λοιπά οι κανόνες που ισχύουν στην
ανώνυµη εταιρεία, στο µέτρο που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου και τη φύση της εταιρείας.
4. Οι σχέσεις των οµόρρυθµων εταίρων µεταξύ τους και έναντι
των ετερόρρυθµων εταίρων ή τρίτων, καθώς και η διαχείριση της
εταιρείας καθορίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της οµόρρυθµης εταιρείας. Τα καθήκοντα όµως και η ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων ως διαχειριστών ρυθµίζονται από τις διατάξεις για
την ανώνυµη εταιρεία.
5. Αν δεν ορίζει κάτι άλλο το καταστατικό, τα δικαιώµατα των
οµόρρυθµων εταίρων στη γενική συνέλευση είναι ανάλογα προς
τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν.
6. Αν δεν ορίζει κάτι άλλο το καταστατικό, τούτο µπορεί να
τροποποιηθεί µόνο µετά από συναίνεση των οµόρρυθµων εταίρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 285
Έννοια αφανούς εταιρείας
1. Με τη σύµβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους
εταίρους (εµφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωµα συµµετοχής στα αποτελέσµατα µιας ή περισσότερων εµπορικών πράξεων ή εµπορικής
επιχείρησης, που διενεργεί στο όνοµά του, αλλά προς το κοινό
συµφέρον των εταίρων.
2. Η αφανής εταιρεία δεν έχει νοµική προσωπικότητα και δεν
καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η.. Οι όροι της εταιρικής συµφωνίας
αποδεικνύονται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων
µερών. Για τη συµφωνία αυτή εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 393 Κ.Πολ.Δ..
3. Στην αφανή εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού
Κώδικα για την εταιρεία, εκτός από εκείνες που δεν συµβιβάζονται µε τη φύση της αφανούς εταιρείας.
Άρθρο 286
Εισφορά αφανούς εταίρου
Ο αφανής εταίρος καταβάλλει την εισφορά του στον εµφανή
εταίρο. Το αντικείµενο της εισφοράς µεταβιβάζεται στον εµφανή
εταίρο, εν όλω ή εν µέρει, ή παραχωρείται κατά χρήση.
Άρθρο 287
Σχέσεις µε τρίτους
Οι τρίτοι αποκτούν δικαιώµατα και αναλαµβάνουν υποχρεώσεις µόνον έναντι του εµφανούς εταίρου.
Άρθρο 288
Διαχείριση της αφανούς εταιρείας
1. Τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας ασκεί ο εµφανής εταίρος.
2. Τα αποκτώµενα από τη διαχείριση της εταιρείας ανήκουν
στον εµφανή εταίρο.
Άρθρο 289
Κέρδη και ζηµίες
1. Ο αφανής εταίρος συµµετέχει στα κέρδη της εταιρείας κατά
το ποσοστό ή το ποσό που έχει συµφωνηθεί στην εταιρική σύµβαση, άλλως εφαρµόζεται το άρθρο 763 του Αστικού Κώδικα.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο αφανής εταίρος µετέχει στις
ζηµίες που προκύπτουν κατά το ίδιο ποσοστό µε τα κέρδη. Μπορεί να συµφωνηθεί ότι η συµµετοχή του στις ζηµίες δεν υπερβαίνει την αξία της εισφοράς του.
3. Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους ή στο χρόνο που
έχουν συµφωνήσει τα µέρη, καθώς και σε περίπτωση λύσης της
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εταιρείας, ο εµφανής εταίρος έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει
και να καταβάλει τα αναλογούντα κέρδη στον αφανή εταίρο. Δεν
αποκλείεται να συµφωνηθεί η καταβολή κερδών στον αφανή
εταίρο και κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους, ιδίως
κατά την ολοκλήρωση κάποιας πράξης ή επιχειρηµατικής δράσης.
4. Ο αφανής εταίρος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα κέρδη
που έλαβε σε προγενέστερες χρήσεις λόγω ζηµιών µεταγενέστερων χρήσεων.
Άρθρο 290
Δικαιώµατα του αφανούς εταίρου για έλεγχο
Με την εταιρική σύµβαση ορίζονται τα δικαιώµατα ελέγχου του
αφανούς εταίρου σε σχέση µε τις πράξεις ή την επιχείρηση, που
αποτελούν αντικείµενο της αφανούς εταιρείας. Το δικαίωµα που
αναφέρεται στο άρθρο 755 του Αστικού Κώδικα αφορά µόνο τα
βιβλία και έγγραφα του εµφανούς εταίρου που έχουν σχέση µε
τις παραπάνω πράξεις ή την επιχείρηση.
Άρθρο 291
Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας
1. Η αφανής εταιρεία λύνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα. Τη λύση ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Η εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας διενεργείται από τον
εµφανή εταίρο. Συνίσταται στην απόδοση στον αφανή εταίρο της
αξίας της συµµετοχής του, µειωµένης κατά τις ζηµίες που του
αναλογούν. Η κατά χρήση εισφορά του αφανούς εταίρου επιστρέφεται αυτούσια.
3. Ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση στο τέλος κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου να παρέχει πληροφορίες στον αφανή εταίρο
για την εξέλιξη των εργασιών της εκκαθάρισης, µε έκθεση των
αιτίων που παρεµπόδισαν την περάτωσή της.
Άρθρο 292
Πτώχευση του εµφανούς εταίρου
1. Σε περίπτωση πτώχευσης του εµφανούς εταίρου, ο αφανής
εταίρος µπορεί να αναγγελθεί ως πτωχευτικός πιστωτής για την
καταβληθείσα εισφορά του και το υπόλοιπο των κερδών, που
προκύπτουν από τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας.
2. Αν ο αφανής εταίρος δεν κατέβαλε την εισφορά του, οφείλει
να την καταβάλει στην πτωχευτική περιουσία, στο µέτρο που
απαιτείται για την κάλυψη της ζηµίας που του αναλογεί. Καταβολή της εισφοράς που συνίσταται σε εργασία ή σε χρήση πράγµατος δεν απαιτείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Άρθρο 293
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Η κοινοπραξία είναι εταιρεία χωρίς νοµική προσωπικότητα.
Εφόσον καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ή εµφανίζεται προς τα έξω,
αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου και πτωχευτική
ικανότητα.
2. Στην κοινοπραξία που συστήθηκε µε σκοπό το συντονισµό
της δραστηριότητας των µελών της εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις για την αστική εταιρεία. Η σύµβαση κοινοπραξίας µπορεί να προβλέπει ότι για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας
έναντι τρίτων τα κοινοπρακτούντα µέλη θα ευθύνονται εις ολόκληρον.
3. Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εµπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και εφαρµόζονται ως
προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την οµόρρυθµη εταιρεία.
4. Οι ως άνω διατάξεις εφαρµόζονται και στις ειδικά ρυθµιζόµενες κοινοπραξίες, εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στην
ειδική ρύθµιση.

Άρθρο 294
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται και στις εταιρείες, οι οποίες
κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε
πτώχευση.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 – 28, 38, 39, 47 – 50 και 64 του Εµπορικού
Νόµου.
3. Οι οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εµπορικές εταιρείες που
λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου
υποχρεούνται εντός εξαµήνου να προβούν σε καταχώριση της
σχετικής εταιρικής σύµβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 251.
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 295
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Το Κεφάλαιο ΙΑ’ του ν. 1402/1983, όπως έχει τροποποιηθεί
από το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 3052/2002 (Α’ 221) και αντικατασταθεί
από το Κεφάλαιο Ε’ του ν. 3943/ 2011 (Α’ 66) καταργείται µε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2012.
2. Η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συµβουλίου για την αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη απαιτήσεων, η οποία εφαρµόζεται από
1ης Ιανουαρίου 2012, ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία µε
τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν την είσπραξη απαιτήσεων από την Ελλάδα οι οποίες γεννήθηκαν σε
άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν σε
οφειλέτη που διαµένει στην Ελλάδα, καθώς και την είσπραξη των
απαιτήσεων από τα άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα και αφορούν σε οφειλέτη που
διαµένει σε άλλο κράτος - µέλος.
Άρθρο 296
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται για
κάθε απαίτηση που αφορά:
α) όλους τους φόρους και τους δασµούς, οι οποίοι επιβάλλονται από τα κράτη - µέλη ή τις εδαφικές ή τις διοικητικές τους υποδιαιρέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών, ή για
λογαριασµό τους, ή για λογαριασµό της Ένωσης·
β) επιστροφές, παρεµβάσεις και άλλα µέτρα στο πλαίσιο του
συστήµατος ολικής ή µερικής χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ), συµπεριλαµβανοµένων ποσών που πρέπει να
συλλεχθούν σε σχέση µε τις εν λόγω ενέργειες·
γ) τις εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο
της κοινής οργάνωσης αγοράς για τον τοµέα της ζάχαρης.
2. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου περιλαµβάνει:
α) διοικητικές κυρώσεις, πρόστιµα, τέλη και προσαυξήσεις
σχετικά µε απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να ζητηθεί
αµοιβαία συνδροµή σύµφωνα µε την παράγραφο 1, που επιβάλλονται από τις αρµόδιες διοικητικές αρχές για την επιβολή των
σχετικών φόρων ή δασµών ή για τη διεξαγωγή σχετικών διοικητικών ερευνών ή επιβεβαιώνονται από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατ’ αίτηση των προαναφερόµενων διοικητικών αρχών·
β) τέλη για πιστοποιητικά και συναφή έγγραφα που εκδίδονται
στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αφορούν φόρους
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και δασµούς·
γ) τόκους και δαπάνες που συνδέονται µε τις απαιτήσεις για
τις οποίες είναι δυνατόν να ζητηθεί αµοιβαία συνδροµή σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 ή τα στοιχεία α’ ή β’ της παρούσας παραγράφου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν ισχύουν για:
α) υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πληρωτέες
προς το κράτος - µέλος ή µια υποδιαίρεση του κράτους - µέλους
ή προς τα ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων δηµοσίου δικαίου·
β) τέλη έκδοσης που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2·
γ) οφειλές συµβατικής φύσης, όπως για την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών·
δ) ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο ποινικής
δίωξης ή άλλες ποινικές κυρώσεις που δεν καλύπτονται από την
παράγραφο 2 στοιχείο α’.
Άρθρο 297
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως:
α) «αιτούσα αρχή»: κεντρικό γραφείο διασύνδεσης, γραφείο
διασύνδεσης ή υπηρεσία διασύνδεσης της Ελλάδας ή άλλου
κράτους - µέλους της Ε.Ε., η οποία απευθύνει αίτηση συνδροµής
για την είσπραξη απαιτήσεων, όπως προβλέπονται στο άρθρο
296 (άρθρο 2 Οδηγίας),
β) «αποδέκτρια αρχή»: κεντρικό γραφείο διασύνδεσης, γραφείο διασύνδεσης ή υπηρεσία διασύνδεσης της Ελλάδας ή
άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., η οποία δέχεται αίτηση συνδροµής για την είσπραξη απαιτήσεων,
γ) «πρόσωπο»:
(i) φυσικό πρόσωπο,
(ii) νοµικό πρόσωπο,
(iii) εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ένωση
προσώπων στην οποία αναγνωρίζεται δικαιοπρακτική ικανότητα,
χωρίς όµως να έχει το νοµικό καθεστώς νοµικού προσώπου, ή
(iv) οποιοδήποτε άλλο νοµικό µόρφωµα οποιασδήποτε φύσεως και µορφής, είτε διαθέτει νοµική προσωπικότητα είτε όχι,
που έχει στην κυριότητά του ή διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία τα οποία, συµπεριλαµβανοµένου του εισοδήµατος που
απορρέει από αυτά, υπόκεινται σε φόρο καλυπτόµενο από το
παρόν Κεφάλαιο·
δ) «µε ηλεκτρονικά µέσα»: η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισµού
επεξεργασίας – συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης
– και αποθήκευσης δεδοµένων και η χρησιµοποίηση καλωδιακής
ή ασύρµατης σύνδεσης, οπτικών µέσων ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων,
ε) «δίκτυο CCN»: η κοινή πλατφόρµα που βασίζεται στο κοινό
δίκτυο επικοινωνιών (CCN), το οποίο έχει αναπτυχθεί από την
Ένωση για την εξασφάλιση όλων των διαβιβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα µεταξύ των αρµόδιων τελωνειακών και φορολογικών
αρχών.
Άρθρο 298
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αποδέκτρια αρχή
παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι πιθανόν να αφορούν
την αιτούσα αρχή για την είσπραξη απαιτήσεών της κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 296 (άρθρο 2 της Οδηγίας).
Για το σκοπό της παροχής των εν λόγω πληροφοριών, η αποδέκτρια αρχή µεριµνά για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε διοικητικών ερευνών, οι οποίες απαιτούνται για τη συγκέντρωση των
πληροφοριών.
2. Η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να διαβιβάζει πληροφορίες:
α) που δεν θα ήταν σε θέση να αποκτήσει για την είσπραξη παρόµοιων απαιτήσεων που γεννήθηκαν στο κράτος - µέλος της
αποδέκτριας αρχής,
β) που θα αποκάλυπταν εµπορικό, βιοµηχανικό ή επαγγελµατικό απόρρητο,
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γ) που η γνωστοποίησή τους θα ήταν πιθανό να προσβάλει την
ασφάλεια ή να αντιτίθεται προς τη δηµόσια τάξη του κράτους µέλους της αποδέκτριας αρχής.
3. Η παράγραφος 2, σε καµία περίπτωση, δεν θεωρείται ότι
επιτρέπει στην αποδέκτρια αρχή ενός κράτους - µέλους να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο επειδή
κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο
που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή
επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συµφέροντα προσώπου.
4. Η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή για τους
λόγους της αντίθεσής της στην ικανοποίηση της αίτησης παροχής πληροφοριών.
Άρθρο 299
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Όταν µια επιστροφή φόρων ή δασµών, πλην του φόρου προστιθέµενης αξίας, αφορά πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστηµένο
ή διαµένει σε άλλο κράτος - µέλος, το κράτος - µέλος που επιστρέφει µπορεί να ενηµερώνει το κράτος - µέλος εγκατάστασης
ή διαµονής για την προσεχή επιστροφή.
Άρθρο 300
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Κατόπιν συµφωνίας µεταξύ της αιτούσας αρχής και της
αποδέκτριας αρχής και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που έχει θεσπίσει η αποδέκτρια αρχή, υπάλληλοι εξουσιοδοτηµένοι από την
αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της προαγωγής της
αµοιβαίας συνδροµής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου:
α) να είναι παρόντες στα γραφεία στα οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους οι διοικητικές αρχές του κράτους - µέλους της
αποδέκτριας αρχής,
β) να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες, οι οποίες
διεξάγονται στο έδαφος του κράτους - µέλους της αποδέκτριας
αρχής,
γ) να παρέχουν συνδροµή στους αρµόδιους υπαλλήλους του
κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής κατά τις διαδικασίες
ενώπιον δικαστηρίων στο εν λόγω κράτος - µέλος.
2. Εφόσον αυτό είναι εφικτό δυνάµει της ισχύουσας νοµοθεσίας του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής, η συµφωνία
που αναφέρεται στο στοιχείο β’ της παραγράφου 1 µπορεί να
προβλέπει ότι υπάλληλοι του αιτούντος κράτους - µέλους δύνανται να ανακρίνουν πρόσωπα και να εξετάζουν καταχωρίσεις.
3. Υπάλληλοι εξουσιοδοτηµένοι από την αιτούσα αρχή, οι
οποίοι αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι παράγραφοι 1 και 2, πρέπει, ανά πάσα στιγµή, να είναι σε θέση να επιδείξουν γραπτή εξουσιοδότηση, στην οποία να αναφέρονται η
ταυτότητά τους και τα επίσηµα καθήκοντά τους.
Άρθρο 301
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αποδέκτρια αρχή
κοινοποιεί στον αποδέκτη όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών, που προέρχονται από το αιτούν κράτος µέλος και αναφέρονται σε απαίτηση, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 296 (άρθρο 2 Οδηγίας) ή στην είσπραξή της.
Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από τυποποιηµένο έντυπο
που περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) όνοµα, διεύθυνση και άλλα δεδοµένα σχετικά µε τον προσδιορισµό της ταυτότητας του αποδέκτη,
β) το σκοπό της κοινοποίησης και το χρονικό διάστηµα εντός
του οποίου η κοινοποίηση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί,
γ) περιγραφή του συνηµµένου εγγράφου, καθώς και της
φύσης και του ποσού της σχετικής απαίτησης,
δ) όνοµα, διεύθυνση και άλλες λεπτοµέρειες επαφής όσον
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αφορά:
(i) το γραφείο που είναι αρµόδιο για το συνηµµένο έγγραφο
και εφόσον διαφέρει,
(ii) το γραφείο παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχετικά µε
το κοινοποιηµένο έγγραφο σχετικά µε τις δυνατότητες αµφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής.
2. Η αιτούσα αρχή υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης δυνάµει
του παρόντος άρθρου µόνον εφόσον δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν την κοινοποίηση αυτή στο αιτούν κράτος - µέλος ή εφόσον
η κοινοποίηση αυτή θα δηµιουργούσε δυσανάλογες δυσχέρειες.
3. Η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί αµέσως την αιτούσα αρχή
όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση κοινοποίησης
και ειδικότερα, όσον αφορά την ηµεροµηνία κατά την οποία το
έγγραφο διαβιβάσθηκε στον αποδέκτη.
Άρθρο 302
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει ότι η κοινοποίηση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε
άλλης µορφής κοινοποίησης στην οποία προβαίνει η αρµόδια
αρχή του αιτούντος κράτους - µέλους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες του εν λόγω κράτους - µέλους.
Μια αρµόδια αρχή η οποία είναι εγκατεστηµένη στο αιτούν
κράτος - µέλος µπορεί να κοινοποιεί άµεσα κάθε έγγραφο µε
συστηµένη αλληλογραφία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σε πρόσωπο ευρισκόµενο στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους.
Άρθρο 303
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αποδέκτρια αρχή
υποχρεούται να εισπράττει απαιτήσεις, οι οποίες αποτελούν το
αντικείµενο τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση της είσπραξης
στο αιτούν κράτος - µέλος.
2. Η αιτούσα αρχή, µόλις λάβει γνώση, απευθύνει στην αποδέκτρια αρχή όλες τις χρήσιµες πληροφορίες που αναφέρονται
στην υπόθεση, η οποία αποτελούσε την αιτία της αίτησης είσπραξης.
Άρθρο 304
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Η αιτούσα αρχή δεν δύναται να υποβάλει αίτηση είσπραξης,
εάν και εφόσον η απαίτηση και/ή ο τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της στο αιτούν κράτος - µέλος αµφισβητείται στο εν λόγω
κράτος - µέλος, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει
το τρίτο εδάφιο του άρθρου 307 (άρθρου 14 Οδηγίας) παράγραφος 4.
2. Πριν από την υποβολή αίτησης είσπραξης από την αιτούσα
αρχή, πρέπει να κινηθούν οι δέουσες διαδικασίες είσπραξης, οι
οποίες ισχύουν στο κράτος - µέλος της, εκτός από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) αν είναι πρόδηλο ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία
προς είσπραξη στο αιτούν κράτος - µέλος ή ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν θα καταλήξουν στην εξόφληση της απαίτησης και
η αιτούσα αρχή έχει συγκεκριµένες πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής,
β) εάν η προσφυγή στις διαδικασίες αυτές στο αιτούν κράτος
- µέλος θα δηµιουργούσε δυσανάλογες δυσχέρειες.
Άρθρο 305
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Κάθε αίτηση είσπραξης συνοδεύεται από ενιαίο τίτλο που

επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας
αρχής.
Ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος µέλος της αποδέκτριας αρχής απηχεί το κύριο περιεχόµενο του
αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση και αποτελεί τη µοναδική βάση των µέτρων είσπραξης και των ασφαλιστικών µέτρων που ελήφθησαν στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας
αρχής. Δεν υπόκειται σε αναγνώριση, συµπλήρωση ή αντικατάσταση στο εν λόγω κράτος - µέλος.
Ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) πληροφορίες σχετικά µε τον προσδιορισµό του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση, περιγραφή της απαίτησης, που
περιλαµβάνει τη φύση της, το χρονικό διάστηµα που καλύπτεται
από την απαίτηση, τυχόν σηµαντικές ηµεροµηνίες της διαδικασίας εκτέλεσης, καθώς και το ποσό της απαίτησης και τις διάφορες συνιστώσες του, όπως το κεφάλαιο και οι δεδουλευµένοι
τόκοι κ.λπ.,
β) όνοµα και άλλα δεδοµένα σχετικά µε τον προσδιορισµό της
ταυτότητας του οφειλέτη,
γ) όνοµα, διεύθυνση και άλλες λεπτοµέρειες επαφής όσον
αφορά:
(i) το γραφείο που είναι αρµόδιο για την αποτίµηση της απαίτησης και, εφόσον διαφέρει,
(ii) το γραφείο παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχετικά µε
την απαίτηση ή σχετικά µε τις δυνατότητες αµφισβήτησης της
υποχρέωσης καταβολής.
2. Η αίτηση είσπραξης µιας απαίτησης µπορεί να συνοδεύεται
από άλλα έγγραφα σχετικά µε την απαίτηση, τα οποία έχουν εκδοθεί στο αιτούν κράτος - µέλος.
Άρθρο 306
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Για το σκοπό της είσπραξης στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής, κάθε απαίτηση που αποτελεί αντικείµενο αίτησης
είσπραξης εξετάζεται ως απαίτηση του κράτους - µέλους της
αποδέκτριας αρχής, εκτός εάν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ορίζουν άλλως. Η αποδέκτρια αρχή ασκεί τις προβλεπόµενες από τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις
εξουσίες και διαδικασίες που ισχύουν στο κράτος - µέλος στο
οποίο υπάγεται για απαιτήσεις σχετικά µε τον ίδιο ή, απουσία
ιδίου, παρόµοιο φόρο ή δασµό, πλην των περιπτώσεων για τις
οποίες προβλέπεται άλλως στο παρόν Κεφαλαίο.
Εάν η αποδέκτρια αρχή θεωρεί ότι δεν επιβάλλονται στο έδαφός της οι ίδιοι ή παρόµοιοι φόροι ή δασµοί, ασκεί τις εξουσίες
και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος µέλος της για απαιτήσεις σχετικά µε το φόρο προσωπικού εισοδήµατος, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται
άλλως στο παρόν Κεφάλαιο.
Το κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής δεν υποχρεούται
να χορηγεί σε απαιτήσεις άλλων κρατών - µελών τις προτιµήσεις
που χορηγεί σε παρόµοιες απαιτήσεις στο έδαφός του, εκτός
εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετική ρύθµιση µεταξύ των οικείων
κρατών - µελών ή προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους - µέλους
της αποδέκτριας αρχής. Εάν ένα κράτος - µέλος χορηγήσει προτιµήσεις σε απαιτήσεις άλλου κράτους - µέλους, δεν µπορεί να
αρνηθεί τη χορήγηση των ίδιων προτιµήσεων σε αυτές ή σε παρόµοιες απαιτήσεις άλλων κρατών - µελών υπό τις αυτές προϋποθέσεις.
Το κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής εισπράττει την
απαίτηση στο δικό του νόµισµα.
2. Η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή µε τη δέουσα επιµέλεια για τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση είσπραξης.
3. Από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης είσπραξης, η
αποδέκτρια αρχή επιβάλλει τόκους υπερηµερίας σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν
στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής.
4. Η αποδέκτρια αρχή δύναται, εφόσον το επιτρέπουν οι νο-
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µοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο
κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής, να παρέχει στον οφειλέτη προθεσµία πληρωµής ή να επιτρέπει πληρωµή µε δόσεις
και µπορεί να επιβάλλει ανάλογα τόκο. Εν συνεχεία, ενηµερώνει
την αιτούσα αρχή σχετικά µε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση.
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 313 (άρθρου 20 Οδηγίας)
παράγραφος 1, η αποδέκτρια αρχή διαβιβάζει στην αιτούσα
αρχή τα ποσά που εισέπραξε σε σχέση µε την απαίτηση και τους
τόκους που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 307
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Οι διαφορές σχετικά µε την απαίτηση, τον αρχικό τίτλο, ο
οποίος επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος - µέλος, ή τον
ενιαίο τίτλο, ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - µέλος
της αποδέκτριας αρχής και διαφορές σχετικά µε το κύρος της
κοινοποίησης από την αρµόδια αρχή του αιτούντος κράτους - µέλους, εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των αρµόδιων οργάνων του
αιτούντος κράτους - µέλους. Εάν ένα ενδιαφερόµενο µέρος αµφισβητήσει στην πορεία της διαδικασίας είσπραξης την απαίτηση, τον αρχικό τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν
κράτος - µέλος ή τον ενιαίο τίτλο, ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής, η αποδέκτρια
αρχή πληροφορεί το µέρος αυτό ότι πρέπει να φέρει την εν λόγω
αγωγή ενώπιον του αρµόδιου οργάνου του αιτούντος κράτους µέλους, σύµφωνα µε το δίκαιο που ισχύει σε αυτό.
2. Διαφορές σχετικά µε τα µέτρα εκτέλεσης τα οποία ελήφθησαν στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής ή σχετικά µε την
εγκυρότητα της κοινοποίησης της αρµόδιας αρχής του κράτους
- µέλους της αποδέκτριας αρχής φέρονται ενώπιον του αρµόδιου οργάνου του εν λόγω κράτους - µέλους σύµφωνα µε τις
δικές του νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
3. Όταν ασκηθεί αγωγή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1
ενώπιον του αρµόδιου οργάνου του αιτούντος κράτους - µέλους, η αιτούσα αρχή πληροφορεί την αποδέκτρια αρχή σχετικά
και αναφέρει το βαθµό στον οποίο δεν αµφισβητείται η απαίτηση.
4. Μόλις η αποδέκτρια αρχή λάβει τις πληροφορίες, οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 3, είτε από την αιτούσα αρχή είτε
από το ενδιαφερόµενο µέρος, αναστέλλει τη διαδικασία της εκτέλεσης όσον αφορά το αµφισβητούµενο µέρος της απαίτησης,
ενώ εκκρεµεί η απόφαση του αρµόδιου στο θέµα αυτό οργάνου,
εκτός εάν η αιτούσα αρχή υποβάλει διαφορετικό αίτηµα σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Κατ’ αίτηση της αιτούσας αρχής, ή αν άλλως κριθεί αναγκαίο
και µε την επιφύλαξη του άρθρου 309 (άρθρου 16 Οδηγίας), η
αποδέκτρια αρχή δύναται να λαµβάνει ασφαλιστικά µέτρα προκειµένου να εγγυηθεί την είσπραξη, εφόσον οι νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος - µέλος στο οποίο
έχει την έδρα της επιτρέπουν την ενέργεια αυτή.
Η αιτούσα αρχή δύναται, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν
στο κράτος - µέλος όπου έχει την έδρα της, να ζητεί από την
αποδέκτρια αρχή να εισπράξει αµφισβητούµενη απαίτηση ή το
αµφισβητούµενο µέρος της απαίτησης, εφόσον οι συναφείς νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές πρακτικές
που ισχύουν στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής το επιτρέπουν. Κάθε τέτοια απαίτηση πρέπει να αιτιολογείται. Εάν η
έκβαση της αµφισβήτησης αποβεί ευνοϊκή για τον οφειλέτη, η
αιτούσα αρχή υποχρεούται να επιστρέψει κάθε εισπραχθέν
ποσό, προσαυξηµένο κατά την τυχόν οφειλόµενη αποζηµίωση,
σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής.
Εάν έχει κινηθεί διαδικασία αµοιβαίας συµφωνίας από τις αρµόδιες αρχές του αιτούντος κράτους - µέλους ή του κράτους µέλους της αποδέκτριας αρχής, και η έκβαση της διαδικασίας
ενδέχεται να επηρεάσει την απαίτηση για την οποία ζητήθηκε
συνδροµή, τα µέτρα είσπραξης αναστέλλονται ή διακόπτονται
έως ότου λήξει η διαδικασία αυτή, εκτός εάν η διαδικασία αφορά
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υπόθεση µε κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω απάτης ή αφερεγγυότητας. Σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής των µέτρων είσπραξης, εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο.
Άρθρο 308
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Η αιτούσα αρχή πληροφορεί αµέσως την αποδέκτρια αρχή
για κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση της αίτησης είσπραξης
που έχει υποβάλει ή για την απόσυρση της αίτησής της, αναφέροντας τους λόγους της τροποποίησης ή της απόσυρσης.
2. Εάν η τροποποίηση της αίτησης οφείλεται σε απόφαση του
αρµόδιου οργάνου που αναφέρεται στο άρθρο 307 (άρθρο 14
Oδηγίας) παράγραφος 1, η αιτούσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση αυτή από κοινού µε αναθεωρηµένο ενιαίο τίτλο, ο οποίος
επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας
αρχής. Η αποδέκτρια αρχή προβαίνει στη συνέχεια σε λήψη περαιτέρω µέτρων είσπραξης βάσει του αναθεωρηµένου τίτλου.
Η εφαρµογή των µέτρων είσπραξης ή ασφαλιστικών µέτρων
που έχουν ληφθεί ήδη βάσει του αρχικού ενιαίου τίτλου για την
εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής µπορεί να
συνεχισθεί βάσει του αναθεωρηµένου τίτλου, εκτός εάν η τροποποίηση της αίτησης οφείλεται στην ακυρότητα του αρχικού
τίτλου που επέτρεπε την εκτέλεση στο αιτούν κράτος - µέλος ή
του αρχικού ενιαίου τίτλου που επέτρεπε την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής.
Όσον αφορά τον αναθεωρηµένο τίτλο, ισχύουν τα άρθρα 305
και 307 (άρθρα 12 και 14 Oδηγίας).
Άρθρο 309
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Κατ’ αίτηση της αιτούσας αρχής, η αποδέκτρια αρχή λαµβάνει ασφαλιστικά µέτρα, εφόσον αυτό προβλέπεται από το
εθνικό της δίκαιο και σύµφωνα µε τις διοικητικές της πρακτικές,
για να εγγυηθεί την είσπραξη όταν µια απαίτηση ή ο τίτλος που
επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος - µέλος αµφισβητείται
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή εάν η απαίτηση δεν αποτελεί ακόµη αντικείµενο τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο
αιτούν κράτος - µέλος, εφόσον τα ασφαλιστικά µέτρα είναι επίσης δυνατά, σε παρεµφερείς καταστάσεις, σύµφωνα µε το
εθνικό δίκαιο και τις διοικητικές πρακτικές του αιτούντος κράτους - µέλους.
Το έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί για να επιτρέπει τη λήψη
ασφαλιστικών µέτρων στο αιτούν κράτος - µέλος και αφορά την
απαίτηση για την είσπραξη της οποίας ζητείται αµοιβαία συνδροµή, επισυνάπτεται, εφόσον υπάρχει, στην αίτηση ασφαλιστικών µέτρων στο κράτος- µέλος της αποδέκτριας αρχής. Το
έγγραφο αυτό δεν υπόκειται σε αναγνώριση, συµπλήρωση ή αντικατάσταση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής.
2. Η αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να συνοδεύεται από άλλα έγγραφα σχετικά µε την απαίτηση, τα οποία
έχουν εκδοθεί στο αιτούν κράτος - µέλος.
Άρθρο 310
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Για την ενεργοποίηση του άρθρου 309 (άρθρου 16 Oδηγίας),
εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, το άρθρο 303
(άρθρο 10 Oδηγίας) παράγραφος 2, το άρθρο 306 (άρθρο 13
Oδηγίας) παράγραφοι 1 και 2 και τα άρθρα και 307 και 308
(άρθρα 14 και 15 Oδηγίας).
Άρθρο 311
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να παρέχει την προβλεπόµενη από τα άρθρα 303 έως 309 (άρθρα 10 έως 16 Oδηγίας) συνδροµή, εάν η είσπραξη της απαίτησης, λόγω της
καταστάσεως του οφειλέτη, µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρές
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οικονοµικές ή κοινωνικές δυσχέρειες στο κράτος - µέλος της
αποδέκτριας αρχής, εφόσον οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές πρακτικές αυτού του κράτους - µέλους
επιτρέπουν την εξαίρεση αυτή για εθνικές απαιτήσεις.
2. Η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να παρέχει την προβλεπόµενη από τα άρθρα 298 και 300 έως 309 (άρθρα 5 και 7
έως 16 Oδηγίας) συνδροµή, εάν η υποβαλλόµενη βάσει των άρθρων 298, 300, 301, 303 ή 309 (άρθρων 5, 7, 8, 10 ή 16 Oδηγίας)
αρχική αίτηση συνδροµής αφορά απαιτήσεις παλαιότερες των
πέντε ετών, που χρονολογούνται από την ηµεροµηνία κατά την
οποία κατέστη ληξιπρόθεσµη η απαίτηση στο αιτούν κράτος µέλος έως την ηµεροµηνία κατά την οποία υπεβλήθη η αρχική
αίτηση συνδροµής.
Ωστόσο, όταν προσβάλλεται η απαίτηση ή ο αρχικός τίτλος
που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος - µέλος, η πενταετής προθεσµία αρχίζει να προσµετράται από τη στιγµή κατά
την οποία το αιτούν κράτος - µέλος αποφαίνεται ότι η απαίτηση
ή ο τίτλος που επιτρέπει την είσπραξη δεν µπορεί πλέον να αµφισβητηθεί.
Επιπλέον, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρµόδιες αρχές
του αιτούντος κράτους - µέλους αναβάλλουν την πληρωµή ή καταρτίζουν πρόγραµµα πληρωµών σε δόσεις, η πενταετής προθεσµία νοείται ότι άρχεται από τη στιγµή που εκπνέει η συνολική
προθεσµία πληρωµής.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να παρέχει τη συνδροµή ως προς απαιτήσεις που είναι
παλαιότερες των δέκα ετών, χρονολογούµενες από την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσµη η απαίτηση στο αιτούν κράτος - µέλος.
3. Ένα κράτος - µέλος δεν υποχρεούται να παρέχει συνδροµή
εάν το συνολικό ποσό των απαιτήσεων που καλύπτονται από τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, για το οποίο ζητείται συνδροµή, είναι µικρότερο των 1.500 ευρώ.
4. Η αποδέκτρια αρχή ενηµερώνει την αιτούσα αρχή για τους
λόγους απόρριψης της αίτησης συνδροµής.
Άρθρο 312
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Θέµατα που αφορούν την παραγραφή διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που ισχύει στο αιτούν κράτος- µέλος.
2. Όσον αφορά την αναστολή, διακοπή ή παράταση της προθεσµίας παραγραφής, οι πράξεις είσπραξης που πραγµατοποιούνται από την αποδέκτρια αρχή ή για λογαριασµό της σύµφωνα
µε την αίτηση συνδροµής και έχουν ως αποτέλεσµα την αναστολή, διακοπή ή παράταση της προθεσµίας παραγραφής κατά
το δίκαιο που ισχύει στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής,
θεωρείται ότι έχουν το ίδιο αποτέλεσµα στο αιτούν κράτος µέλος, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται η αντίστοιχη διάταξη δυνάµει του δικαίου που ισχύει σε αυτό το κράτος - µέλος.
Εάν το δίκαιο που ισχύει στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας
αρχής δεν προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής, διακοπής ή παράτασης της προθεσµίας παραγραφής, οι πράξεις είσπραξης
που πραγµατοποιούνται από την αποδέκτρια αρχή ή για λογαριασµό της σύµφωνα µε την αίτηση συνδροµής και οι οποίες, εάν
είχαν πραγµατοποιηθεί από την αιτούσα αρχή ή για λογαριασµό
της στο κράτος - µέλος της, θα είχαν ως αποτέλεσµα την αναστολή, διακοπή ή παράταση της προθεσµίας παραγραφής κατά
το δίκαιο που ισχύει στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής,
θεωρούνται, όσον αφορά αυτό το αποτέλεσµα, ότι έχουν πραγµατοποιηθεί σε αυτό το τελευταίο κράτος - µέλος.
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν επηρεάζουν το δικαίωµα
των αρµόδιων αρχών του αιτούντος κράτους - µέλους να λαµβάνουν µέτρα για την αναστολή, διακοπή ή παράταση της προθεσµίας παραγραφής σύµφωνα µε το δίκαιο που ισχύει στο εν
λόγω κράτος - µέλος.
3. Η αιτούσα αρχή και η αποδέκτρια αρχή ενηµερώνονται εκατέρωθεν ως προς οποιεσδήποτε ενέργειες µε τις οποίες διακόπτεται, αναστέλλεται ή παρατείνεται η προθεσµία παραγραφής

της απαίτησης για την οποία έχει ζητηθεί η είσπραξη ή η λήψη
ασφαλιστικών µέτρων ή ως προς ενέργειες οι οποίες ενδέχεται
να έχουν αυτό το αποτέλεσµα.
Άρθρο 313
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Πέραν των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 306 (άρθρο
13 Οδηγίας) παράγραφος 5, η αποδέκτρια αρχή επιδιώκει να εισπράξει από τον οφειλέτη και να παρακρατήσει τα συνδεόµενα
µε την είσπραξη έξοδα µε τα οποία επιβαρύνθηκε, σύµφωνα µε
τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους - µέλους
της αποδέκτριας αρχής.
2. Τα κράτη - µέλη παραιτούνται αµοιβαίως από τυχόν απαίτηση για απόδοση των εξόδων που προέκυψαν από την αµοιβαία
συνδροµή την οποία παρέχουν το ένα στο άλλο κατ’ εφαρµογή
του παρόντος Κεφαλαίου.
Εν τούτοις, όταν η είσπραξη παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία,
χαρακτηρίζεται από πολύ µεγάλο ποσό εξόδων ή συνδέεται µε
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, οι αιτούσες
αρχές και οι αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι αιτήσεις
µπορούν να συµφωνούν ειδικούς διακανονισµούς απόδοσης εξόδων.
3. Παρά την παράγραφο 2, το αιτούν κράτος - µέλος παραµένει υπεύθυνο έναντι του κράτους - µέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση για όλα τα έξοδα και τις ζηµίες που,
ενδεχοµένως, υπέστη κατόπιν αγωγών που κρίθηκαν αβάσιµες,
είτε ως προς την ύπαρξη της απαίτησης είτε ως προς το κύρος
του εκτελεστού τίτλου που εκδόθηκε από την αιτούσα αρχή και
επιτρέπει την εκτέλεση και/ή τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων.
Άρθρο 314
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Οι αιτήσεις δυνάµει του άρθρου 298 (άρθρου 5 Οδηγίας),
παράγραφος 1 για παροχή πληροφοριών, οι αιτήσεις κοινοποίησης δυνάµει του άρθρου 301 (άρθρου 8 Οδηγίας), παράγραφος
1, οι αιτήσεις είσπραξης δυνάµει του άρθρου 303 (άρθρου 10
Οδηγίας), παράγραφος 1 ή οι αιτήσεις για τη λήψη ασφαλιστικών
µέτρων βάσει του άρθρου 309 (άρθρου 16 Οδηγίας), παράγραφος 1, διαβιβάζονται, µε ηλεκτρονικά µέσα, χρησιµοποιώντας
ένα τυποποιηµένο έντυπο, εκτός αν αυτό δεν µπορεί να γίνει για
τεχνικούς λόγους. Εφόσον είναι δυνατόν, τα έντυπα αυτά χρησιµοποιούνται για κάθε µεταγενέστερη επικοινωνία σχετικά µε
την αίτηση.
Ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος µέλος της αποδέκτριας αρχής και το έγγραφο που επιτρέπει τη
λήψη ασφαλιστικών µέτρων στο αιτούν κράτος - µέλος και τα
υπόλοιπα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 305 και 309
(άρθρα 12 και 16 Οδηγίας), διαβιβάζονται επίσης, µε ηλεκτρονικά
µέσα, εκτός αν αυτό δεν µπορεί να γίνει για τεχνικούς λόγους.
Τα τυποποιηµένα έντυπα είναι δυνατόν να συνοδεύονται, κατά
περίπτωση, από εκθέσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους, τα οποία διαβιβάζονται επίσης, µε ηλεκτρονικά µέσα, εκτός αν αυτό δεν µπορεί να
γίνει για τεχνικούς λόγους.
Τα τυποποιηµένα έντυπα και η επικοινωνία µε ηλεκτρονικά
µέσα δύνανται επίσης να χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή
πληροφοριών δυνάµει του άρθρου 299 (άρθρου 6 Οδηγίας).
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για πληροφορίες και έγγραφα που συγκεντρώνονται κατά την παρουσία σε διοικητικές
υπηρεσίες άλλου κράτους - µέλους ή κατά τη συµµετοχή σε διοικητικές έρευνες που διεξάγονται σε άλλο κράτος - µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 300 (άρθρο 7 Οδηγίας).
3. Εάν η επικοινωνία δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά
µέσα ή µε τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων, το γεγονός αυτό
δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν ή των µέτρων που ελήφθησαν κατά την εκτέλεση
µιας αίτησης συνδροµής.
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Άρθρο 315
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Όλες οι αιτήσεις συνδροµής, τα τυποποιηµένα έντυπα κοινοποίησης και οι ενιαίοι τίτλοι που επιτρέπουν την εκτέλεση στο
κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής αποστέλλονται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους της αποδέκτριας αρχής ή συνοδεύονται από µετάφραση
στη γλώσσα αυτή. Το γεγονός ότι ορισµένα τµήµατα των εγγράφων αυτών έχουν συνταχθεί σε γλώσσα διαφορετική από την επίσηµη γλώσσα ή µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους της αποδέκτριας αρχής, δεν επηρεάζει το κύρος τους ή
το κύρος της διαδικασίας, εφόσον η διαφορετική αυτή γλώσσα
έχει συµφωνηθεί µεταξύ των οικείων κρατών - µελών.
2. Τα έγγραφα τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται δυνάµει του
άρθρου 301 (άρθρου 8 Οδηγίας) µπορούν να διαβιβάζονται στην
αποδέκτρια αρχή σε µια επίσηµη γλώσσα του αιτούντος κράτους
- µέλους.
3. Όταν η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφα πέραν των αναφερόµενων στις παραγράφους 1 και 2, η αποδέκτρια αρχή δύναται, κατά περίπτωση, να απαιτήσει από την αιτούσα αρχή τη
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην επίσηµη γλώσσα, ή σε
µία επίσηµη γλώσσα του κράτους - µέλους της αποδέκτριας
αρχής ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα αποφασίσουν διµερώς τα
οικεία κράτη - µέλη.
Άρθρο 316
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται, υπό οποιαδήποτε
µορφή, σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, καλύπτονται από την
υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου και τυγχάνουν της προστασίας που προβλέπεται για τέτοιου είδους πληροφορίες από το εθνικό δίκαιο του κράτους - µέλους στο οποίο
περιήλθαν.
Οι εν λόγω πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιούνται για
την εφαρµογή της εκτέλεσης ή των µέτρων όσον αφορά τις απαιτήσεις που καλύπτονται από το παρόν Κεφάλαιο. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση και την επιβολή
υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
2. Τα δεόντως διαπιστευµένα πρόσωπα από την Αρχή Πιστοποίησης της Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µπορούν να
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές µόνο στο βαθµό που
απαιτείται για την επιµέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου CCN.
3. Το κράτος - µέλος που παρέχει τις πληροφορίες επιτρέπει
τη χρησιµοποίησή τους για σκοπούς άλλους από τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 στο κράτος- µέλος που λαµβάνει τις
πληροφορίες, εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους - µέλους που παρέχει τις πληροφορίες, οι πληροφορίες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για παρόµοιους σκοπούς.
4. Όταν η αιτούσα αρχή ή η αποδέκτρια αρχή θεωρεί ότι οι
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου είναι πιθανόν να φανούν χρήσιµες για τους σκοπούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε τρίτο κράτος - µέλος,
µπορεί να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στο τελευταίο
αυτό κράτος - µέλος, εφόσον η διαβίβασή τους είναι σύµφωνη
µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
παρόν Κεφάλαιο. Ενηµερώνει το κράτος - µέλος από το οποίο
προήλθαν οι πληροφορίες σχετικά µε την πρόθεσή της να µεταβιβάσει τις πληροφορίες σε τρίτο κράτος - µέλος. Το κράτος µέλος προέλευσης µπορεί να προβάλει αντίρρηση για τη µεταβίβαση των πληροφοριών εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε την κοινοποίηση από το κράτος - µέλος που επιθυµεί να µεταβιβάσει τις πληροφορίες.
5. Η άδεια χρησιµοποίησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
πληροφοριών που έχουν διαβιβασθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4, µπορεί να χορηγηθεί µόνο από το κράτος - µέλος από
το οποίο προήλθαν οι πληροφορίες.
6. Η επίκληση των πληροφοριών που κοινοποιούνται, υπό οποιαδήποτε µορφή, δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου, και η χρησι-
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µοποίησή τους ως αποδεικτικών στοιχείων από όλες τις αρχές
εντός του κράτους - µέλους που λαµβάνει τις πληροφορίες, επιτρέπεται υπό τους αυτούς όρους µε παρόµοιες πληροφορίες
που αποκτώνται εντός του κράτους - µέλους αυτού.
Άρθρο 317
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν προδικάζουν την
εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων παροχής ευρύτερης συνδροµής, οι οποίες απορρέουν δυνάµει διµερών ή πολυµερών συµφωνιών ή διακανονισµών, συµπεριλαµβανοµένης της κοινοποίησης δικαστικών ή εξωδικαστικών πράξεων.
2. Όταν τα κράτη - µέλη συνάπτουν παρόµοιες διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµούς επί θεµάτων στους τοµείς
που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος Κεφαλαίου, πλην της
ρυθµίσεως µεµονωµένων περιπτώσεων, ενηµερώνουν αµελλητί
την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει µε τη σειρά της τα άλλα
κράτη - µέλη.
3. Κατά την παροχή της ευρύτερης αµοιβαίας συνδροµής δυνάµει διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας ή διακανονισµού, τα
κράτη - µέλη δύνανται να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνιών και των τυποποιηµένων εντύπων που θεσπίζονται για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 318
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
1. Η Ελλάδα ενηµερώνει ετησίως την Επιτροπή έως τις 31
Μαρτίου για τα εξής:
α) τον αριθµό των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών, κοινοποίηση και είσπραξη ή τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων που αποστέλλει ετησίως προς κάθε κράτος - µέλος προς το οποίο
απευθύνεται η αίτηση, και λαµβάνει ετησίως από κάθε αιτούν
κράτος - µέλος·
β) το ύψος των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται συνδροµή
είσπραξης και τα εισπραχθέντα ποσά.
2. Η Ελλάδα παρέχει επίσης κάθε άλλη πληροφορία η οποία
µπορεί να φανεί χρήσιµη για την εκτίµηση της παροχής αµοιβαίας συνδροµής δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 319
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται:
α) η τελωνειακή ή φορολογική ή άλλη αρµόδια αρχή ή υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, ανάλογα µε το είδος της απαίτησης, που ενεργεί «ως αιτούσα αρχή» και «ως αποδέκτρια
αρχή» για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου,
β) οι αρµόδιες αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων αυτών,
γ) ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης στους δικαιούχους των απαιτήσεων που προβλέπονται από το παρόν Κεφάλαιο και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 320
Τροποποιήσεις των νόµων 3054/2002, 3784/2009,
2960/2001 και του άρθρου 187 Π.Κ.
1. Στην αρχή της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α’230) προστίθενται τα εξής εδάφια:
«γ. Διαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων (βυτιοφόρα οχήµατα ή
πλωτά µέσα), που να µπορούν να εξασφαλίσουν την οµαλή τροφοδοσία της αγοράς και την οµαλή και συνεχή διακίνηση µέρους
των προϊόντων που εµπορεύεται ο κάτοχος της Άδειας Εµπορίας, λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που µπορεί να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο
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της άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόµου
αυτού.
Τα µεταφορικά µέσα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) πρέπει να είναι αποκλειστικής χρήσεως και να φέρουν εµφανώς το εµπορικό σήµα του
κατόχου της Άδειας Εµπορίας ο οποίος τα χρησιµοποιεί σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς του. Τα µεταφορικά µέσα (Φ.Ι.Χ.
ή Φ.Δ.Χ.) των εταιρειών Εµπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 θα φέρουν επιπλέον ειδικά σήµατα. Το εµπορικό σήµα του κατόχου
της Άδειας Εµπορίας φέρουν υποχρεωτικά και τα πλωτά εφοδιαστικά µέσα (σλέπια). Όλα τα παραπάνω µεταφορικά µέσα φέρουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό σήµα εντοπισµού (GPS). Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες ανά είδος καυσίµου
για την εφαρµογή των ανωτέρω εδαφίων.
Στα ανωτέρω µεταφορικά µέσα υγρών καυσίµων δύναται να
εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήµατα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προµετρηµένων ποσοτήτων καυσίµου, µέσω σφράγισης των διαµερισµάτων, µε δυνατότητα τηλεµατικής µεταφοράς δεδοµένων,
σχετικών µε την οποιαδήποτε παρέµβαση κατά τη διακίνηση. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι
εγκατάστασης των ανωτέρω συστηµάτων, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων
(Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτών εφοδιαστικών µέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του
ν. 3054/2002 τροποποιείται ως εξής:
«Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» της παραγράφου 4 του άρθρου 7, µε την επιφύλαξη των
σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ευθύνονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και την ποσότητα των
πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν ή διαθέτουν στους Τελικούς Καταναλωτές από κοινού µε τον ή τους κατόχους Άδειας
Εµπορίας που τροφοδοτούν το πρατήριό τους, σύµφωνα µε τα
παραστατικά πώλησης και διακίνησης ή , κατά περίπτωση, τον
κάτοχο Άδειας Διύλισης, εφόσον η τροφοδοσία έγινε απευθείας.»
3. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.
3054/2002 προστίθενται οι λέξεις «εφαρµοζοµένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της παραγράφου 8α του παρόντος άρθρου σε όλη τη διάρκεια της διακίνησης εντός της Ελληνικής
Επικράτειας.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν.
3054/2002 προστίθεται παράγραφος 8α ως εξής:
«8.α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων
µε µεταφορικό µέσο βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτό (σλέπια), εφόσον δεν φέρει σε εµφανές σηµείο το εµπορικό σήµα του
κατόχου της Άδειας Εµπορίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5γ
του άρθρου 6 ή , κατά περίπτωση, της Άδειας Διύλισης, όταν η
διακίνηση γίνεται άµεσα από τα διυλιστήρια. Οµοίως, δεν επιτρέπεται διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων µε µεταφορικό µέσο
βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτό (σλέπια) που δεν έχει σήµα
ηλεκτρονικού εντοπισµού (GPS). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο χρόνος και
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης.»
γ. Στο άρθρο 15 του ν. 3054/2002 προστίθεται παράγραφος
11 ως εξής:
«11. Τα υγρά καύσιµα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
ιχνηθετούνται µε ραδιοϊσότοπα ή µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Υγρά καύσιµα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν και δεν ανιχνεύεται η σήµανσή τους µε ραδιοϊσότοπα
ή µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνοµα, έστω
κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλον-
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τος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται τεχνικά ζητήµατα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος
καυσίµου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
4. Το άρθρο 16 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος χωρίς νόµιµη άδεια ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 5 περίπτωση γ’ και του άρθρου
15 παράγραφος 8α του παρόντος νόµου διυλίζει, αποθηκεύει,
εµπορεύεται, διακινεί, παραδίδει, προµηθεύει, εφοδιάζει, εµφιαλώνει ή πωλεί αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή ή άλλα ενεργειακά προϊόντα υπό την έννοια του παρόντος νόµου και µε την
επιφύλαξη των περί λαθρεµπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)
ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) µέχρι πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ.
2. Αν ο υπαίτιος διαπράττει την πράξη της προηγούµενης παραγράφου κατ’ εξακολούθηση και η συνολική αξία του αντικειµένου αυτής υπερβαίνει το ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων
(73.000) ευρώ, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και
χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) µέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις πράξεις
των προηγούµενων παραγράφων είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές κυρώσεις.»
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 προστίθεται εδάφιο ε’ ως εξής:
«ε. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου
8α του άρθρου 15 τα µεταφορικά µέσα κατάσχονται άµεσα.
Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω µεταφορικών µέσων που: i) δεν
φέρουν το εµπορικό σήµα της εταιρείας Άδειας Εµπορίας ή,
κατά περίπτωση, της εταιρείας Άδειας Διύλισης, όταν η τροφοδοσία γίνεται απευθείας από τα διυλιστήρια ή ii) δεν φέρουν το
ειδικό ηλεκτρονικό σήµα εντοπισµού (GPS) επιβάλλεται πρόστιµο επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ ανά παράβαση και αφαιρείται
η άδεια κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου για διάστηµα έξι
(6) µηνών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός µιας τριετίας για
την ίδια παράβαση, όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων, το πρόστιµο τριπλασιάζεται. Η
επιβολή του προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείµενες
διατάξεις.
Επιπλέον, αφαιρείται το ναυτικό φυλλάδιο του πλοιάρχου ή
ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα αντίστοιχα για διάστηµα έξι (6) µηνών.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα θέµατα
και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν.
3784/2009 (Α’137) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000) ευρώ για κάθε παράβαση διάταξης που αφορά το
σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών. Το ύψος του επιβαλλόµενου
προστίµου υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, ιδίως,
τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από
αυτήν, το βαθµό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συµπεριφοράς ως
υποτροπής, λαµβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στα τηρούµενα αρχεία παραβατών. Όποιος µέσα σε τρία χρόνια από
την έκδοση της απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται σε αυτόν
πρόστιµο ή άλλη κύρωση για παράβαση διάταξης περί συστήµατος εισροών-εκροών, τελεί νέα παράβαση, τεκµαίρεται ότι βρίσκεται σε υποτροπή. Τα ονόµατα των παραβατών αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2472/1997 (Α’ 50).
β. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού µπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίµου κάθε κατηγορίας ή
και κάθε επί µέρους παράβασης, εντός των ορίων του πρώτου
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εδαφίου της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα
όρια αυτά.
γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο µόνο από ένα
προς τούτο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
ισχύουσας νοµοθεσίας αρµοδιότητας του εν λόγω Υπουργείου.
Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίµου για την ίδια παράβαση δεν
παράγει οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια. Η επιβολή του προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επεκτείνεται η εφαρµογή
των ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά µέσα µεταφοράς πετρελαιοειδών και
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις διαδικασίες και
τους όρους εγκατάστασης, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν.
2960/2001 (Α’265) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες κατέχονται ενεργειακά προϊόντα του άρθρου
72 εγκαθίστανται ολοκληρωµένα συστήµατα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών στα οποία συνδέεται υποχρεωτικά φορολογικός ηλεκτρονικός µηχανισµός.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές και ρυθµίζονται τα
θέµατα εγκατάστασης των συστηµάτων ελέγχου εισροώνεκροών, των συστηµάτων ιχνηθέτησης, καθώς και οι διαδικασίες,
οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης, για το κάθε είδος
καυσίµου, των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
8. α. H παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/ 2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Σε περίπτωση µη καταχώρισης ή εκπρόθεσµης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου
θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης, εντός της κατά το άρθρο 73 παράγραφος
2 περίπτωση α’ του παρόντος νόµου χρονικής περιόδου, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπορίας διατάξεων, επιβάλλεται ανά
φορολογικό στοιχείο πρόστιµο εκατό (100) ευρώ.
Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής δήλωση
η οποία επανεισήχθη διορθωµένη στο ως άνω σύστηµα από
µέλος ΔΙΠΕΘΕ, εντός της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του ν. 3899/2010 προθεσµίας.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 147 του
ν.2960/2001, όπως αντικαθίσταται µε την προηγούµενη υποπαράγραφο της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπορίας διατάξεων, και επί
εκπρόθεσµης καταχώρησης, ανακριβούς καταχώρησης και µη
καταχώρησης φορολογικών παραστατικών συναλλαγής πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης
Πετρελαίου Θέρµανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 1.1.2011
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εντός προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) Όταν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί
προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ’
αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, µε υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης ένδικων
µέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο µέσο.
ii) Όταν έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο το ποσό ή µέρος των
καταλογισθέντων προστίµων, µε την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς µεταξύ των καταβληθέντων προστίµων και
των προβλεπόµενων από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου προστίµων.
Δεν απαιτείται αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί καταλο-
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γιστική πράξη.
9.α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 187 Π.Κ. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος της πράξεως του πρώτου εδαφίου, αν η εγκληµατική οργάνωση επιδιώκει την τέλεση
περισσότερων αξιόποινων πράξεων σχετικά µε την αποφυγή καταβολής νόµιµου φόρου, τέλους, δασµού ή άλλης επιβαρύνσεως
κατά την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, µεταφορά, διαµετακόµιση, εµπορία, κατοχή, αποθήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή
εµπορεύµατος ή και προϊόντος αποµίµησης, παραποίησης ή πειρατείας».
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 187 Π.Κ. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια ποινή τιµωρείται το µέλος της οργάνωσης αν κατά
τον χρόνο τέλεσης του εγκλήµατος του δευτέρου εδαφίου της
πρώτης παραγράφου ήταν δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος
υπό την έννοια του άρθρου 263α.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 187 Π.Κ. προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Επιβαρυντική περίσταση συνιστά επίσης η τέλεση της πράξεως του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου µε υλικό
αντικείµενο το αργό πετρέλαιο ή άλλο πετρελαιοειδές ή ενεργειακό προϊόν.»
10. Οι παραβάσεις που προβλέπονταν ως αυτοτελείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων ιγ’, ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (Α’179), που
καταργήθηκαν από 1.1.2011, µε τις διατάξεις της παραγράφου
7 του άρθρου 5 του ν.3899/2010 (Α’ 212) και διαπράχθηκαν µέχρι
31.12.2010, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί από τους προϊσταµένους των Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίµου ή έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις αυτές
και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος,
δεν έχουν περαιωθεί οριστικά µε διοικητική επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, λογίζονται ως
γενικές παραβάσεις και επιβάλλεται ένα (1) ενιαίο πρόστιµο, ανά
διαχειριστική περίοδο, µε βάση την κατηγορία βιβλίων που τηρούνταν κατά την πρώτη ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου
στην οποία ανάγονται αυτές, µε συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.),
κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Για τη µη υποβολή στοιχείων, για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), ο Σ.Β. = τρία (3).
β) Για την εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων, για τις συναλλαγές
πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., καθώς
και την ανακριβή υποβολή αυτών ως προς την ποσότητα, ο Σ.Β.
= δύο (2).
γ) Για τη µη υποβολή ή την εκπρόθεσµη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών, για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα
αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά, ο Σ.Β.
= ένα (1).
Τα ως άνω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι το ποσό του προστίµου, που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, δεν είναι µεγαλύτερο από αυτό που θα προέκυπτε, µε βάση τις
προϊσχύουσες διατάξεις.
11. Τα αναφερόµενα στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για τις παραβάσεις που εκκρεµεί η συζήτηση προσφυγής κατ’ αυτών ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε., εφόσον προβλέπουν επιεικέστερη µεταχείριση. Για τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε αίτησή τους, που
υποβάλλεται στον αρµόδιο προϊστάµενο της Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς µε βάση τις υπόψη διατάξεις, ακολουθουµένης της διαδικασίας του ν.δ. 4600/1966 (Α’ 242).
12. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, ποσά
προστίµων που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
13. Οι υπηρεσίες του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Σύστηµα Ελέγχου Εισαγωγών ICS-1, στο Σύστηµα Ελέγχου Εξαγωγών ECS και στο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σύστηµα Παρακολούθησης και Ελέγχου Διακίνησης Προϊόντων
Ε.Φ.Κ. EMCS, τα οποία εφαρµόζονται στην Ελληνική Επικράτεια
δυνάµει των Κανονισµών (αρ) 648/2005 και (ΕΚ) 684/2009. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 321
Τροποποιήσεις των νόµων 1078/1980, 1882/1990,
3842/2010, 2238/1994, 3427/2005, 4002/2011,
4014/2011, 4015/2011 και 4038/2011
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
1078/1980 (Α’ 238), όπως είχε τροποποιηθεί µε την παράγραφο
1 του άρθρου 21 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ) οι πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,».
2.α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/ 1990 (Α’
43) προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η πληροφόρηση µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη φορολογική ενηµερότητα φυσικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων
προσώπων, όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, υπέχει
θέση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο µπορεί
να χρησιµοποιηθεί µόνο από τον φορέα, υπηρεσία ή πρόσωπο
που αιτήθηκε για τη λήψη του και µόνο για τη αιτία που αναφέρεται στην αίτησή του.»
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’312),
µετά το τρίτο εδάφιο, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από το έτος 2012 και επόµενα η δήλωση στοιχείων ακινήτων
υποβάλλεται ατοµικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, στο έτος που
προκύπτει τέτοια υποχρέωση. Για την ακίνητη περιουσία των
προστατευοµένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, ανήλικων τέκνων, η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα στο όνοµα του τέκνου.»
3.α. H παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)
τροποποιείται ως εξής:
«H δήλωση των φυσικών προσώπων συντίθεται µηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονοµικών, χωριστά ανά φυσικό πρόσωπο, από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των υπόχρεων.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από
1.1.2010.
4.α. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το ν.
2238/1994 (Α’151), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Επίσης, δεν εκπίπτουν οι ακόλουθοι φόροι, τέλη και εισφορές
που βαρύνουν την επιχείρηση: αα) ο φόρος υπεραξίας λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από την
παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 2065/1992 (Α’113), ββ) ο
φόρος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 2 του άρθρου 50
του ν. 3842/2010 (Α’ 58), γγ) το ενιαίο τέλος ακινήτων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3634/2008 (Α’ 9), δδ) το τέλος
επιτηδεύµατος του άρθρου 31 του ν. 3986/ 2011 (Α’152), εε) το
έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), ζζ) η έκτακτη εισφορά του πέµπτου άρθρου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), ηη) η
έκτακτη εισφορά του άρθρου 2 του ν. 3808/2009 (Α’ 227) και θθ)
η έκτακτη εισφορά ακινήτων του άρθρου 3 του ν. 3808/ 2009.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν ισχύ από
την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων αναφερόµενων διατάξεων.
5. Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 προστίθεται νέα
παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο
της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ η οποία εκτός από τα ακαθάριστα ποσά, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που παρακρατήθηκε από
ορισµένες κατηγορίες υποχρέων στον προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα, δύναται να περιλαµβάνει και τις οφειλόµενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που αντιστοιχούν στις ανωτέρω

ακαθάριστες αποδοχές και γενικά ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό
θέµα που αφορά την υποβολή των δηλώσεων αυτών.»
6.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 61 του
ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρείται το φυσικό πρόσωπο, που αποκτά αποκλειστικά
ετήσιο εισόδηµα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 µέχρι
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»
β. Το πέµπτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 61 του
ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, προκειµένου για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, αυτά
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούµενο εισόδηµά τους υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και
δεν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις α’, ε’, στ’, η’ και ι’ αυτής
της παραγράφου.»
γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή
για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2011 και µετά.
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70Α του
ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων
και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών
πενταµελής Επιτροπή αποτελούµενη από έναν πρώην δικαστικό
λειτουργό ή πρώην λειτουργό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, δύο υπαλλήλους µε βαθµό τουλάχιστον Β’ της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν υπάλληλο του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, προϊστάµενο οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης
και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.).»
8. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως
ποσού µισθώµατος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το µίσθωµα
είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά µήνα, υποβάλλονται
µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών
υποδοµών από τον εκµισθωτή ή τον µισθωτή, µέσα στον επόµενο
µήνα από τη σύνταξή τους.
2. Τα έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου εφόσον δεν
έχουν υποβληθεί, στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναµης και δεν
εξετάζονται από τα δικαστήρια και τις δηµόσιες γενικά αρχές.
Επίσης, στερούνται αποδεικτικής δύναµης και τα αντέγγραφα,
µε τα οποία συµφωνείται µίσθωµα διαφορετικό από το καθοριζόµενο στο έγγραφο της µίσθωσης.
3. Αν µεταβιβασθεί η κυριότητα ακινήτου, ο νέος κύριος είναι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος µε τον προκάτοχο
για την πληρωµή του φόρου των τριών (3) πριν από τη µεταβίβαση ετών, που αναλογεί επιµεριστικά στο εισόδηµα του ακινήτου που µεταβιβάστηκε και προκύπτει από την εγγραφή που
υπάρχει κατά την ηµέρα της µεταβίβασης. Οι συµβολαιογράφοι
έχουν υποχρέωση να υπενθυµίζουν τη διάταξη αυτή στους συµβαλλόµενους και να αναγράφουν τούτο ρητά στο συµβόλαιο της
αγοραπωλησίας.
4. Όσοι δεν υποβάλλουν τα έγγραφα µίσθωσης ακινήτου ή τα
υποβάλλουν εκπρόθεσµα, καθώς και οι συµβολαιογράφοι που
δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου,
υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 4 του ν. 2523/ 1997.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής τους και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
αυτών.»
9. Η υποπαράγραφος 3β’ του άρθρου 23 του ν. 4002 /2011 (Α’
180) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων Α’-Σχεδιασµού, Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραµµάτων Οικονοµικής Προσαρµογής, Β’ - Παρακολούθησης της Εφαρµογής των Προγραµµάτων
Οικονοµικής Προσαρµογής που υλοποιούνται από υπηρεσίες
εκτός του Υπουργείου Οικονοµικών και Γ’ - Παρακολούθησης της
Εφαρµογής των Προγραµµάτων Οικονοµικής Προσαρµογής που
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υλοποιούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, όλων των κλάδων του
Υπουργείου Οικονοµικών. Του Τµήµατος Δ’ - Γραµµατειακής και
Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
ή ΤΕ.
Η τοποθέτηση των προϊσταµένων της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων διενεργείται µε µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάµενοι µε την
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το βαθµό Δ’, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και άριστη
γνώση µίας (1) τουλάχιστον εκ των γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά).
10. Οι διοικητικές λύσεις που εκδίδονται από τις φορολογικές
διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, είτε µε τη µορφή εγκυκλίων είτε ατοµικών απαντήσεων,
αναρτώνται στο διαδίκτυο, ταυτόχρονα µε τη διεκπεραίωσή
τους, αφού προηγουµένως απαλειφθούν από τις ατοµικές απαντήσεις τα στοιχεία των φορολογουµένων, καθώς και τυχόν αναφερόµενα ποσά φόρων.
11. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 4015/ 2011 (Α’
210) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«3. Αγορές µεταχειρισµένων κινητών µέσων αγροτικής παραγωγής από ΣΑΟ έχουν την ίδια φορολογική µεταχείριση όπως το
Δηµόσιο».
β. Οι παράγραφοι 6 και 11 του άρθρου 15 του ν. 4015/ 2011
καταργούνται από τότε που ίσχυσε.
12. Αν ελλείπει ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Διοίκησης
Κρατικών Λαχείων (α.ν. 339/1936-Α’512), στη θέση του Προέδρου της ως άνω Επιτροπής προεδρεύει Γενικός Γραµµατέας
ή Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών που ορίζεται
από τον Υπουργό Οικονοµικών, µε την απόφαση ορισµού των
µελών της Επιτροπής ή Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Οικονοµικών, ο οποίος ορίζεται µε την ίδια απόφαση.
13. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Επί ανωνύµων εταιρειών, οι µετοχές των οποίων ανήκουν,
είτε στην «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.», είτε στο Ελληνικό Δηµόσιο, εφόσον στη Γενική τους
Συνέλευση αυτό εκπροσωπείται από την «Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.», και δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, κατά παρέκκλιση του ν. 3429/2005 (Α’ 34), του
άρθρου 42 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) και των σχετικών διατάξεων
των καταστατικών τους.»
14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 65 του ν. 2362/1995 (Α’
247) προστίθεται περίπτωση δ’ που έχει ως εξής:
«δ. Εγγυήσεις που παρέχονται σε εταιρικές περιπτώσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών δηµοσίου ενδιαφέροντος από εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία το µετοχικού
κεφαλαίου ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο.»
Άρθρο 322
Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων – Φορολογία µετοχών
1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ.1297/1972 (Α’ 217) αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται επί συγχωνεύσεως
ή µετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε µορφής, σε ανώνυµη
εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης ανώνυµης εταιρείας, καθώς
και επί συγχωνεύσεως ή µετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε µορφής, εφόσον σε αυτές δεν περιλαµβάνεται ανώνυµη
εταιρεία, σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή προς το σκοπό
ίδρυσης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από
το χρόνο λήξης που προβλεπόταν από τις αντικατασταθείσες
διατάξεις.
3. Το άρθρο 12 του ν.δ. 1297/1972 παύει να ισχύει για συγχω-
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νεύσεις ή µετατροπές επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοθετήµατος αυτού από τη δηµοσίευση του παρόντος και µετά. Επίσης, παύει να ισχύει η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του ν. 2386/1996 (Α’43) για
µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993
(Α’ 137). Το προηγούµενο εδάφιο καταλαµβάνει µετασχηµατισµούς για την πραγµατοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισµοί µετασχηµατισµού από τη δηµοσίευση του παρόντος και
µετά.
4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.
2166/1993 (Α’ 137) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ειδικά για τη ζηµία παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε..»
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
για απορροφήσεις για την πραγµατοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισµοί µετασχηµατισµού από τη δηµοσίευση του παρόντος και µετά.
6. Στο άρθρο 109 του ν. 2238/1994 προστίθεται παράγραφος
6 που έχει ως εξής:
«6. Όταν µετατρέπεται ανώνυµη εταιρεία σε προσωπική εταιρεία, στα ήδη φορολογηθέντα κέρδη που υφίστανται κατά το
χρόνο της µετατροπής επιβάλλεται σε βάρος του νοµικού προσώπου ο οριζόµενος από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. φόρος. Επίσης, όταν η µετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε προσωπική εταιρεία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιβάλλεται ο οριζόµενος
από τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 φόρος. Το οφειλόµενο ποσό φόρου αποδίδεται εφάπαξ,
µέσα στον επόµενο από την ολοκλήρωση της µετατροπής µήνα,
µε τα έντυπα απόδοσης του παρακρατούµενου σύµφωνα µε τις
πάνω διατάξεις φόρου. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου
έχουν εφαρµογή και για τα αφορολόγητα αποθεµατικά που
έχουν σχηµατιστεί λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων µε βάση αναπτυξιακό νόµο, καθώς και από αφορολόγητα έσοδα ή αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήµατα. Τα
ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή για τα φορολογηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που έχουν σχηµατισθεί από εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2010.»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α’ 66)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.
2579/1998 (Α’ 31) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.
2703/1999 (Α’ 72) εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό
χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι
και την 31η Δεκεµβρίου 2012. Για τις πιο πάνω µετοχές που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά έχουν εφαρµογή
αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
38 του Κ.Φ.Ε..»
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.
2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την
πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή ανώτερη της τιµής
απόκτησής τους, φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν
οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από την
1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του ν.
2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.
σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής µε βιβλία τρίτης κατηγορίας
του Κ.Β.Σ. φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.»
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α’ 66)
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αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και
την 31η Δεκεµβρίου 2012.»
Άρθρο 323
Ρυθµίσεις θεµάτων της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
1. Στο άρθρο 1 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) προστίθεται νέα παράγραφος 5, µε αντίστοιχη αναρίθµηση των επόµενων παραγράφων, ως εξής:
«5. Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. εφαρµόζουν τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως κάθε φορά ισχύει.»
2. Μετά το άρθρο 3 του ν. 3832/2010 προστίθεται νέο άρθρο
4, µε αντίστοιχη αναρίθµηση των επόµενων άρθρων 4 έως και
12, ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής
1. Συνιστάται ανεξάρτητη συµβουλευτική επιτροπή αποτελούµενη από πέντε µέλη, ως εξής:
α) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τη Βουλή,
β) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία (Eurostat),
γ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τοµέα της Στατιστικής
(ESGAB),
δ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος (ESSC) και
ε) έναν εκπρόσωπο της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
2. Έργο της επιτροπής είναι αποκλειστικά η κατάρτιση ετήσιας
έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών 1-6 (θεσµικό πλαίσιο) του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Η επιτροπή υποβάλλει την
έκθεσή της στην Βουλή αφού ενηµερώσει τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τοµέα της Στατιστικής. Η έκθεση της επιτροπής έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα.
Η επιτροπή δεν έχει αρµοδιότητες ως προς τη διοίκηση και οργάνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ως προς τη συλλογή, παραγωγή και
διάδοση των στατιστικών της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
3. Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται µεταξύ εµπειρογνωµόνων µε εξαιρετική ικανότητα και εθνική ή/και διεθνή επαγγελµατική πείρα στα πεδία που αναφέρονται στον Κώδικα Ορθής
Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.
4. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται µε ψηφοφορία µεταξύ
των µελών της.
5. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συµµετέχει ο πρόεδρος
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς ψήφο.
6. Τα µέλη της επιτροπής διορίζονται για διετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
7. Η ετήσια έκθεση της επιτροπής, δηµοσιοποιείται, αφού υποβληθεί στη Βουλή.
8. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος παρέχουν
στην επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου της µετά από αίτησή της που υποβάλλεται στο
ανώτατο όργανο διοίκησης του αντίστοιχου φορέα.
9. Τα µέλη της επιτροπής υποχρεούνται να µην αποκαλύπτουν
πληροφορίες στις οποίες έλαβαν πρόσβαση µέσω διαδικασιών
της επιτροπής, εάν ενηµερωθούν από τον αρµόδιο φορέα ότι οι
εν λόγω πληροφορίες είναι δικαιολογηµένα εµπιστευτικού χαρακτήρα.
10. Τα µέλη της επιτροπής δύνανται να αποµακρυνθούν πριν
τη λήξη της θητείας τους µόνο για σπουδαίο λόγο που αφορά
την εκτέλεση του έργου της επιτροπής.

11. Στα µέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται αµοιβή.
12. Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της επιτροπής παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της επιτροπής. Η δαπάνη λειτουργίας της επιτροπής
βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
13. Η επιτροπή συνιστάται για δύο έτη από την πρώτη συγκρότησή της, οπότε θα επανεξεταστούν ο ρόλος και η αποτελεσµατικότητά της.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (που πριν την ανωτέρω αρίθµηση έφερε τον αριθµό 4) του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ύστερα από γνώµη του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ., εγκρίνει
ανά τριετία το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραµµα (ΕΛ.Σ.Π.). Το
ΕΛ.Σ.Π. εγκρίνεται έως το τέλος Μαρτίου του προηγούµενου της
εφαρµογής έτους.»
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 (που
πριν την ανωτέρω αναρίθµηση έφερε τον αριθµό 4) του ν.
3832/2010, η λέξη «Μαρτίου» αντικαθίσταται από τη λέξη
«Μαΐου».
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (που πριν την
ανωτέρω αναρίθµηση έφερε τον αριθµό 9) του ν. 3832/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει διακεκριµένη νοµική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο δικαιώµατα ή υποχρεώσεις της, καθώς και πράξεις ή
παραλείψεις της.»
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 11 (που πριν την ανωτέρω
αναρίθµηση έφερε τον αριθµό 10) του ν. 3832/2010 καταργείται.
7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12
(που πριν την ανωτέρω αναρίθµηση έφερε τον αριθµό 11) του ν.
3832/2010 καταργείται.
8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 (που πριν την
ανωτέρω αναρίθµηση έφερε τον αριθµό 11) του ν. 3832/2010,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Κανονισµός µπορεί να προβλέπει ότι η εξειδίκευση διατάξεών του µπορεί να γίνεται µε αποφάσεις του Προέδρου της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή µε συµφωνίες συνεργασίας µε τους φορείς του
ΕΛ.Σ.Σ., καθώς και η δηµοσίευση των αποφάσεων αυτών στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., χωρίς να απαιτείται δηµοσίευσή
του.
9. Το άρθρο 13 (που πριν την ανωτέρω αναρίθµηση έφερε τον
αριθµό 12) του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιλέγεται από τη Διάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής, µε εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών,
ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, µε πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της.
2. Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής στη θέση του Προέδρου
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., είναι η υψηλή επιστηµονική κατάρτιση, µε ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση στο αντικείµενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείµενο συναφές προς το
αντικείµενο των στατιστικών ερευνών και µελετών. Επιπρόσθετα,
ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο
σπουδών.
3. Μετά την επιλογή του από τη Διάσκεψη των Προέδρων της
Βουλής, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο
Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζεται για πενταετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του µπορεί να ανανεώνεται
για µία µόνο φορά, µε όµοια απόφαση και την ίδια διαδικασία.
Δεν επιτρέπεται να ορισθεί εκ νέου Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
πρόσωπο που έχει εκπέσει από την ιδιότητα αυτή.
4. Οι παράγραφοι 4, 6 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/ 2002
(A’ 220) εφαρµόζονται και για τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.»
10. Το άρθρο 13 του ν. 3832/2010 καταργείται, χωρίς αναρίθµηση των επόµενων άρθρων.
11. Το άρθρο 14 του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 14
Αρµοδιότητες Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι το ανώτατο όργανο της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., ασκεί όλες τις αρµοδιότητές της και έχει την ευθύνη
της εύρυθµης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των σκοπών
της σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εγκρίνει το ΕΛ.Σ.Π.,
β) καταρτίζει τον Κανονισµό Στατιστικών Υποχρεώσεων των
φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και τον Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
γ) καταρτίζει το ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα εργασίας της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράµµατος, του προηγούµενου έτους,
δ) αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα
µε τα άρθρα 9 και 12 του παρόντος νόµου,
ε) λαµβάνει τις αποφάσεις σχετικά µε τις στατιστικές µεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και µε το περιεχόµενο και τη χρονική στιγµή της δηµοσίευσης στατιστικών
στοιχείων, σχετικά µε τη διαβίβαση των επίσηµων στατιστικών
του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και
γενικότερα σχετικά µε τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση
στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας.
στ) Είναι αρµόδιος για το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη,
την παραγωγή και τη διάδοση των επίσηµων στατιστικών της
χώρας, καθώς και για την εφαρµογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών.
ζ) Μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και µελετών, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα
εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
η) Εκπροσωπεί την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. µπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή της στον Νοµικό
Σύµβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
θ) Προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους, παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές
για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της
αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί οµάδες εργασίας από το
ειδικό επιστηµονικό ή το λοιπό προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείµενό τους.
ι) Προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και µεριµνά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του
Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
ια) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισµούς, απολογισµούς και ισολογισµούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ιβ) Είναι αρµόδιος για κάθε θέµα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονοµική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαµβάνει ως διατάκτης των δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της.
ιγ) Δύναται να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του σε άλλα όργανα
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και να εξουσιοδοτεί µε απόφασή του όργανα της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «µε εντολή Προέδρου» έγγραφα ή
άλλες πράξεις της µε αποφάσεις που δηµοσιεύονται µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς να απαιτείται
άλλη δηµοσίευσή τους.
ιδ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που προβλέπει
ο νόµος και ο Κανονισµός Λειτουργίας και Διαχείρισης της
ΕΛ.ΣΤΑΤ..
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στην άσκηση όλων των καθηκόντων του από τον Γενικό Διευθυντή Στατιστικών Ερευνών, και σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος και αυτού, από τον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Οργάνωσης.»
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12. Το άρθρο 15 του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Εγγυήσεις ανεξαρτησίας - Κωλύµατα
1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει προσωπικής ανεξαρτησίας δεσµευόµενος κατά την άσκηση των καθηκόντων του από
τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τελεί
υποχρεωτικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
2. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται να παυθεί, µε απόφαση
του οργάνου που τον διόρισε, για αδυναµία άσκησης των καθηκόντων του λόγω κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο
λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως
η αποκάλυψη εµπιστευτικών θεµάτων, για τα οποία έλαβε γνώση
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ή η κατάχρηση της θέσης
του για ίδιο, προσωπικό ή εµπορικό όφελος. Οι λόγοι παύσης
δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελµατική και επιστηµονική του ανεξαρτησία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3832/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο προϋπολογισµός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. περιλαµβάνει όλα τα κονδύλια που είναι αναγκαία για τη διάθεση στους χρήστες στατιστικών υψηλής ποιότητας σύµφωνα µε όλες τις εθνικές και
ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. Με απόφαση του
Προέδρου είναι δυνατή η κατά την διάρκεια του οικονοµικού
έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισµό της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε ισόποση µείωση άλλων πιστώσεων του προϋπολογισµού. Η εκτέλεση του προϋπολογισµού παρακολουθείται από
την Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του
Κράτους, όπως ορίζεται από τον Κανονισµό της Βουλής.
Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσης και ο
ισολογισµός, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και
των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται
από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι λογαριασµοί
και ο απολογισµός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπόκεινται στον προληπτικό και
στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε ζήτηµα σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδίως όσον αφορά το λογιστικό σχέδιο που εφαρµόζει,
το είδος, τη δοµή και το περιεχόµενο των λογαριασµών και των
βιβλίων που τηρεί, την έγκριση και εκκαθάριση των δαπανών της,
την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ως και χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, τον τρόπο πληρωµής των δαπανών, την
ταµειακή διαχείριση, την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων,
τη διαχείριση διαθεσίµων, τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, τις κάθε είδους συµβάσεις (ιδίως προµήθειας αγαθών, ανάθεσης εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, µίσθωσης,
εκµίσθωσης, αγοράς ή εκποίησης ακινήτων), καθώς και σχετικά
µε τη χρηµατοδότηση και την κατανοµή των δαπανών κάθε απογραφής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Μέχρι την
έκδοση του Κανονισµού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. εφαρµόζονται οι διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού.»
15. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3832/ 2010, η
φράση «µετά από γνώµη της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντικαθίσταται από τη
φράση «µετά από πρόταση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.»
16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20
του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται επίσης να
ανατεθεί στο Τµήµα Ερευνών και Μελετών ή σε στελέχη που
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υπηρετούν σε αυτό και ορίζονται προς τούτο από τον Πρόεδρο,
η εκπόνηση κοινωνικοοικονοµικών µελετών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσιακές µονάδες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή µε άλλους φορείς, καθώς και η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
17. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010 οι λέξεις «σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (Α’ 149)» διαγράφονται και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ο Νοµικός Σύµβουλος προσλαµβάνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα κριτήρια, τα προσόντα και οι όροι
αµοιβής και συνεργασίας.»
18. Στο άρθρο 23 του ν. 3832/2010 αναριθµείται η υφιστάµενη
παράγραφος 6 σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 3470/2006 και η παράγραφος 12 του άρθρου 21 του ν. 3144/2003 συµπληρώνεται
ως εξής:
«Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) επιτρέπεται να αναθέτει µε σύµβαση µίσθωσης έργου, για συγκεκριµένο έργο, σε
εταιρικές και ατοµικές επιχειρήσεις ή, για ορισµένη χρονική διάρκεια και όχι πέραν του οκταµήνου, σε φυσικά πρόσωπα την παροχή υπηρεσιών, όπως µεταφορά υλικού, χειρισµό µηχανηµάτων
και συναφείς εργασίες και άλλες υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, προς εξυπηρέτηση αναγκών που απορρέουν
από τις δραστηριότητές της.»»
Άρθρο 324
Έγκριση του Σχεδίου Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και
Siemens A.E.
1. Εγκρίνεται το Σχέδιο Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG, που
εδρεύει στην πόλη του Μονάχου στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας και Siemens A.E., που εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου του Νοµού Αττικής, όπως το Σχέδιο αυτό µε τα
συνηµµένα παραρτήµατά του στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στον παρόντα
νόµο ως Παράρτηµα XI.
2. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να
εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογράψει την,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, Συµφωνία
Συµβιβασµού.
Άρθρο 325
Ρυθµίσεις για το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
1. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να αναθέτει, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., την εκτέλεση του έργου
της φύλαξης των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του, καθώς
και της διενέργειας χρηµαταποστολών σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και χρηµαταποστολών.
2.α. Ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν
να συνιστούν στο δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασµούς ειδικού σκοπού, για την από το
Ταµείο, έναντι αµοιβής και σύµφωνα µε ορισµένους όρους, εκτέλεση ιδίως νοµίµων ρυθµίσεων ή ειδικών µεταξύ τους συµφωνιών
ή άρση αµφισβητήσεων επί κινητών ή ακινήτων ή οµαλή ολοκλήρωση συγκεκριµένης µεταξύ τους συναλλαγής.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
σκοποί των λογαριασµών, οι αναγκαίοι όροι συνοµολόγησης των
σχετικών προς τους λογαριασµούς συµβάσεων των µερών µε το
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οι λοιπές λεπτοµέρειες
εφαρµογής της προηγούµενης υποπαραγράφου.
Άρθρο 326
Ρύθµιση θεµάτων Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και
άλλες διατάξεις
1. Το άρθρο 3 του ν. 3900/2010 (Α’ 213) και το άρθρο 110Α του
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π.δ. 1225/1981 (Α’ 304), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 70 του
ν. 4055/2012 (Α’ 51) καταργούνται. Η διάταξη του προηγουµένου
εδαφίου καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος αιτήσεις αναιρέσεως.
2. Οι παράγραφοι 2, 4 και 6 του άρθρου 61 του ν.δ. 86/1969
(Α’ 7) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
ασκείται κατά του Δηµοσίου ή κατά των νοµικών προσώπων της
παρ. 1, στα οποία ανήκει η έκταση επί της οποίας επιχειρείται η
παράνοµη ενέργεια και απευθύνεται στο µονοµελές πρωτοδικείο
της τοποθεσίας του ακινήτου.»
«4. Κατά της αποφάσεως του µονοµελούς πρωτοδικείου δεν
χωρεί ένδικο µέσο. Σε περίπτωση κατά την οποία, η απόφαση
που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο, για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νοµή του κτήµατος, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή εντός ενενήντα ηµερών από την
επίδοση της αποφάσεως, άλλως το πρωτόκολλο παραµένει σε
ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ
µε το άρθρο 52 περ. 18 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ..»
«6. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου
αποβολής, δύναται όµως το µονοµελές πρωτοδικείο να αναστείλει την εκτέλεση, κατόπιν αιτήσεως του ανακόπτοντος µέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής.»
3. Tα δέκατο και ενδέκατο εδάφια του άρθρου 115 του από
11/12.11.1929 διατάγµατος «περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων» (Α’ 399), τα οποία είχαν προστεθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του α.ν. 1540/1938 (Α’ 488) και αντικατασταθεί µε την
παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 1331/1949 (Α’ 330), αντικαθίστανται
ως εξής:
«Αρµόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση της ανακοπής είναι το µονοµελές πρωτοδικείο της τοποθεσίας του κτήµατος. Κατά των
αποφάσεων που εκδίδονται δεν χωρεί ένδικο µέσο. Αν η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο για λόγους που
αφορούν την κυριότητα ή τη νοµή του κτήµατος, ο ανακόπτων
οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή εντός ενενήντα ηµερών από
την επίδοση της αποφάσεως, άλλως το πρωτόκολλο παραµένει
σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η
διάταξη του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, που διατηρήθηκε σε
ισχύ µε το άρθρο 52 περ. 18 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ..
Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφέρεται «Πρόεδρος Πρωτοδικών» ή «Πρόεδρος» ή «Ειρηνοδίκης» νοείται το
«Μονοµελές Πρωτοδικείο».
4. Στο άρθρο 20 του ν. 3086/2002 (Α’ 324) προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό των προσφυγών: α)
της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2224/1994 (Α’ 112), β) της παρ.
2 του άρθρου 16 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) και γ) της παρ. 6 του
άρθρου 24 του ν. 3996/2011(Α’ 170) το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την
προσβαλλόµενη πράξη επιβολής προστίµου ή υπάλληλο νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. Για την εκπροσώπηση ενηµερώνεται η Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Η αρµόδια Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει αιτιολογηµένα σε συγκεκριµένη υπόθεση τον ορισµό ως εκπροσώπου µέλους του
Ν.Σ.Κ.. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται ασκείται έφεση από
µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ύστερα από αιτιολογηµένο έγγραφο της Διοίκησης, στο οποίο επισυνάπτεται ο
φάκελος της υποθέσεως.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3068/2002 (Α’274) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων, που υπόκεινται σε ένδικα µέσα ή βοηθήµατα και από τους
οποίους απορρέει χρηµατική υποχρέωση του Δηµοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόµιση εκ µέρους του δικαιούχου ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης.
Το δικαστήριο, που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση ή το δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήµατος, µπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, αναλόγως της
φερεγγυότητας του δικαιούχου ή των λοιπών εγγυήσεων που
προσφέρει ή κρίνονται αναγκαίες να µειώσει το ύψος της εγγυη-
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τικής επιστολής µέχρι του ενός δευτέρου.
Αν η άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισµό ο εκτελεστός τίτλος µπορεί να εκτελεσθεί χωρίς
εγγύηση, µετά την άπρακτη πάροδο 90 ηµερών από την επίδοσή
του.
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της υπηρεσίας, που είναι
αρµόδια για την καταβολή, και επιστρέφεται µετά από την προσκόµιση πιστοποιητικού αµετάκλητης, υπέρ του αντιδίκου του
υπόχρεου, επίλυσης της διαφοράς ή της µη ασκήσεως ενδίκου
µέσου ή βοηθήµατος µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται
από το νόµο.»
6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/ 2002 (Α’
324) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Απαγορεύεται η απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του
Ν.Σ.Κ., κατ’ εφαρµογή γενικής ή ειδικής διάταξης, σε άλλη Υπηρεσία, αρχή, σώµα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ..»
7. Στο άρθρο 6 του ν. 3086/2002 (Α’ 324) προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως εξής:
«7. Διατάξεις νόµων µε έναρξη ισχύος µεταγενέστερη της
ισχύος του παρόντος νόµου, που προβλέπουν εφεξής την ανάθεση αρµοδιοτήτων στο Ν.Σ.Κ., ισχύουν εφόσον: 1) έχει εκδοθεί
σχετικώς γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ. και 2) µε απόφαση της ίδιας Ολοµέλειας διαπιστώνεται η συνδροµή των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή τους.»
8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 228 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), µετά τις λέξεις «η πράξη αναστέλλεται» προστίθενται λέξεις ως εξής: « , ως
προς τους δανειστές των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη, ».
9. Στα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιµελητών» (Α’ 126) αντί των λέξεων «τριακοστό πέµπτο»
τίθεται η λέξη «τεσσαρακοστό».
10. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του ν. 2318/1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) είναι πτυχιούχος Νοµικής Σχολής ηµεδαπού πανεπιστηµίου
ή ισότιµου αλλοδαπού, αναγνωρισµένου από το νόµο.
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γ) έχει συµπληρώσει άσκηση έξι (6) µηνών σε δικαστικό επιµελητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του παρόντος και»,
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2318/1995 καταργείται.
12. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995 µετά
την περίπτωση δ’ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εγγεγραµµένοι ασκούµενοι πριν από την 8η Μαϊου 2012 µπορούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό και για την επόµενη τριετία.»
13. Στον πρώτο στίχο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του ν. 4043/2012 (Α’ 25) απαλείφονται οι λέξεις
«εκτελεσθεί ούτε» και στον τέταρτο στίχο αντί των λέξεων «κατέστησαν αµετάκλητες» τίθεται η λέξη «εκδόθηκαν».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 327
Κύρωση του Ιδιωτικού Συµφωνητικού Τροποποίησης της
Σύµβασης Παραχώρησης των λιµενικών
εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ
του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων
της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου το Ιδιωτικό Συµφωνητικό
Τροποποίησης της από 25.11.2008 Σύµβασης Παραχώρησης των
λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού
εµπορευµατοκιβωτίων της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(ΟΛΠ Α.Ε.), που υπογράφηκε στον Πειραιά στις 26 Ιουλίου 2011,
µεταξύ αφ’ ενός της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» και αφ’ ετέρου της Ανώνυµης
Εταιρείας µε την επωνυµία «Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.», µε τα συνηµµένα παραρτήµατά του στην αγγλική
γλώσσα και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, τα οποία
προσαρτώνται στον παρόντα νόµο ως Παράρτηµα ΧΙΙ.
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9251

9252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9253

9254

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9257
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9260

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9277
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9283
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9287
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 328
Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.
3877/2010 έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν εκ νέου στις ρυθµίσεις του εν λόγω άρθρου εφόσον επανυποβάλλουν την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 αίτηση ή την προβλεπόµενη στην
παράγραφο 2 δήλωσή τους, το αργότερο εντός τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στην περίπτωση όπου τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 είχαν υπαχθεί στην ανωτέρω ρύθµιση
και είχαν στη συνέχεια απολέσει την υπαγωγή τους σε αυτήν,
λόγω µη καταβολής τριών (3) και άνω συνεχόµενων δόσεων, δικαιούνται την εκ νέου υπαγωγή τους στη ρύθµιση αυτή µε νέα
αίτηση ή δήλωσή τους. Στην περίπτωση αυτή προσµετρώνται
στο σύνολο των 48 δόσεων οι τυχόν προηγουµένως καταβληθείσες δόσεις κατ’ εφαρµογή της προηγούµενης ρύθµισης.
Άρθρο 329
Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
1. α) Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7
του ν. 4024/2011 (Α’ 226) απαλείφεται η φράση «των εκπαιδευτικών».
β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και η
βαρύτητα των επί µέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη
και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής
εφαρµόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 4024/ 2011.
2. α) Κυρώνεται από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως η 119959/Η/20.10.2011 (Β’ 2351) απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και η ΓΠ/3799/ 30.12.2011 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
β) Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π. µέχρι και την
έναρξη ισχύος του µισθολογικού συστήµατος του οργανισµού
δυνάµει της 2/18920/0022/6.3.2012 (Β’ 678) απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, το πάσης φύσης και σχέσης προσωπικό, που µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Π. σύµφωνα µε τις 14107/Η/3.2.2011 και
4324/9.12.2010 (Β’ 1995) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και το
πάσης φύσης και σχέσης προσωπικό, που µεταφέρθηκε στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την 138072/Η/30.11.2011 (Β’ 3144) διαπιστωτική
πράξη µεταφοράς του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, λαµβάνει τις αποδοχές του µε τους όρους
και στο ύψος που τις ελάµβανε στους φορείς από τους οποίους
µεταφέρθηκε, αναδροµικά από την ηµεροµηνία µεταφοράς του.
Από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α’ 226) και εφεξής, για
τα θέµατα αυτά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 29, αναλογικά, καθώς και του άρθρου 31 αυτού.
γ) Αποφάσεις διορισµού υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε.Κ., οι οποίες
δεν δηµοσιεύθηκαν, εκ παραδροµής, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύονται αναδροµικά από την ηµεροµηνία
ανάληψης υπηρεσίας τους στον Ο.Ε.Ε.Κ..
3.α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (Κ.Υ.) ιδρύεται παιδικός σταθµός, για τη φιλοξενία και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία αυτή. Ο

παιδικός σταθµός αποτελεί αυτοτελές τµήµα της Κ.Υ. και διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο δε έλεγχος
και η εποπτεία του, περιλαµβανοµένου του ελέγχου της επιστηµονικής του λειτουργίας και της τήρησης των κείµενων διατάξεων, ασκούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων.
β) Αποστολή του παιδικού σταθµού είναι η παροχή ηµερήσιας
φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας του προσωπικού που
απασχολείται στην Κ.Υ., η δηµιουργική απασχόληση και φύλαξή
τους κατά το χρόνο εργασίας των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα και η ανάλογη προς την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και
ψυχαγωγία, µε σκοπό την πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική,
κοινωνική και ψυχοσωµατική ανάπτυξή τους. Στον παιδικό
σταθµό φιλοξενούνται κατά προτεραιότητα τα τέκνα των δηµοσίων υπαλλήλων που κατέχουν οργανικές θέσεις, µόνιµες ή προσωποπαγείς, µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
στην Κ.Υ. και υπηρετούν στις θέσεις αυτές και εφόσον υπάρχει
η δυνατότητα, τα τέκνα του λοιπού προσωπικού που υπηρετεί
στην Κ.Υ. µε οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση.
γ) Ο παιδικός σταθµός φέρει τον τίτλο «Παιδικός Σταθµός του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» και
λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Κ.Υ., σε χώρο διαµορφωµένο
ειδικά για το σκοπό αυτόν. Οι προδιαγραφές που πληροί ο
χώρος αυτός και ο εξοπλισµός του καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Ο έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών αυτών ασκείται από
επιτροπή καταλληλότητας, η οποία συγκροτείται, για τριετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων από έναν Προϊστάµενο Διεύθυνσης ή, σε περίπτωση έλλειψης, Τµήµατος της Κ.Υ. του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ως πρόεδρο, τον ιατρό που απασχολείται στην Κ.Υ. ή, σε
περίπτωση έλλειψης, έναν εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής και Γεωπονίας,
πτυχιούχο ιατρικής, και έναν εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, µε βαθµό, τουλάχιστον, Γ’, ως µέλη.
δ) Στον παιδικό σταθµό λειτουργεί τµήµα νηπίων, στο οποίο
εγγράφονται νήπια ηλικίας από δυόµισι (2,5) ετών µέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το τµήµα
αυτό µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες της µίας τάξεις, ανάλογα µε τον αριθµό και την ηλικία των νηπίων που εξυπηρετούνται σε αυτό.
ε) Στον παιδικό σταθµό εφαρµόζεται ωρολόγιο και αναλυτικό
πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης, διαπαιδαγώγησης και
ψυχαγωγίας, καθώς και προετοιµασίας για την ένταξη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο καταρτίζεται από το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
στ) Ο παιδικός σταθµός στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς του
κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών που αποσπώνται σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α’
186). Στον παιδικό σταθµό µπορεί επίσης να απασχολείται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, ο οποίος αποσπάται σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις. Ως προϊστάµενος του παιδικού
σταθµού επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέσα σε τρεις µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός
λειτουργίας του παιδικού σταθµού, µε τον οποίο καθορίζονται:
αα) Η διαδικασία, οι προθεσµίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων.
ββ) Η δυναµικότητα του σταθµού ως προς το ελάχιστο και το
µέγιστο όριο του συνολικού αριθµού των εξυπηρετούµενων νηπίων για την εύρυθµη και βιώσιµη λειτουργία του παιδικού σταθµού.
γγ) Η διαδικασία και τα οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια επιλογής των νηπίων, αν ο αριθµός των νηπίων που µπορεί να εξυπηρετηθεί στον παιδικό σταθµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος υπολείπεται του αριθµού των ενδιαφεροµένων. Με την
επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’, τα κριτήρια
επιλογής αφορούν, ιδίως, την εισοδηµατική κατάσταση και τυχόν
σοβαρά προβλήµατα υγείας των ασκούντων τη γονική µέριµνα
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των νηπίων, καθώς και τον αριθµό των λοιπών τέκνων τους.
δδ) Τα σχετικά µε τη συγκρότηση και τη θητεία των µελών του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου για την επιλογή των νηπίων, σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση.
εε) Ο ελάχιστος και ο µέγιστος αριθµός νηπίων ανά τάξη και ο
τρόπος κατανοµής των νηπίων σε τάξεις, εφόσον λειτουργούν.
στστ) Οι εξειδικευµένες κοινωνικές παροχές προς τα νήπια.
ζζ) Ο αριθµός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται για τη στελέχωση του παιδικού σταθµού σε αναλογία προς τον αριθµό των
νηπίων.
ηη) Τα ειδικότερα καθήκοντα του προϊσταµένου και του λοιπού
προσωπικού.
θθ) Το ωράριο λειτουργίας του παιδικού σταθµού.
ιι) Κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία
του παιδικού σταθµού.
η) Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας καθορίζονται, επίσης, οι υποχρεώσεις των ασκούντων τη γονική µέριµνα των νηπίων, στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνεται η οικονοµική
συµµετοχή στις δαπάνες υλοποίησης προαιρετικών εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εκτός του ωρολογίου
προγράµµατος. Η µεταφορά των νηπίων προς και από τον παιδικό σταθµό γίνεται µε ευθύνη των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα.
θ) Ο παιδικός σταθµός αρχίζει την παροχή των υπηρεσιών που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 την 1.9.2012 και έως την
31.8.2013 λειτουργεί πιλοτικά. Ο αριθµός των νηπίων που εξυπηρετούνται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα έως την πλήρη
λειτουργία του σταθµού, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4.α) Στο Κεφάλαιο Γ’ του ν. 3966/2011 (Α’118) επέρχονται οι
κάτωθι τροποποιήσεις:
αα) Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 37 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όµοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις
και η ειδική διαδικασία ορισµού ως Π.Π.Σ. των µη πρότυπων πειραµατικών σχολικών µονάδων που συγχωνεύονται µε Π.Π.Σ..»
ββ) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιλέγει το µέλος Δ.Ε.Π., σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 41, τον παιδαγωγικά υπεύθυνο σχολικό σύµβουλο κάθε Π.Π.Σ., σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της
ίδιας παραγράφου, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που µετέχουν στο ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της ίδιας παραγράφου.»
γγ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τον παιδαγωγικά υπεύθυνο σχολικό σύµβουλο κάθε Π.Π.Σ..»
δδ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα ένστασης ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την ίδια
και αρχίζει από την ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ..».
εε) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 µετά τη λέξη συγκροτείται προστίθεται η φράση «, µε τετραετή θητεία,».
στστ) Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
48 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Η αξιολόγηση της επαγγελµατικής κατάρτισης των υποψηφίων όπως προκύπτει από: αα) την αξιολογική έκθεση για την
επιστηµονική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού, που συντάσσει ο σύµβουλος ειδικότητας για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή ο σύµβουλος της παιδαγωγικής ευθύνης για την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ύστερα από συνολική εκτίµηση του
έργου του εκπαιδευτικού που περιλαµβάνει παρατήρηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη, εκτίµηση του φακέλου µε τις εργασίες και το διδακτικό υλικό που έχει υποχρέωση να τηρεί ο
εκπαιδευτικός και συνέντευξη και ββ) την αξιολογική έκθεση για
τη συµβολή του εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό έργο της σχολικής µονάδας, που συντάσσει ο διευθυντής του Π.Π.Σ. σε συνεργασία µε το σχολικό σύµβουλο που είναι µέλος του ΕΠ.Ε.Σ.
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του σχολείου, ύστερα από συνεκτίµηση, µεταξύ άλλων, της συνεργασίας, της πρωτοβουλίας και της συµµετοχής του εκπαιδευτικού στην υλοποίηση των στόχων των Π.Π.Σ..
γ) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου
όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη από άµισθες
τριµελείς επιτροπές που συγκροτεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και οι οποίες
απαρτίζονται από ένα µέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή µέλος Δ.Ε.Π., ένα
σχολικό σύµβουλο που είναι µέλος ΕΠ.Ε.Σ. και ένα διευθυντή
Π.Π.Σ., µε τους αναπληρωτές τους. Κατά την αξιολόγηση εκπαιδευτικού, όταν ο σχολικός σύµβουλος είναι µέλος της ΕΠ.Ε.Σ.
του Π.Π.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός που αξιολογείται,
αναπληρώνεται. Το ίδιο ισχύει και για τον διευθυντή του Π.Π.Σ..».
ζζ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα ένστασης ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την ίδια
και αρχίζει από την ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ..».
ηη) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και αποτιµώνται τα κριτήρια των περιπτώσεων α’ και β’
της παραγράφου 3, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης και η αποτίµηση του κριτηρίου της περίπτωσης γ’ και ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τον τρόπο και τη
διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ..»
θθ) Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 48 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα πρόσθετα µόρια και ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους στους διευθυντές, υποδιευθυντές
και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν µε οποιαδήποτε
σχέση στα Π.Π.Σ. για την πλήρωση των θέσεων στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 10 του ν. 3848/2010 (Α’ 48).»
ιι) Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για
οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε Π.Π.Σ., αποσπώνται ή διατίθενται µόνιµοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που διαθέτουν αυξηµένα ακαδηµαϊκά
προσόντα. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται
ή διατίθενται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η τοποθέτηση των
εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται µε απόφαση της
Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την
πρόσκληση ενδιαφέροντος.»
ιαια) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 51 η φράση «ως µέλος
του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζεται εκπαιδευτικός» αντικαθίσταται από τη
φράση «ως µέλη του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται δύο εκπαιδευτικοί» και η
χρονολογία «2011 - 2012» αντικαθίσταται από τη χρονολογία
«2014 - 2015».
ιβιβ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά το σχολικό
έτος 2011 - 2012 στα Π.Π.Σ., είτε στην οργανική τους θέση είτε
µε απόσπαση είτε µε θητεία, συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά
έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2012 - 2013, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. το αργότερο έως την
30.6.2012, και κατά τη λήξη του αξιολογούνται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.
µε βάση τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 48. Ειδικότερα, µε ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. οι αξιολογικές εκθέσεις για τη συµβολή των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό έργο της σχολικής
µονάδας συντάσσονται µέχρι την 15.11.2012 και οι αξιολογικές
εκθέσεις των σχολικών συµβούλων για την επιστηµονική και τη
διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών συντάσσονται µέχρι την
31.1.2013. Ακολούθως, τα ΕΠ.Ε.Σ. καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών µε βάση τα κριτήρια των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 48. Οι
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αξιολογικοί πίνακες µαζί µε τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών διαβιβάζονται από τα ΕΠ.Ε.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέχρι την 13.2.2013. Η
διαδικασία των συνεντεύξεων και η έκδοση των αποτελεσµάτων
ολοκληρώνεται µέχρι 15.5.2013. Στην ίδια διαδικασία µπορούν
να µετέχουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν οργανικές θέσεις σε Π.Π.Σ. και αποσπάστηκαν κατά τα σχολικά έτη 2011 2012 και 2012 - 2013, για τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε µη πρότυπα πειραµατικά σχολεία ή βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια ή λοχεία. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι
θετική, οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιλέγονται ως εκπαιδευτικοί του
οικείου Π.Π.Σ. για θητεία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 48 και 50. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ιγιγ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 51 η φράση «κατά το
χρόνο που θα οριστούν τα ανωτέρω σχολεία ως» αντικαθίσταται
από τη λέξη «στα» και η χρονολογία «2011 - 2012» αντικαθίσταται
από τη χρονολογία «2012 - 2013».
ιδιδ) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 51 η χρονολογία
«30.7.2012» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «5.6.2013» και η
χρονολογία «10.9.2012» αντικαθίσταται από τη χρονολογία
«30.7.2013».
ιειε) Η παράγραφος 9 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Από το σχολικό έτος 2013 - 2014 δεν πραγµατοποιούνται
αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ., οι δε αποσπάσεις που
πραγµατοποιήθηκαν για το σχολικό έτος 2011 - 2012 και παρατείνονται µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, λήγουν την
31.8.2013.».
ιστιστ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 51
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η εγγραφή των µαθητών στα Π.Π.Σ. για το σχολικό έτος
2102 - 2013 γίνεται σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις.» και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η χρονολογία «2012 - 2013» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2013
- 2014».
β) Οι περιπτώσεις ιαια’ έως και ιστιστ’ της περίπτωσης α’ τίθενται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη της
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την αδυναµία εφαρµογής των ρυθµίσεων των παραγράφων 3, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011,
όπως ισχύουν πριν την τροποποίησή τους µε τις ανωτέρω υποπεριπτώσεις, και κυρίως ως προς το ζήτηµα της τήρησης των
χρονικών ορίων που θεσπίζονται µε τις οικείες διατάξεις. Ειδικά,
για την υποπερίπτωση ιστιστ’, εφόσον υπάρχει γνώµη υπέρ της
άµεσης εφαρµογής από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο Υπουργός Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί να αποφασίσει ότι η
εγγραφή των µαθητών στα Π.Π.Σ. και για το σχολικό έτος 2102 2013 γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44.
γ) Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργεί πρότυπο πειραµατικό γυµνάσιο και δεν λειτουργεί πρότυπο πειραµατικό λύκειο είναι δυνατή η υποβολή
αιτήµατος από τα λύκεια που λειτουργούν στην ίδια περιφέρεια
για το χαρακτηρισµό τους ως πρότυπων πειραµατικών, µε εξαίρεση την Α’ Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας
όπου το δικαίωµα περιορίζεται για τα λύκεια της περιοχής του
πρώην γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που ανήκε το 1ο
Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Αθηνών (Γεννάδειο). Τα υποψήφια λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργότερο µέχρι την
20.5.2012. Το λύκειο µε την καλύτερη αξιολόγηση ορίζεται ως
πρότυπο πειραµατικό καθ’ υπέρβαση του ορίου του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011.
5. Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οργανώνεται και λειτουργεί,
χωρίς σύσταση νέων οργανικών θέσεων, αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης, µε αρµοδιότητα, ιδίως, τη νοµική υποστήριξη
για θέµατα λειτουργίας και άσκησης αρµοδιοτήτων της περιφερειακής διεύθυνσης και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και
των µονοµελών και συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή,
καθώς και την υποβοήθηση του γραφείου νοµοθετικής πρωτο-
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βουλίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που προβλέπεται στα άρθρα 14 και 15 του ν.
4048/2012 (Α’ 34), στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Το αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης στελεχώνεται από τρεις
(3) έως και επτά (7) διοικητικούς υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού που υπηρετούν στην
οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ή σε υπηρεσιακές
µονάδες που υπάγονται σε αυτή ή αποσπασµένους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, αποφοίτους νοµικού τµήµατος, ανάλογα µε τον αριθµό
των διευθύνσεων εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου
ΠΕ13 Πτυχιούχων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών που στελεχώνουν το αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης αποσπώνται
µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα
από γνώµη του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της περιφέρειας στην οποία υπηρετεί, σε οργανική θέση ή µε προσωρινή τοποθέτηση, ο εκπαιδευτικός, για τρία (3) έτη και παρέχουν καθαρώς νοµικές εργασίες.
Για τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν στο αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης κατά
τη διατύπωση νοµικής γνώµης δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 25 του ν. 3528/2007
(Α’ 26). Στο αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης προΐσταται
διοικητικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός του κλάδου
ΠΕ13 Πτυχιούχων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, πτυχιούχος
νοµικού τµήµατος, που τοποθετείται, για τετραετή θητεία, µε
απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα
από γνώµη του οικείου Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα.
Στον προϊστάµενο του αυτοτελούς γραφείου νοµικής υποστήριξης δεν καταβάλλεται επίδοµα θέσης ευθύνης.
6. α) Το άρθρο 20 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) τροποποιείται, από
τότε που ίσχυσε, ως εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 απαλείφεται η φράση
«εντάσσεται ή».
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Σύµβουλοι, οι Μόνιµοι Πάρεδροι και οι Πάρεδροι επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κάτοχοι µονίµων και προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρονται στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου Συµβούλων Α’, Β’ και Γ’ αντίστοιχα, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως. Για τη σύσταση των προσωποπαγών
θέσεων και τη µεταφορά του προσωπικού σε αυτές εκδίδεται
διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που µεταφέρεται
σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο διατηρεί το Μισθολογικό
και το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό του καθεστώς.
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προσωπικό που µεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ασκεί επιστηµονικά - συµβουλευτικά καθήκοντα και επικουρεί τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων.»
Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, η φράση «Συµβούλων Β’ και Γ’» αντικαθίσταται ως εξής: «Συµβούλων Α’, Β’και
Γ’, αντίστοιχα, ύστερα από σχετική αίτησή του».
δ) Στην παράγραφο 13 απαλείφεται η φράση « εντασσόµενου
ή»,
ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 απαλείφεται η
φράση «εντασσόµενου ή». Στο δεύτερο εδάφιο απαλείφεται η
φράση «ένταξης ή» και η φράση «εντάσσεται ή» ενώ στο τρίτο
εδάφιο της ίδιας παραγράφου απαλείφεται η φράση «εντάσσεται
ή».
στ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 35 απαλείφεται η
φράση «ένταξης ή»,
ζ) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5, η περίπτωση α’ της παραγράφου
6 και οι παράγραφοι 7 και 8 καταργούνται.
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β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α’ 159)
η λέξη «Αυγούστου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Ιουλίου» και
στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αίτηση παραίτησης µόνιµου εκπαιδευτικού πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία
ενός (1) µήνα από την υποβολή της.».
7. H παράγραφος 13 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α’ 71)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πρόσληψη και η απόλυση των ελλήνων εκπαιδευτικών, που
τοποθετούνται στο ιδιωτικό σχολείο µε την επωνυµία «Αρσάκειο
Τιράνων: Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»,
καθώς και ο ορισµός ελλήνων διευθυντών σε αυτό, γίνεται
ύστερα από έγκριση του περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Αττικής. Ο χρόνος υπηρεσίας των ελλήνων εκπαιδευτικών στο ιδιωτικό σχολείο του
προηγούµενου εδαφίου θεωρείται, ως προς όλες τις έννοµες συνέπειες, ότι έχει διανυθεί σε σχολείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας στην Ελλάδα. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των
ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν κατά το παρελθόν ή
υπηρετούν στο ιδιωτικό σχολείο του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου ο χρόνος απασχόλησής τους αποδεικνύεται
µε κάθε νόµιµο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµως επικυρωµένων αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα ζητήµατα που αφορούν την άσκηση διοικητικής εποπτείας στο ιδιωτικό σχολείο µε την επωνυµία «Αρσάκειο Τιράνων:
Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» και την
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.».
Άρθρο 330
Κωδικοποίηση ρυθµίσεων - έναρξη ισχύος
1. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται εντός µηνός από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µε πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κωδικοποιούνται
και δηµοσιεύονται σε ενιαίο αυτοτελές κείµενο οι διατάξεις για
την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, οι διατάξεις για τα σήµατα
και οι διατάξεις για τις προσωπικές εταιρείες. Μελλοντικές αλλαγές της νοµοθεσίας αυτής γίνονται µε τροποποίηση των εν
λόγω διαταγµάτων. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση τον Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κωδικοποιείται η νοµοθεσία για το ΓΕΜΗ.
2. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Κεφαλαίων Δ’, Η’,
Θ’ και ΙΑ’ του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ του παρόντος νόµου που αρχίζει
έξι (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή του άρθρου 232 που αρχίζει από 1.7.2012 και όπου ορίζεται διαφορετικά από τις επί µέρους διατάξεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία.
Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, σύµφωνα µε το οποίο
µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι εκ των ειδικών αγορητών έχουν
αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής της Συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
Από ότι βλέπω επιθυµούν να οµιλήσουν ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο κ. Δρίτσας, η κ. Παπαδάκη και η κ. Σπέντζα.
Υπενθυµίζω ότι έχουν το λόγο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό,
µόνο οι διαφωνούντες, οι έχοντες αντιρρήσεις.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Όχι µόνο οι διαφωνούντες -γιατί έτσι ειπώθηκε και είναι λάθος- αλλά και οι έχοντες
επιφυλάξεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η κ. Σπέντζα δεν µπορεί
να µιλήσει, διότι δεν έχει επιφυλάξεις.
Ορίστε, κύριε Παπακωνσταντίνου, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Το κείµενο της Σύµβασης
έχει εξαντλητικές περιγραφές όσον αφορά το θέµα των αναπήρων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Βεβαίως, αναφέρεται µε
αφηρηµένο τρόπο στο τι πρέπει να γίνει, παρουσιάζοντας όµως
τα προβλήµατα των αναπήρων αυτονοµηµένα από την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση.
Για να µη µακρηγορώ, όµως, θα ήθελα να αναφέρω ότι σήµερα ασκείται στη χώρα µας σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής,
στη βάση αυτού που λέγεται «κριτήρια ανταγωνιστικότητας, κερδοφορίας και επιχειρηµατικότητας», µία πολιτική δίωξης, εξουθένωσης, µέχρι και εξόντωσης των δικαιωµάτων των αναπήρων.
Αναφερόµαστε στον περιβόητο «Κανονισµό Παροχών» για τους
αναπήρους και για τα κριτήρια ακόµα-ακόµα προσδιορισµού της
έννοιας του αναπήρου.
Για να µην µακρηγορήσω, αυτά τα δύο πράγµατα, µαζί µε τον
Κανονισµό Παροχών του ΕΟΠΥΥ είναι που πυροβολούν, εξουθενώνουν και εξοντώνουν τους αναπήρους στη χώρα µας.
Εµείς θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» στην κύρωση της Σύµβασης,
προσπαθώντας να αξιοποιήσουµε ακόµα και αυτά που έστω και
αφηρηµένα και διακηρυκτικά εµπεριέχονται σ’ αυτή τη Σύµβαση,
υπογραµµίζοντας ότι δεν βλέπουµε τα προβλήµατα των αναπήρων αυτονοµηµένα από την κοινωνική και οικονοµική πολιτική
που ασκείται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και
την κοινοβουλευτική πρακτική, η έννοια των επιφυλάξεων είναι
επί του κειµένου και όχι επί γενικής πολιτικής, όπου µπορεί βεβαίως η ευρηµατικότητα, η φαντασία, η εκτίµηση των αναγκών
να είναι ατέρµων.
Συνεπώς, εκτιµώ ότι αποδέχεστε το κείµενο, δηλαδή αυτήν τη
Σύµβαση, αυτήν τη Συµφωνία και έχετε και τις άλλες σκέψεις για
άλλο νοµοθέτηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Δηλώνουµε και «ΠΑΡΩΝ»,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Βεβαίως. Και «ΠΑΡΩΝ».
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη έχει το λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πριν από µερικές µέρες, την περασµένη εβδοµάδα δηλαδή, στην Επιτροπή
Εξωτερικών και Άµυνας συζητήσαµε µία πολύ ενδιαφέρουσα
σύµβαση και ζητήθηκε η κύρωση αυτής της Σύµβασης που δεν
αφορά τίποτα άλλο, πέρα από τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες, καθώς και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες.
Βεβαίως, επειδή εδώ έχει υπάρξει µία παρεξήγηση, θα ήθελα
να πω προκαταβολικά ότι εµείς ψηφίζουµε θετικά αυτή τη Σύµβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ,
ήµουν υποχρεωµένη προχθές –έτσι το ένιωθα και απέναντι στον
εαυτό µου, αλλά και απέναντι στους συνανθρώπους µας, στα
άτοµα µε αναπηρία- να αναπτύξω κατ’ αρχάς εκτενώς και τις θέσεις του κόµµατός µου, αλλά κυρίως –αυτό ήταν η ανθρώπινη, η
ιατρική και βουλευτική µου υποχρέωση- να αναπτύξω τους προβληµατισµούς µου, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την πραγµάτωση, την εφαρµογή και τα αποτελεσµατικά µέτρα που πρέπει
να λάβει µία πολιτεία, η χώρα µας.
Πρέπει µε προγραµµατισµό –και επιµένω στον προγραµµατισµό, γιατί αυτός µας λείπει- και όχι βιαστικά ή προεκλογικά να
φέρνουµε την κύρωση µίας σύµβασης –που και πάλι λέω ότι είναι
ιδιαιτέρως αξιόλογη- γιατί εµείς θέλουµε αυτή η σύµβαση να έχει
αποτέλεσµα για τα άτοµα µε αναπηρίες, επειδή είναι µία σύµβαση η οποία βασίζεται στις αρχές και του Καταστατικού Χάρτη
των Ηνωµένων Εθνών που αναγνωρίζουν την αξία, την αξιοπρέπεια και τα ίσα δικαιώµατα σε όλα τα µέλη της ανθρώπινης κοινωνίας, προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ελευθερία,
για τη δικαιοσύνη, για την ειρήνη στον κόσµο.
Αυτές είναι αρχές που εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
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κύριε Υπουργέ, όχι µόνο στηρίζουµε απόλυτα, αλλά και υπηρετούµε.
Γι’ αυτό βεβαίως ψηφίζουµε θετικά όσον αφορά τη συγκεκριµένη σύµβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Πάντοτε όµως
θέλω να διατηρώ τις ανησυχίες µου και πάντα λέω, κύριε
Υπουργέ, για την εφαρµογή και την τήρηση αυτών των κανόνων
και στη χώρα µας.
Ζητούµε από εσάς –και ξέρω ότι έχετε πραγµατικά την ευαισθησία, τη λεβεντιά, την αρχοντιά και όλα αυτά τα προσόντα που
χρειάζονται σε µία συγκεκριµένη περίπτωση- και από το Υπουργείο σας, να πρωτοστατήσετε στην ενηµέρωση όλων των υπευθύνων φορέων, των Υπουργείων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των οργανώσεων που έχουν σχέση µε τα άτοµα µε αναπηρίες, των Υπουργείων Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδοµών, όλων των ανάλογων φορέων…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κυρία Παπανδρέου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
…για την πλήρη γνώση των όρων και των άρθρων της σύµβασης, µα κυρίως για τη σωστή εφαρµογή, προς όφελος και µόνο
των ατόµων µε αναπηρία και κυρίως των γυναικών και παιδιών
µε αναπηρία.
Μόνο εσείς, το Υπουργείο και το κράτος µπορεί να εγγυηθεί
την πλήρη απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χωρίς
διακρίσεις στα άτοµα µε αναπηρία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κυρία Σπέντζα, µην κάνετε κατάχρηση, εφόσον συµφωνείτε. Το άλλο είναι
κατάχρηση του Κανονισµού, καταχρηστική άσκηση.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Δεν έχω κάνει ποτέ κατάχρηση, κύριε Πρόεδρε, αυτού του Βήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όταν συµφωνείτε, δεν
έχετε καν το λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Η κ. Παπανδρέου δεν συµφωνούσε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έκανε κατάχρηση και
δεν θέλω να έχω προηγούµενο στην καταχρηστική άσκηση.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Είπατε ότι καταχράστηκα το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Δεν καταχράστηκα το χρόνο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Εγώ δεν θα κάνω κατάχρηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αυτό σας λέω.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα
µου αφαιρέσετε το λόγο, επειδή θέλετε να δώσετε το λόγο σε
άλλον; Και λέτε ότι εγώ κάνω κατάχρηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην µιλάτε, κύριοι συνάδελφοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Να πάρουν όλοι το λόγο, όµως,
όπως και η κ. Τσιαούση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν υπάρχει δικαίωµα
λόγου στους συµφωνούντες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δίνετε το λόγο
όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Χάριν οικονοµίας,
επειδή είναι και η τελευταία συνεδρίαση.
Ορίστε, κυρία Σπέντζα, έχετε το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί ένα θέµα τόσο
σηµαντικό, όπως είναι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, να χρησιµοποιούνται εδώ µέσα για προεκλογικούς λόγους. Είναι απαράδεκτο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, αν δώσετε το λόγο στη µία κυρία, πρέπει να δώσετε το
λόγο και στην άλλη κυρία.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Πρέπει να σεβαστούµε…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Για ένα τόσο σοβαρό
θέµα…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλά όλοι να µιλούν. Η
κ. Παπανδρέου γιατί φωνάζει όµως;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Πού είδατε την κατάχρηση, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν αφορά το χρόνο.
Κακώς µιλάτε. Δεν το επιτρέπει ο Κανονισµός.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Λάθος κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Επιφυλάχθηκε στην επιτροπή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συγχαρητήρια, για την
κοινοβουλευτική σας συµπεριφορά! Πολύ ωραίοι είστε! Εγώ
έδωσα κατ’ οικονοµίαν…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Επειδή θέλουµε να
έχουµε το δικαίωµα να µιλήσουµε;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να έχουµε δικαίωµα
να µιλήσουµε, τι πρέπει να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πολύ ωραία. Συνεχίστε
φωνασκούντες και ως θορυβοποιοί!
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Τι να συνεχίσουµε; Γιατί λέτε ψέµατα,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας είπα ότι µόνο οι
διαφωνούντες, οι έχοντες επιφυλάξεις λαµβάνουν το λόγο για
δύο λεπτά. Έλαβε το λόγο η κ. Παπανδρέου συµφωνούσα, για
τέσσερα λεπτά. Τώρα γιατί είστε θορυβοποιοί;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Εµείς είµαστε θορυβοποιοί; Αλλάζετε τον
Κανονισµό τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Γιατί µιλάτε και δεν µε
αφήνετε να µιλήσω;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Μα, λέτε ψέµατα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ…
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Αφού επιφυλάχθηκε στην επιτροπή, δεν
έχει το δικαίωµα να µιλήσει τώρα; Αλλάζετε τον Κανονισµό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ πολύ γιατί
µου είπατε ότι λέω ψέµατα! Αυτό σας χαρακτηρίζει. Μας βλέπει
ο λαός.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Χαρακτηρίζει εσάς
που δεν είστε δίκαιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστώ πολύ!
Τώρα τι θέλετε δηλαδή; Να µην προχωρήσει η συζήτηση µε τη
σιωπή σας;
Ορίστε, κυρία Σπέντζα, έχετε το λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
που µου δίνετε το λόγο. Εγώ δεν θα κάνω κατάχρηση του χρόνου, όπως δεν έχω κάνει και ποτέ. Άλλωστε, αυτό το θέµα η Νέα
Δηµοκρατία το δουλεύει επί ενάµιση χρόνο για να έρθει σήµερα
εδώ. Άρα, δεν σχετίζεται καθόλου µε την περίοδο. Μία µοναδική
επιφύλαξη…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το 2007 υπέγραψε τη
σύµβαση.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Ακριβώς. Και τώρα δουλεύει εδώ και ενάµιση χρόνο, για να έρθει σήµερα να κυρωθεί.
Κύριε Πρόεδρε, έχω µία µοναδική επιφύλαξη -γι’ αυτό, άλλωστε, και ζήτησα το λόγο- την οποία εξέφρασα και στην επιτροπή.
Αυτή, λοιπόν, έχει να κάνει µε το άρθρο 2, όπου προβλέπεται µε
απόφαση του Πρωθυπουργού η σύσταση σηµείου αναφοράς για
την παρακολούθηση εφαρµογής, καθώς και συντονιστικός µηχανισµός για τη διευκόλυνση των σχετικών µ’ αυτήν δράσεων.
Είχα επισηµάνει και τότε - το επαναφέρω και τώρα στον Πρωθυπουργό- ότι θα επιθυµούσαµε τη συµµετοχή του αναπηρικού
κινήµατος σ’ αυτόν το µηχανισµό. Αυτό ήθελα να πω µόνο και
σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εγώ ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η κ. Τσιαούση.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, ως κοινωνική λειτουργός
τόσα χρόνια βλέπω πάντα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να χρησιµοποιούνται σε προεκλογικές περιόδους τόσο άδικα και τόσα
άσχηµα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει φέρει µια κύρωση της
σύµβασης, κάτι που περίµεναν για πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους ήρθε και επικυρώνεται σήµερα εδώ, από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Στην επιτροπή συζητήσαµε, και κάποιοι που φέρονται τώρα µε
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τέτοιο πάθος ως υπερασπιστές των ανθρώπων µε αναπηρία, εξέφρασαν επιφυλάξεις για το Πρωτόκολλο, το οποίο κατ’ εµέ θα
έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρό απ’ ό,τι είναι, σε ό,τι αφορά
τη λειτουργία της επιτροπής για τις καταγγελίες και αναφορές
απ’ όλα τα κράτη-µέλη για τη συµπεριφορά του κάθε κράτους
απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία.
Θεωρώ απαράδεκτο αυτό που γίνεται εδώ για προεκλογικούς
και µόνο λόγους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κυρία Τσιαούση. Δεκτή η παρατήρησή σας.
Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σεβαστώ την
επισήµανσή σας αναφορικά µε τον Κανονισµό.
Η δική µας επιφύλαξη στην επιτροπή είχε να κάνει µε την αδυναµία της δικής µου παρουσίας, λόγω εκτάκτου κωλύµατος.
Κατά τούτο, έχω να δηλώσω στην Ολοµέλεια ότι θεωρούµε τη
σύµβαση σωστή και δίκαιη και την υπερψηφίζουµε. Βέβαια, επισηµαίνουµε ότι δεν αρκεί. Απαιτείται, και µάλιστα άµεσα, εφαρµοστικός νόµος, για να χρησιµοποιήσω και την ορολογία της
εποχής, διότι αυτά αν δεν τεθούν στη δεσµευτική υποχρέωση και
τον προγραµµατισµό του ελληνικού κράτους, θα µείνουν απλώς
ευχολόγιο ή δυνατότητες. Δεν φτάνει να είναι απλές δυνατότητες. Πρέπει να είναι υλοποιηµένο πρόγραµµα καθηµερινής υποχρέωσης του ελληνικού κράτους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστούµε
πολύ. Καλή η παρατήρησή σας, κύριε συνάδελφε.
Συνεπώς, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
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Εξωτερικών «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;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες
και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος, η Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου
2007, και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες, που υπογράφηκε στη Νέα
Υόρκη στις 27 Σεπτεµβρίου 2010, το κείµενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική
έχει ως εξής:
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9379

9380

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9381

9382

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9383

9384

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9385

9386

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9387

9388

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9389

9390

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9391

9392

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9393

9394

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9395

9396

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9397

9398

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9399

9400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9401

9402

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9403

9404

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9405

9406

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9407

9408

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9409

9410

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9411

9412

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9413

9414

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9415

9416

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9417

9418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9419

9420

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9421

9422

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9423

9424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9425

9426

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Άρθρο δεύτερο
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες
δεν εφαρµόζονται ως προς την εργασία και απασχόληση στις
ένοπλες δυνάµεις και στα σώµατα ασφαλείας όσον αφορά σε
διαφορετική µεταχείριση λόγω αναπηρίας σχετικής µε την Υπηρεσία, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 4 του
ν. 3304/2005 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
η οποία υιοθετήθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παράγραφος 4 και
4 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2000 (EEL 303 της 2.12.2000) για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.
Άρθρο τρίτο
Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζεται στην κυβέρνηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ. 1 της Σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες, σηµείο αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης και
συντονιστικός µηχανισµός για τη διευκόλυνση των σχετικών µε
αυτή δράσεων.
Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της Σύµβασης και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση, που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 45 παρ. 2 και 13 παρ. 2
αυτών, αντίστοιχα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωράµε στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
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».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής.
Σύµφωνα µ’ αυτό το άρθρο, µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι
εκ των ειδικών αγορητών έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο;
Απ’ ό,τι βλέπω το λόγο θέλουν ο κ. Παπακωνσταντίνου από την
πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Παπακωνσταντίνου, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εκφράσαµε και στην επιτροπή επιφυλάξεις και αντιρρήσεις. Σ’ αυτήν
τη βάση, λοιπόν, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπακωνσταντίνου.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για µια κύρωση η οποία, ενώ ισχύει από την υπογραφή, δηλαδή από τις 24 Νοέµβρη του 2008 και γίνονται βάσει αυτού του
Πρωτοκόλλου διάφορες εξαγωγές προς την Κίνα σχετικά µε τα
ακτινίδια, το θέµα είναι ότι έχουµε, όπως είχα πει και στην επιτροπή, αθρόες εισαγωγές από την πλευρά της Κίνας και δεν
έχουµε ανάλογους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Τέτοιο πλαίσιο,
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λοιπόν, θα πρέπει να βάλει η ελληνική Κυβέρνηση και στην Κίνα
και στη Ρωσία, γιατί αυτές οι δύο χώρες έχουν ένα σοβαρότατο
θέµα µε προϊόντα που έρχονται στη χώρα µας, χωρίς όµως να
διασφαλίζεται η ποιότητά τους.
Είναι σηµαντικό. Θεωρώ ότι το χρειάζεται αυτό και ο αγροτικός κόσµος. Θα το στηρίξουµε, αλλά θέλω να επισηµάνω ότι στο
άρθρο 9 αναφέρει ότι πριν από την έναρξη εξαγωγής των καρπών ακτινιδίων, αυτή η επιτροπή θα στείλει δύο επίσηµους υπαλλήλους καραντίνας στις περιοχές παραγωγής ακτινιδίων για
επιθεώρηση και επανέλεγχο των όρων καραντίνας που θέτει η
επιτροπή της Κίνας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτό το τονίζω γιατί θέλω να πω ότι η κάθε χώρα µε την οποία
εµείς έχουµε τις διακρατικές αυτές συµφωνίες, διασφαλίζει για
τη δική της ασφάλεια, των πολιτών της, το πλαίσιο. Κάτι ανάλογο
θα πρέπει να κάνει και η δική µας χώρα προς όλες τις άλλες περιοχές.
Ψηφίζουµε το Πρωτόκολλο αυτό, αλλά περιµένω να υπάρξει
και από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης ανάλογη αντίδραση προς άλλα κράτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σωστές οι παρατηρήσεις σας. Κρατούνται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «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;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «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» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«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
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παρ.
1 του Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο 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, που υπογράφηκε στην Αθήνα
στις 24 Νοεµβρίου 2008, του οποίου το κείµενο σε πρωτότυπο
στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9429

9430

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9431

9432

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9433

9434

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9435

9436

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9437

9438

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9439

9440

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9441

9442

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9443

9444

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9445

9446

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9447

9448

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9449

9450

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9451

9452

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
1. Για την εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου αρµόδια
υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, µπορεί να αναθεωρούνται ή να συµπληρώνονται, κάθε
έτος, οι όροι του Πρωτοκόλλου που αφορούν επικαιροποίηση
των τεχνικών προδιαγραφών του, σύµφωνα µε την τρίτη παράγραφο του άρθρου 12 αυτού, καθώς και κάθε τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται µε την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12
παράγραφος 2 αυτού».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω
νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου «Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και λοιπές
διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα. Η διαδικασία έχει ως
εξής: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των
άρθρων, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες έξι οµιλητές επί
της αρχής οι οποίοι θα µιλήσουν και επί των άρθρων και τέλος,
θα µιλήσουν όσοι τυχόν Βουλευτές εγγραφούν.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε.
Ορίστε, κυρία Ρενταρή-Τέντε, έχετε το λόγο.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπαµε και χθες στην πρωτολογία µας, το τελευταίο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
αποτελείται από πολλές ρυθµίσεις, που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων. Είχαµε πει ότι
πραγµατικά, µε όλα αυτά τα µέτρα, µε την ύφεση που υπάρχει
τα τέσσερα αυτά χρόνια, µε την αβεβαιότητα, µε το φόβο, έχουν
µειωθεί σηµαντικά και επικίνδυνα οι εισφορές των ταµείων.
Έτσι, λοιπόν, αφού παρουσιάσαµε τι έγινε χθες στο σκέλος
των δαπανών και πόσο µειώθηκαν οι δαπάνες, σήµερα θα συγκεντρωθούµε στο σκέλος των εσόδων και τι πρόκειται να κάνει
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί όσο το δυνατόν καλύτερη, αδιάκοπη συγκέντρωση
των εισφορών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρία Ρενταρή, µου
επιτρέπετε µία διευκρίνιση;
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η συζήτηση, συνεπώς
και η αγόρευσή σας, θα αφορά την ανάλυση των άρθρων και των
τροπολογιών σε µία ενότητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν δευτερολογήσαµε χθες.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η συζήτηση γίνεται για
την ανάλυση των άρθρων και των τροπολογιών. Θα υπάρχει σχετική άνεση όσον αφορά τις δευτερολογίες.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Αρχίζω, λοιπόν, από το Πρώτο Κε-

φάλαιο.
Θα πρέπει να πω ότι το όλο νοµοσχέδιο διαρθρώνεται σε επτά
κεφάλαια και οι κύριοι στόχοι του ανά κεφάλαιο είναι πρώτον, η
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων -είπαµε χθες και τι επιβράβευση γίνεται- και
δεύτερον, η παράταση της ρύθµισης οφειλών προς τα ταµεία, η
διασφάλιση της χρηµατοδότησης του προγράµµατος φροντίδας
στο σπίτι, η συνταξιοδοτική κατοχύρωση των ασφαλισµένων των
πρώην βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τις λίστες, αλλά τώρα τους δίνεται το δικαίωµα να
εξαγοράσουν τα έτη εργασίας τους και ορισµένες διατάξεις του
Υπουργείου Υγείας, που έχουν σχέση µε τους Οργανισµούς του
Υπουργείου Υγείας.
Υπάρχει και µία τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Α’, που ρυθµίζει τα ασφαλιστικά θέµατα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είχαµε πει ότι αλλάζει η διάρθρωση του ΙΚΑΕΤΑΜ, εκσυγχρονίζεται και χρησιµοποιεί την ηλεκτρονική
καταγραφή των εισφορών. Γίνεται ένα ενιαίο σύστηµα είσπραξης
των εισφορών, του φόρου µισθωτής εργασίας και όλων των
άλλων που έχουν σχέση µε το ΙΚΑ.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι οι εργαζόµενοι που υπήχθησαν
στην ασφαλιστική προστασία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπάγονται και στην
ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασµών του ΟΑΕΔ, του
ΟΕΚ. Αυτό ισχύει και για τους µισθωτούς που παρέχουν εργασία
σε εργοδότες, µε τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Με το άρθρο 2 καταργούνται όλες οι διατάξεις που θεσπίζουν
απαλλαγές ή µειώσεις εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για να
υπάρχει ισότητα ανάµεσα σε όλους τους ασφαλισµένους του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να αποδίδουν το ίδιο ποσό σε εισφορές.
Με το άρθρο 3 συγχωνεύεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑΕΤΑΜ ο Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Με το άρθρο 4 καθορίζονται ενιαία ποσοστά στην πρόσθετη
ειδική εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ, ώστε να
πάψει να υπάρχει η διαφοροποίηση, σε σχέση µε το χρόνο ασφάλισης και τον εργασιακό χώρο.
Με το άρθρο 5 οι εργαζόµενοι συνταξιούχοι του δηµοσίου καταβάλλουν µία εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Πρέπει και αυτοί να συνεισφέρουν στο διαρκώς αυξανόµενο ποσοστό των ανέργων στη χώρα µας.
Με το άρθρο 6 γίνεται µία εξοµοίωση των οικοδόµων που απασχολούνται ως συντηρητές κτηριακών εγκαταστάσεων.
Με το άρθρο 7 επεκτείνεται η υποχρεωτική ασφάλιση σε κλάδους και λογαριασµούς του ΟΑΕΔ για τους µόνιµους, δόκιµους
και έκτακτους εργάτες και τεχνίτες που υπηρετούν στον ΟΛΠ,
για τα υδρονοµικά όργανα που απασχολούνται στους ΟΤΑ, για
τους εκπαιδευτικούς των ισότιµων µε τα δηµόσια σχολεία.
Στο άρθρο 8 προβλέπεται η καταβολή εισφορών στο ΙΚΑΕΤΑΜ, τόσο από τους απασχολούµενους, όσο και από τους εργοδότες που απασχολούν µαθητευόµενους µετά το πέρας αυτής
της µαθητείας.
Με το άρθρο 9 οι απασχολούµενοι σε ειδικά προγράµµατα του
ΟΑΕΔ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους κλάδους του ΟΑΕΔ και
των πρώην ΟΕΕ και ΟΕΚ.
Με το άρθρο 10 υπάγεται η ασφάλιση του τακτικού προσωπικού του ΟΣΕ στον πρώην ΟΕΚ.
Το άρθρο 11 διευκρινίζει το καθεστώς ασφάλισης των πρωτοασφαλισµένων µετά την 1-1-1993.
Με το άρθρο 12 υπάγονται στην υφιστάµενη βάση υπολογισµού εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑΜ τα πρόσωπα που προέρχονται
από το πρώην Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και
Υπαλλήλων Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων.
Τέλος, το Κεφάλαιο Α’ τελειώνει µε το άρθρο 13, όπου οι
ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του ΟΓΑ,
όταν απασχολούνται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
υπάγονται υποχρεωτικά στον πρώην ΟΕΕ και όχι στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο από το άρθρο 14 έως το άρθρο 22
υπάρχουν θέµατα ασφαλιστικών εισφορών. Είχαµε συζητήσει και
είπαµε ότι δίνεται παράταση ρύθµισης οφειλών προς τα ταµεία.
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Μιλήσαµε για την αναλυτική δήλωση, η οποία κατατίθεται µηνιαία. Μιλήσαµε για την περίπτωση της εκπρόθεσµης καταβολής
των εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το τέλος περιορίζεται από το
120 στο 100. Είχαµε κάνει µια αναλυτική αναφορά για τον τρόπο
που θα γίνεται η υποβολή της περιοδικής δήλωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα δύο-τρία λεπτά ακόµα. Είναι πάρα πολλά τα
άρθρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, συνεχίστε.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Επίσης, στο τρίτο κεφάλαιο γίνονται
ρυθµίσεις πάλι των θεµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έτσι στα άρθρα 23
έως 31 αναφέρονται λειτουργικά, οργανωτικά θέµατα του ΙΚΑΕΤΑΜ. Είπαµε ότι υπάρχουν µερικές δυσλειτουργίες καθ’ ότι
αυτό έχει συγχωνεύσει πέντε ταµεία.
Βασικά, θα αναφερθώ στο άρθρο 25 όπου προσδιορίζονται τα
φυσικά πρόσωπα των διοικήσεων των νοµικών προσώπων, τα
οποία υπέχουν ποινικής ευθύνης, σε περίπτωση µη καταβολής
των ασφαλιστικών εισφορών.
Αίρονται οι διακρίσεις των τυφλών συνταξιούχων ασφαλισθέντων. Θεωρείται ότι έχουν πλήρη αναπηρία.
Μειώνεται το απαιτούµενο ποσοστό αναπηρίας µε νοητική στέρηση.
Ασχολείται µε την ορφανική σύνταξη, ενώ περιλαµβάνονται
πολλές ευεργετικές ρυθµίσεις για διάφορες ειδικές κατηγορίες
ασφαλισµένων.
Επίσης, λύνει και άλλα λειτουργικά θέµατα, όπως είπα και προηγουµένως.
Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει ρυθµίσεις θεµάτων ασφαλισµένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην περίπτωση του ΟΑΕΕ, όπου µπορούν να διαλέγουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δυο χαµηλότερες κατηγορίες, έτσι ώστε να µπορούν να πληρώνουν µικρότερες εισφορές.
Λύνεται το θέµα των τυπογραφικών επιχειρήσεων και των εκδοτών εφηµερίδων και περιοδικών.
Επίσης, προβλέπεται ότι για τις εισφορές που παρακρατήθηκαν εκ παραδροµής από τους παραπάνω ασφαλισµένους που
ανέφερα, παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης
κατά σαράντα πέντε ηµέρες µε επιστροφή αυτών που αχρεωστήτως κατεβλήθησαν.
Θα αναφερθώ επίσης, στο πέµπτο κεφάλαιο όπου υπάρχουν
οργανωτικά θέµατα από το άρθρο 43 έως και το άρθρο 48. Αντιµετωπίζει όλες τις δυσλειτουργίες του νεοσύστατου φορέα του
ΕΟΠΥΥ. Εδώ δίνεται αναλυτικά η οργανωτική διάρθρωση του
ΕΟΠΥΥ.
Προβλέπεται επίσης, ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και τα ελλείµµατα του Οίκου Ναύτου µέχρι την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ
αναλαµβάνονται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού σε φορείς κοινωνικής
ασφάλισης και στον ΕΟΠΥΥ.
Υπάρχει και µια τροπολογία που κατετέθη. Είναι των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όπως είπαµε, µε την τροπολογία αυτή συµπληρώνεται η ισχύουσα νοµοθεσία και αφορά τις προϋποθέσεις
κράτησης αυτών που αιτούνται άσυλο, προέρχονται από τρίτες
χώρες ή δεν έχουν ιθαγένεια, καθώς και όλες τις οµάδες που πάσχουν από λοιµώδη νοσήµατα, όπως AIDS κ.λπ, ή ανήκουν σε
ευάλωτες κατηγορίες, όπως χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών,
εκδιδόµενα πρόσωπα. Σ’ αυτούς γίνεται υποχρεωτική η εξέταση.
Θα έπρεπε να αναφερθώ στη γονική άδεια, το πλαίσιο της
οποίας βελτιώνεται σηµαντικά και δίνει στους εργαζόµενους γονείς µεγαλύτερο διάστηµα γονικής άδειας. Από τρεισήµισι µήνες
γίνεται τέσσερις. Από τρεισήµισι έτη που είχαν την επιµέλεια του
παιδιού και το δικαίωµα γονικής άδειας γίνεται στα έξι χρόνια και
λαµβάνονται υπόψη όλες οι οικογενειακές δοµές. Σε περίπτωση
που είναι µονογονεϊκή οικογένεια ή πέθανε ένας σύντροφος ή ο
γονέας δεν αναγνώρισε το τέκνο, µπορούν να το πάρουν εις διπλούν, δηλαδή παίρνουν και το µερίδιο του άλλου γονέα.
Στο άρθρο 62 προσετέθησαν οι παράγραφοι 4, 5 και 6. Έχει
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διανεµηθεί και δεν θα το διαβάσω. Το επισηµαίνω ως µία σηµαντική προσθήκη για όσους θα ήθελαν να τοποθετηθούν.
Κύριοι συνάδελφοι, µου έλαχε τύχη αγαθή να εισηγηθώ το τελευταίο νοµοσχέδιο αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Φεύγω ευχόµενη ότι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος –η οποία
δεν θα είναι καθόλου εύκολη- θα αναδείξει το νέος ήθος και τη
νέα συµπεριφορά και τη νέα λειτουργία στο πολιτικό σύστηµα
και να ξανακερδίσει τις καρδιές των ανθρώπων, γιατί το πολιτικό
σύστηµα πάντα επιλύει τα προβλήµατα του λαού και της δηµοκρατίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου από
το Υπουργείο Εργασίας, τον κ. Κουτρουµάνη, τον κ. Λοβέρδο και
τον κ. Τιµοσίδη για την υποδειγµατική συνεργασία που είχαµε
και ελπίζω να καταβάλετε και στο µέλλον την ίδια Άοκνη –και το
«α» µε κεφαλαίο γράµµα- προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Πάσχα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας, έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ως πατέρας που έχει το ένα από τα τέσσερα παιδιά του στο
φάσµα του αυτισµού, χαίροµαι για την οµόφωνη ψήφιση της
προηγούµενης σύµβασης, αλλά εάν χρειαστούν άλλα πέντε χρόνια, για να νοµοθετηθούν τα όσα αναγκαία µέτρα χρειάζεται να
πάρει η ελληνική πολιτεία και µάλιστα σ’ αυτούς τους δίσεκτους
χρόνους, τότε ακόµα περισσότερο εµπερίσκεπτος γίνοµαι. Μαζί
µε τους χιλιάδες εµπερίστατους του αναπηρικού κινήµατος δεν
µπορώ να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ικανοποίηση που εξέφρασε η αγαπητή και καλή συνάδελφος που µόλις κατέβηκε από
το Βήµα προς την πολιτική ηγεσία, όταν χρειάστηκαν για την
προηγούµενη σύµβαση πέντε ολόκληρα χρόνια από την εποχή
που η Νέα Δηµοκρατία την είχε υπογράψει για να έλθει να επικυρωθεί στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τα άρθρα τοποθετηθήκαµε
διεξοδικά στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να
επιµείνω µόνο και να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό Εργασίας
να δει τις παρατηρήσεις που κάναµε για το άρθρο 39, ενώ θα θέλαµε και εδώ από το Βήµα της Ολοµέλειας να επαναλάβουµε το
«ΟΧΙ» µας στο άρθρο 56. Η Νέα Δηµοκρατία έχει δηλώσει την
αντίθεσή της για τις διατάξεις που εισάγονται µε το άρθρο αυτό.
Έχει διαφορετική πολιτική άποψη και θέση. Ο κύριος Υπουργός
Υγείας στη χθεσινή του οµιλία έκανε αναφορά στην άποψή µας
και πρότεινε την ψήφιση του σχετικού άρθρου, αλλά είπε να έχει
έναρξη ισχύος από τις 15 Μαΐου. Χρησιµοποίησε το επιχείρηµα
της προετοιµασίας των υπηρεσιών. Η Νέα Δηµοκρατία όµως επιµένει και ζητά την απόσυρση του άρθρου αυτού. Έχει διαφορετική προσέγγιση στο θέµα αυτό.
Επίσης, στο άρθρο 57 είπαµε από την πρώτη στιγµή -και το
επαναλαµβάνουµε µέχρι τώρα- ένα µεγάλο «ΟΧΙ». Η Νέα Δηµοκρατία δεν βλέπει την αναγκαιότητα για την υλοποίηση σήµερα
και µάλιστα, υπό τις παρούσες συνθήκες ειδικών υπηρεσιών,
έστω κι αν αυτές αφορούν την Προεδρία της Δηµοκρατίας.
Και στο άρθρο 59 λέµε «ΟΧΙ». Ο ιατρικός τουρισµός είναι µία
πολύ σοβαρή πολιτική, για να έρχεται µε τόσο πρόχειρο τρόπο.
Πιστεύουµε ότι αδικείται και υπονοµεύεται µια σηµαντική αναπτυξιακή συνιστώσα του τουρισµού µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ Εργασίας, µε µεγάλη έκπληξη ακούσαµε από εσάς τον ίδιο στην Αίθουσα αυτήν
ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκάλεσε σύσκεψη µε εσάς και µε
Προέδρους των µεγάλων ταµείων µε παρουσία του κ. Χριστοδούλου του ΟΔΔΗΧ, για να υποδείξει τρόπους διαχείρισης των
οµολόγων που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταµεία.
Ο κ. Βενιζέλος, όµως, σήµερα κύριε Υπουργέ, όπως το ξέρουν
όλοι οι Έλληνες, δεν έχει καµµία θεσµική κυβερνητική ιδιότητα,
αρµοδιότητα. Εποµένως, διαπορούµε πώς µπορεί να προτείνει
λύσεις και να κατευθύνει κυβερνητικούς παράγοντες, πολύ δε
µάλιστα όταν, όπως διαβάσαµε σήµερα, οι επενδυτικές συµβουλές, τις οποίες παρέχει, δεν συνεισφέρουν σε τίποτα. Αντιθέτως,
είναι λανθασµένες. Ο κ. Βενιζέλος προσπαθεί να πείσει ότι αγοράζοντας σήµερα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου σε χαµηλές
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τιµές και εισπράττοντας την ονοµαστική τους αξία, µετά από
τριάντα χρόνια θα έχουν καλύψει τις ζηµιές του PSI, πουλώντας
βέβαια τα οµόλογα έκδοσης EFSF. Αυτές, όµως, οι υποδείξεις
είναι ύποπτες και µικροπολιτικής σκοπιµότητας. Και οι εµπειρίες
του παρελθόντος είναι πικρές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µία διευκρίνιση, αν µου το επιτρέπει και ο κύριος συνάδελφος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από µένα µε χαρά, κύριε
Υπουργέ. Μόνο κύριε Πρόεδρε, να κρατήσετε το χρόνο µου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Συγνώµη, κύριε συνάδελφε, αλλά δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί είναι µεµπτό, ο Πρόεδρος ενός κόµµατος να
δει τον Υπουργό Εργασίας ή να δει τους διοικητές των ταµείων.
Εγώ θα ήµουν ευτυχής, αν µε καλούσαν και οι άλλοι Πρόεδροι,
για να τους εκθέσω προβλήµατα που υπάρχουν στο χώρο της
κοινωνικής ασφάλισης.
Ξέρετε πολύ καλά ότι είµαι ανοιχτός. Έχω στείλει επιστολή και
στον κ. Σαµαρά και στους άλλους πολιτικούς Αρχηγούς, για να
συζητήσουµε θέµατα που αφορούν τα ασφαλιστικά ταµεία και
προβλήµατα, που είναι µεγάλα. Πού βλέπετε, λοιπόν, το πρόβληµα, το µεµπτό τελικά σε µία συνάντηση που γίνεται µε τον κ.
Βενιζέλο, ο οποίος ξέρετε πολύ καλά ότι µέχρι πριν από λίγες
ηµέρες ως Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έχει χειριστεί και τα θέµατα του PSI;
Η συζήτηση έγινε, όχι για να επιβάλει κάτι κανένας -αυτό δεν
µπορεί να γίνει σε καµµία περίπτωση- αλλά έκανε µια πολύ συγκεκριµένη πρόταση, την οποία εξετάζουν τα ταµεία µε µεγάλη
προσοχή. Εγώ τη βρίσκω ενδιαφέρουσα. Έχουν και τους συµβούλους τους, στους οποίους θα απευθυνθούν, για να δουν αν
πραγµατικά µπορούν τα ταµεία να αναπληρώσουν απώλειες που
υπήρξαν µετά την εφαρµογή του PSI.
Δεν αντιλαµβάνοµαι, λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να εγκαλούµαι
εγώ ή οι διοικητές των ταµείων γιατί είδαµε τον Πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ. Ευχαρίστως σας λέω θα µπορούσα να δω οποιονδήποτε
Πρόεδρο, οποιουδήποτε κόµµατος και πάντως και τον κ. Σαµαρά, στον οποίο έχω στείλει επιστολή -όχι τώρα, εδώ και αρκετούς µήνες πρέπει να σας πω- και ζητώ να γίνει συνάντηση,
προκειµένου να συζητηθούν τέτοια θέµατα.
Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, προφανώς θέλατε να µην καταλάβετε.
Είπαµε ότι δεν έχει καµµία κυβερνητική ιδιότητα ο κ. Βενιζέλος. Άλλωστε, εσείς ήσασταν εκείνοι που δηµιουργήσατε εξεταστική επιτροπή, για να πείτε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας µπορεί να καθοδηγούσε τα µέλη των Διοικητικών
Συµβουλίων των ταµείων, για να τοποθετήσουν κατά τον άλφα ή
το βήτα τρόπο τα αποθεµατικά τους. Και πάνω σε αυτό έγινε η
παρατήρηση.
Είναι δυνατόν ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης να λέει στα ταµεία πώς πρέπει να διαχειριστούν τα χρήµατα, τι τοποθετήσεις
πρέπει να κάνουν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τοποθέτησή του χθες το
βράδυ ο Υπουργός Εργασίας έκανε έναν απολογισµό του έργου
του και κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια να ωραιοποιήσει µία εικόνα, που κάθε άλλο παρά ελκυστική είναι. Κεντρική ιδέα της επιχειρηµατολογίας του ήταν ότι, αν δεν έκαναν όλα αυτά που
έκαναν, η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη.
Δεύτερη βασική ιδέα στην οµιλία του κυρίου Υπουργού ήταν
οι µεταρρυθµίσεις του ασφαλιστικού, που θα εξασφάλιζαν τη
βιωσιµότητα του συστήµατος για πολλά χρόνια. Ας δούµε, όµως,
ποια είναι η πραγµατικότητα: Πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας τα δυόµισι τελευταία χρόνια ήταν οι περικοπές
των συντάξεων. Περικοπές οριζόντιες, περικοπές δραστικές. Οι
µειώσεις των συντάξεων σε ετήσια βάση ξεπέρασαν το 30% και
όχι το 12%, όπως µας είπατε, κύριε Υπουργέ.
Παρ’ όλη, όµως, τη µεγάλη αυτή µείωση, το σύστηµα δεν κατάφερε να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα χρηµατοδότησής του.
Και αυτό, γιατί δεν προχώρησαν άλλα, πολύ σηµαντικά ζητήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο έλεγχος της µαύρης εργασίας και της εισφοροαποφυγής
έµεινε µόνο στα λόγια. Η µαύρη εργασία ξεπέρασε το 30% και η
εισφοροαποφυγή καλπάζει. Την ίδια περίοδο η ανεργία ξεπέρασε κάθε ιστορικό ρεκόρ. Η ύφεση βάθυνε, τα λουκέτα πολλαπλασιάστηκαν.
Με χαρά άκουσα τον Υπουργό να λέει ότι η πρώτη προτεραιότητα σήµερα είναι η ανάπτυξη. Αυτό φωνάζει η Νέα Δηµοκρατία
και ο Αντώνης Σαµαράς από την πρώτη µέρα της κρίσης: Όχι
µέτρα περιοριστικά και υφεσιακά. Μείωση της σπατάλης και ανάπτυξη. Αυτή είναι η µόνη διέξοδος. Χαίροµαι, γιατί έστω και πολύ
καθυστερηµένα όλοι προσχωρούν σήµερα στη θέση µας.
Ας αποκαταστήσουµε, όµως, ακόµα µερικά πράγµατα: Οι
Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλαβαν µόνο υψηλές κρατικές επιχορηγήσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα, που είναι µία αλήθεια.
Παρέλαβαν ένα νοικοκυρεµένο σύστηµα, µε ενοποιηµένα τα
πάρα πολλά ταµεία του παρελθόντος. Δεκατρία αντί για εκατόν
τριάντα τρία. Παρέλαβε θεσµοθετηµένη χρηµατοδότηση µέσα
από το νέο θεσµό του Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών. Παρέλαβε τον ΑΜΚΑ, το µοναδικό αριθµό κοινωνικής ασφάλισης που
έδωσε τη δυνατότητα για τον έλεγχο του αριθµού των συνταξιούχων. Παρέλαβε το σύστηµα ηλεκτρονικής σάρωσης των συνταγών για τον έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης. Παρέλαβε, σε
προχωρηµένο στάδιο, το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Όσον αφορά τώρα στο κεφάλαιο των µεταρρυθµίσεων και του
µεγάλου νοµοθετικού έργου, είναι γεγονός ότι τα δυόµισι χρόνια
είχαµε µεγάλη παραγωγή νοµοσχεδίων. Δυστυχώς, όµως, η αξιολόγηση του νοµοθετικού έργου δεν µπορεί και δεν πρέπει να
είναι µόνο ποσοτική. Είναι και ποιοτική. Και στο κεφάλαιο αυτό
οι επιδόσεις ήταν πάρα πολύ χαµηλές.
Πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αντιφατικότητα. Τα νοµοθετήµατα της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ανετράπησαν στο σύνολό τους. Εργασιακές ρυθµίσεις που ψηφίστηκαν
τον Απρίλιο του 2010 -ενώ, δηλαδή, ήταν ήδη σε εξέλιξη οι συζητήσεις για το µνηµόνιο- καταργήθηκαν το Μάιο του 2010. Για
παράδειγµα: Το πρώτο ασφαλιστικό του κ. Λοβέρδου έδινε κίνητρα για την παραµονή στην εργασία, ενώ το δεύτερο ωθούσε
στη συνταξιοδότηση.
Δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η πολυπλοκότητα. Όλοι συνοµολογούµε την αναγκαιότητα απλούστευσης της νοµοθεσίας. Οι
τρεις Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που εισηγήθηκαν νοµοθετήµατα, ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο σε πολυπλοκότητα και γραφειοκρατική διόγκωση. Ένα πλήθος υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων εµποδίζουν την εφαρµογή των νόµων,
αφού απλά δεν έχουν εκδοθεί. Υπάρχουν διατάξεις της πρώτης
περιόδου, από το 2010 δηλαδή, που δεν µπορούν ακόµη να
εφαρµοστούν. Επαναλήψεις και επικαλύψεις. Ένα µεγάλο µέρος
του νοµοθετικού όγκου που πέρασε από τη Βουλή τα δυόµισι
χρόνια, είναι επαναλήψεις –ναι, επαναλήψεις- υφιστάµενων ρυθµίσεων, µε ανεπαίσθητες τροποποιήσεις και αρκετές φορές µε
την ίδια ακριβώς διατύπωση.
Στο πιθανό ερώτηµά σας «γιατί;», η απάντηση είναι απλή: Μικρόψυχη και κοµµατική. Σβήνει το νοµοθετικό έργο των προηγούµενων. Νοµοθετική βουλιµία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του
νοµοθετικού έργου του Υπουργείου Εργασίας είναι η βουλιµία.
Ρυθµίσεις επί ρυθµίσεων. Ρυθµίσεις για τις ρυθµίσεις. Νοµοθέτησαν ακόµα και τη συνεργασία πολιτικών προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων του ιδίου Υπουργείου. Αυτή η βουλιµία,
που φτάνει στα όρια της νοµοθετικής διαστροφής, έχει σωρεύσει
ένα µεγάλο όγκο διατάξεων και ρυθµίσεων, που όχι µόνο δεν
µπορούν να εφαρµοστούν, αλλά απαιτούν και τεράστιο κόστος
για την υποστήριξή τους.
Προχειρότητα, νοµοτεχνικές ατέλειες, αποσπασµατικότητα
είναι µερικά ακόµα από τα χαρακτηριστικά του νοµοθετικού σας
έργου. Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι σε κάθε νοµοσχέδιο
βρίσκουµε πολλές διορθώσεις, ακόµα και πολύ πρόσφατων νοµοθετηµάτων. Δεν µπορεί να ψηφίζουµε το Μάρτη και να το διορθώνουµε τον Απρίλη.
Τέλος, δύο λόγια για τις τροπολογίες. Τις τελευταίες µέρες
όλοι οι Έλληνες βιώσαµε ένα νοµοθετικό ευτελισµό µε τη βροχή
των τροπολογιών. Στα τρία τελευταία νοµοσχέδια δεκάδες άσχε-
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τες τροπολογίες µε τα συζητούµενα νοµοθετήµατα σκίασαν τη
νοµοθετική παράδοση του Σώµατος, εξέθεσαν τη Βουλή στα
µάτια των πολιτών, σε µια πολύ κρίσιµη και ευαίσθητη περίοδο.
Εµείς αντιδράσαµε στην κατάσταση αυτή. Καταγγείλαµε τις µεθοδεύσεις και αρνηθήκαµε τη συµµετοχή µας. Είναι φυσικά σίγουρο ότι κάποιες -πολύ λίγες- από τις τροπολογίες που
κατατέθηκαν ήσαν αναγκαίες, χρήσιµες ή και επείγουσες. Χάθηκαν, όµως, µαζί µε τις άλλες.
Παράλληλα, µε την κριτική που σας παρουσίασα πρέπει να
αναφέρω ότι αρκετές από τις ρυθµίσεις που ψηφίστηκαν ήταν
ασφαλώς -επαναλαµβάνω- στη σωστή κατεύθυνση, γι’ αυτό άλλωστε και σε αρκετές διατάξεις η Νέα Δηµοκρατία έδωσε τη θετική της ψήφο. Μπροστά στο όφελος που θα προέκυπτε για την
κοινωνία, δεν µετρήσαµε και δεν υπολογίσαµε και πάλι το µικροκοµµατικό συµφέρον. Έτσι, στα δυόµισι χρόνια του βίου αυτής
της Βουλής, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έδωσε µε επιτυχία -θα
µου επιτρέψετε να πω- µαθήµατα συνέπειας και στήριξης του
ορθού νοµοθετικού έργου. Η Νέα Δηµοκρατία κατέρριψε µια
στρεβλή παράδοση που θέλει την Αντιπολίτευση να καταψηφίζει
άκριτα και συνολικά το έργο της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό
είναι µια παρακαταθήκη θετική, που θα είναι για όλους πολύ χρήσιµη τα χρόνια που έρχονται και θα πρέπει να βρει και άλλους
µιµητές.
Συζητούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες µέρες
ρυθµίσεις ασφαλιστικού περιεχοµένου, οι οποίες τόνισα στην
επιτροπή ότι κινούνται στην σωστή κατεύθυνση, γι’ αυτό και θα
τις ψηφίσουµε. Είναι, όµως, αναγκαίο να τονίσουµε ότι µεγάλες
προκλήσεις του ασφαλιστικού δεν αντιµετωπίζονται µε το σχέδιο
νόµου που συζητάµε. Επίσης, είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε ότι οι
προκλήσεις του συνταξιοδοτικού δεν µπορούν να ευοδωθούν
όσο αυξάνει η ανεργία και µειώνεται η απασχόληση. Και συνακόλουθα η εργασία και η κοινωνική ασφάλιση, που τόσο στενά
συνδέονται µεταξύ τους, δεν θα έχουν θετική εξέλιξη όσο βαθαίνει η ύφεση και καθυστερεί η ανάκαµψη και η επανεκκίνηση της
οικονοµίας. Η απασχόληση, η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική
συνοχή και η οικονοµική ανάπτυξη είναι έννοιες αλληλένδετες,
αλληλοϋποστηριζόµενες και συµπληρωµατικές, γι’ αυτό και τα
µέτρα και οι δράσεις που προτείνονται πρέπει να βλέπουν όλες
τις πλευρές της πολιτικής, πρέπει να έχουν υπολογίσει όλες τις
θετικές, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες. Δεν µπορούµε δηλαδή
να σχεδιάζουµε µέτρα για την ανεργία, χωρίς να έχουµε καταγράψει τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και συνακόλουθα
το είδος της απασχόλησης που θα απαιτηθεί δεξιότητες, κατανοµή, κινητικότητα, κατάρτιση. Δεν µπορούµε, επίσης, να σχεδιάζουµε αλλαγές στο ασφαλιστικό ερήµην των εξελίξεων στην
οικονοµία και στην αγορά εργασίας.
Με λίγα λόγια, απαιτείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιµετώπιση της κρίσης, την ανάκαµψη, την προοπτική της ανάπτυξης,
ένα σχέδιο που θα αξιοποιεί τις υφιστάµενες δυνατότητες της
χώρας, τα πλεονεκτήµατά της, το δυναµικό της, ένα σχέδιο που
θα κινητοποιηθεί το σύνολο των δηµιουργικών δυνάµεων της
χώρας. Σ’ αυτήν την προσπάθεια όλοι έχουν θέση, όλοι έχουν
ρόλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, πρέπει να τονίσω
ότι αρκετές από τις διατάξεις που θα ψηφιστούν σήµερα είναι
βέβαιο ότι θα απαιτήσουν πολύ γρήγορα αλλαγές και τροποποιήσεις, γιατί απλά δεν θα µπορούν να εφαρµοστούν. Ένα πολύ
συγκεκριµένο παράδειγµα είναι οι ρυθµίσεις για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και την ασφάλιση των ιδιοκτησιών τους. Είναι τόσο
πολύπλοκες, που είναι βέβαιο ότι δεν θα µπορέσουν να υλοποιηθούν, πέρα από το γεγονός ότι είναι και άδικες, αφού καταδικάζουν εκµεταλλεύσεις δύο ή τριών µηνών να καταβάλουν
υψηλές εισφορές για δώδεκα µήνες.
Θέλω να δηλώσω από τη θέση αυτή -και µ’ αυτό κλείνουµε,
κύριε Πρόεδρε- ότι όλες αυτές οι ρυθµίσεις θα επανέλθουν µε
τη µορφή απλών, δίκαιων, λειτουργικών και αποτελεσµατικών
διατάξεων, που θα εξασφαλίζουν την αναγκαία ισορροπία µεταξύ
της επιχειρηµατικότητας και της ασφάλισης των εργαζοµένων,
µεταξύ της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ικανοποίησης εργασίας, µεταξύ του κέρδους και των κοινωνικών δικαιωµάτων.
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Αυτή είναι η βασική µας πολιτική φιλοσοφία, αυτές είναι οι θέσεις µας που θα κριθούν από το λαό. Αυτές είναι οι προτεραιότητες για το αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Νικολόπουλος προφανώς δεν παρακολούθησε την οµιλία µου χθες, γιατί διαφορετικά δεν θα κατέληγε στο συµπέρασµα ότι παρουσίασα µια
ωραιοποιηµένη κατάσταση. Το αντίθετο συνέβη. Δεν χτύπησα
απλώς καµπανάκι, αλλά καµπάνα, θα έλεγα, σε σχέση µε τα προβλήµατα των ασφαλιστικών ταµείων, όχι των προβληµάτων εκείνων που οφείλονται στα ενδογενή προβλήµατα, ζητήµατα, τις
αδυναµίες του συστήµατος, αλλά κυρίως στα προβλήµατα που
οφείλονται στην ύφεση, στην αύξηση της ανεργίας, στη µείωση
των αποδοχών και άρα των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων.
Είπα, µάλιστα, ότι όσο νωρίτερα βγει η χώρα µας από την κρίση
και µπει σε µια καινούργια τροχιά ανάπτυξης, τόσο γρηγορότερα
θα µπορέσουµε να στηρίξουµε το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας και να διατηρήσουµε αξιοπρεπείς συντάξεις.
Δεύτερον, δεν σας έχουν ενηµερώσει καλά, σε σχέση µε τα
όσα έχουν συµβεί στα ταµεία τα τελευταία χρόνια. Η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση, κύριε Νικολόπουλε, ήταν έτοιµη το 2003. Παγώσατε το πρόγραµµα, εγκαταστήσατε το σύστηµα ηλεκτρονικής σάρωσης. Καλά κάνατε, σωστό ήταν. Ωστόσο, αυτό λειτούργησε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2010. Τα πρώτα αποτελέσµατα, δηλαδή, ήταν του Μαρτίου, του Απριλίου και του Μαΐου
2010. Τίποτα από αυτό που λέγεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν είχε γίνει µέχρι τότε. Αντίθετα, ένα πρόγραµµα που
βρήκατε από το 2003 το παγώσατε, µε αποτέλεσµα να έχουµε
εκρηκτική αύξηση των δαπανών.
Τέλος, δείτε τα στοιχεία, για να διαπιστώσετε και εσείς τι συνέβη επί των ηµερών σας, την πενταετία 2004-2009. Όχι ότι δεν
υπήρχαν προβλήµατα. Είµαι από αυτούς που πάντοτε έλεγα ότι
τα προβλήµατα του ασφαλιστικού ανατρέχουν πολλά χρόνια
πίσω. Όµως, ανατρέξτε, για να δείτε τι έγινε αυτήν την κρίσιµη
πενταετία, όχι µόνο σε άλλους τοµείς, αλλά και εδώ, στο συγκεκριµένο τοµέα. Το ΙΚΑ από πλεονασµατικό έγινε ελλειµµατικό.
Από το 1,3 δισεκατοµµύρια πλεόνασµα το 2004 το 2009 είχε έλλειµµα 1,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ο ΟΑΕΕ, που λειτουργούσε
µε τη µορφή ΤΕΒΕ ή ΤΣΑ, του Ταµείου Εµπόρων, µε οριακό έλλειµµα έφθασε στα 600 εκατοµµύρια ευρώ και οι δαπάνες υγείας
τριπλασιάστηκαν, µε αποτέλεσµα να χάσουν σηµαντικούς πόρους τα ασφαλιστικά ταµεία και για πρώτη φορά σε αυτήν τη
χώρα οι κλάδοι υγείας να χρηµατοδοτούνται από τους κλάδους
συντάξεων.
Εάν αυτά που κάναµε τα δυο τελευταία χρόνια είχαν γίνει τέσσερα ή πέντε χρόνια νωρίτερα και εάν δεν είχαν ακολουθηθεί
λάθος πολιτικές σε ότι αφορά τις δαπάνες υγείας, δεν θα είχαµε
φτάσει, τουλάχιστον ως προς το ασφαλιστικό, σε αυτήν την κατάσταση που φτάσαµε σήµερα και υποχρεωθήκαµε να πάρουµε
επώδυνα µέτρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα σας δώσω το λόγο,
όµως για ελάχιστο χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι η τελευταία συνεδρίαση. Θα ήθελα, εκτός από την κριτική που την ακούσατε και τη δεχθήκατε, να εκφράσω την ικανοποίησή µου για τις
συµπτώσεις, όπου υπάρχουν συµπτώσεις.
Πρώτη σύµπτωση. Το είπα και από το Βήµα της Βουλής ότι
είναι απαραίτητη και µοναδική προϋπόθεση η ανάπτυξη, για να
επιλυθούν όλα τα προβλήµατα είτε της ανεργίας είτε του ασφα-
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λιστικού συστήµατος. Το είπατε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Δεν το είπα µόνο τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπατε. Χαίροµαι και το κρατάµε ως παρακαταθήκη.
Δεύτερο θέµα. Η µηχανογράφηση, η επανάσταση του αυτονόητου. Όµως, µην είστε τόσο µικρόψυχος. Πείτε ότι δεν θα βρίσκαµε τι γίνεται στο ΙΚΑ Καλλιθέας και οπουδήποτε στην Ελλάδα,
εάν η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή, εάν η διοίκηση του ΙΚΑ
τότε δεν είχε ξεκινήσει αυτό το µηχανογραφικό σύστηµα που
βρήκατε και µε αυτόν τον αυτόµατο και απλό πια τρόπο έδειξε
ότι οι δείκτες στο α’ ή στο β’ υποκατάστηµα έπεσαν έξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, δεν θέλουµε
αντιπαράθεση απολογισµών. Δεν είναι της παρούσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καθόλου, κύριε Πρόεδρε. Το
αντίθετο, τους κοινούς τόπους θέλω να υπογραµµίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι όλους, ενδεικτικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω µε αυτό. Είπα λίγο πριν
ότι η Νέα Δηµοκρατία, όπου τόλµησε η προηγούµενη κυβέρνηση
του Γεωργίου Παπανδρέου, που απήλθε, να κάνει τοµές και ρήξεις, µας βρήκε κοντά σας. Δεν βάλαµε τρικλοποδιά. Εσείς, αντίθετα, όπου κάναµε παρεµβάσεις για το ασφαλιστικό σύστηµα,
δυστυχώς ήσασταν εκείνοι που δεν ενισχύατε αυτή την αναγκαιότητα.
Μακάρι, είπα, ως παρακαταθήκη από τούδε και στο εξής, κύριε
Υπουργέ, επειδή οι καιροί αυτό απαιτούν στα µεγάλα και στα
σπουδαία, να πούµε την αλήθεια στον κόσµο, γιατί µόνο έτσι
µπορούµε να έχουµε µια ελπίδα, µια αχτίδα φωτός ότι µπορούµε
να ξεπεράσουµε τα δύσκολα προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Νικολόπουλε.
Καλός ο αντίλογος. Αντίλογο εννοούµε εν τη συµφωνία.
Παρακαλείται ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα θέλαµε να συγχαρούµε τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Σαλµά, που στη χθεσινοβραδινή συζήτηση απευθυνόµενος στον Υπουργό Υγείας
έκανε µια σοβαρότατη παραδοχή.
Κύριε Υπουργέ, του είπε, συµφωνούµε στα βασικά, διαφωνούµε στις λεπτοµέρειες και απ’ αυτή την άποψη υπέδειξε συγκεκριµένα και στην οµιλία του το περιεχόµενο της λογοµαχίας
ανάµεσα στους οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Δεύτερο ζήτηµα. Από τα εξήντα τρία άρθρα του νοµοσχεδίου,
εµείς καταψηφίζουµε τα σαράντα τέσσερα. Δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ»
για µια σειρά άρθρα που αφορούν από το 50-56 τα θέµατα της γονικής άδειας, κάναµε τις επισηµάνσεις µας, την κριτική µας και
κατά τη διάρκεια της πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης και σε µια
σειρά άλλα άρθρα που τα επισηµάναµε στη συζήτηση αντιπροτείνοντας συγκεκριµένα ζητήµατα στα θέµατα που ασχολείται το νοµοσχέδιο.
Οι παρατηρήσεις µας αφορούν την ψυχή του νοµοσχεδίου.
Παραδείγµατος χάριν όταν ο κύριος Υπουργός καυχιέται ότι το
νοµοσχέδιο που παρουσίασε έχει ευέλικτες και λειτουργικές
ρυθµίσεις µε απλούστευση των διαδικασιών, έχει µεγάλη σηµασία να υπογραµµίσουµε ότι το περιεχόµενο της ευελιξίας των
λειτουργικών ρυθµίσεων της απλούστευσης των διαδικασιών,
είναι η προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή η δραστική
µείωση του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους εργασίας. Μην αποδίδει, λοιπόν, τα θέµατα της ανεργίας, της καταβαράθρωσης των µισθών, των απλήρωτων εργαζοµένων σε
κάποιους φυσικούς παράγοντες, αλλά στην ίδια την κυβερνητική
πολιτική.
Υπερασπιζόµενος µια σειρά ρυθµίσεις-δωράκια προς τους µεγάλους εργοδότες, τα οποία βρίθουν µέσα στο νοµοσχέδιο µε
τη µορφή θαλπωρής και τρυφερότητας, είπε, γιατί να µην δώσουµε 5% έκπτωση στους εργοδότες που είναι συνεπείς στην
πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών; Γιατί τέτοια µεγάλη γενναιοψυχία; Αν θέλατε να τους παινέσετε, τους όποιους συνεπείς
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εργοδότες, να δηµοσιοποιήσετε τα ονόµατά τους. Αυτή η µεθοδολογία δείχνει ότι πραγµατικά το βασικό σας κίνητρο είναι η
προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, όπως επεσήµανε εύστοχα
και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι µε τα µέτρα -ασφαλιστικά, νοµοθετικά, κανονιστικά- των τελευταίων δυόµισι χρόνων έχει ανακτηθεί το 50% της ανταγωνιστικότητας, µε βάση την αντίστοιχη
µείωση του µοναδικού κόστους εργασίας. Το ίδιο ακριβώς διαπιστώνει και στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που πρότεινε
προχθές ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Για µια σειρά ζητήµατα που γενικεύονται -ας το πούµε έτσιόπως είναι το θέµα της ασφάλισης για τον ΟΑΕΔ τον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας και τα προγράµµατα της Εργατικής Εστίας,
να επισηµάνουµε το πόσο µετέωρα είναι τα βήµατα του πελαργού! Ότι το άρθρο 3 της 7ης πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου διατυπώνει ότι νέα προγράµµατα και παροχές δεν αναλαµβάνονται από τον ΟΑΕΔ, εκτός από τη συνέχιση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθµών και των εν εξελίξει υφιστάµενων συµβατικών υποχρεώσεων ή παροχών, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων ή σκοπών των δύο καταργούµενων οργανισµών. Επόµενα, και από αυτή την άποψη είναι αποκαλυπτικές οι στοχεύσεις σας.
Εµείς κάναµε κριτική στα άρθρα που αναφέρεστε µε περισσή
και πληθωρική ευαισθησία, στα θέµατα της φροντίδας για τους
υπερήλικες, ότι το πραγµατικό περιεχόµενο δεν είναι πως κάνετε
µια ανακατανοµή κονδυλίων 0,2% από τα έσοδα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Όµως, συγκεντρώνετε ένα ποσό 35 ως 40 εκατοµµύρια µόνο
για το 2012, µαζί µε καµµιά εικοσαριά άλλα ευρωενωσιακά προγράµµατα, καθότι είναι συγχρηµατοδοτούµενα, ώστε να υπογραφούν -και σ’ αυτό ποιείτε τη νήσσαν, κύριε Υπουργέ- προγραµµατικές συµφωνίες µε παρόχους προνοιακών υπηρεσιών. Δηλαδή, δίνεται λίπασµα στους επενδυτικούς παίχτες της πρωτοβάθµιας προνοιακής αγοράς, ώστε ποτιζόµενοι και µε λίπασµα,
να το πω έτσι, οι επενδυτικοί παίχτες και οι διάφοροι καταβολάδες του κεφαλαίου σε δύο-τρία χρόνια, να γιγαντωθούν και να
εµφανιστούν οι µεγάλοι επενδυτικοί τζέντλεµεν.
Για τα θέµατα του φαρµάκου, που αφορούν και µια σειρά λειτουργικές ρυθµίσεις, που γίνονται στο νοµοσχέδιο, να αναφέρουµε -και έχει µεν τη σηµασία του- ποιοι είναι οι στόχοι σας και
πώς έχετε ισχυρό συµφέρον να συσκοτιστούν αυτά τα πράγµατα. Πρώτον, να γίνει αύξηση της συµµετοχής, των συµπληρωµών, όπως λέγεται στην ευρωενωσιακή αργκό από τους χρήστες,
τους ασφαλισµένους στα φάρµακα. Να µειωθεί το περιθώριο
κέρδους των φαρµακοποιών και των χονδρεµπόρων, αλλά υπέρ
της φαρµακοβιοµηχανίας. Να γίνεται επικαιροποίηση, στην κατεύθυνση πάντα του περιορισµού της θετικής λίστας των φαρµάκων, µε διεύρυνση της αρνητικής λίστας και πολλαπλασιασµός
των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Δηλαδή, να διευρυνθεί, να πολλαπλασιαστεί εκείνος ο µηχανισµός που επιβαρύνει
και µετακυλύει τα κόστη χρήσης των φαρµάκων από τους ασθενείς και τους ασφαλισµένους.
Μιλάτε πάντα για τις κρατικές δαπάνες για την υγεία, όχι για
τις δαπάνες που πληρώνουν οι ασφαλισµένοι και οι ασθενείς.
Ακόµα και στην λιανική αγορά του φαρµάκου δεν µειώθηκε καθόλου ο όγκος των πωλήσεων ούτε το 2010 ούτε 2011. Μόνο στη
λιανική αγορά των φαρµάκων παραµένει και το 2011 στα
4.000.000.000 ευρώ ο όγκος των πωλήσεων.
Άρα, πολιτική σας είναι να προπονηθούν οι ασθενείς, να προπονηθούν οι καρκινοπαθείς, να προπονηθούν οι φτωχοί να πληρώνουν τα φάρµακα. Και αυτό δεν είναι έργο µονόπρακτο, αλλά
πρέπει να προπονούνται, να εξαναγκάζονται επί ποινή και θανάτου ακόµα.
Να αφιερώσω και λίγο χρόνο ακόµα, επειδή πολλοί είστε ευαίσθητοι, για τα προβλήµατα των συνταξιούχων. Διαβάζω, λοιπόν:
«Αποφασίζουµε: οι φιλοξενούµενοι στις µονάδες ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης, οικοτροφεία, ξενώνες, γηροκοµεία συµµετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης µε παρακράτηση ποσού από τη
σύνταξη που λαµβάνουν. Το ποσό της µηνιαίας σύνταξης που θα
παρακρατείται και θα αποδίδεται στα νοµικά πρόσωπα καθορίζεται κλιµακωτά ως ακολούθως: για το τµήµα της σύνταξης µέχρι
500 ευρώ ποσοστό 50%, για το τµήµα της σύνταξης από 500

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ευρώ ως 700 ευρώ ποσοστό 70%, από 700 ευρώ και πάνω ποσοστό 80%». Αυτό αν δεν λέγεται λεηλασία και ληστεία της σύνταξης των χρονίως πασχόντων, διαλέξτε εσείς το παράσηµο της
αγριότητας που ταιριάζει στην πολιτική σας.
Για τα θέµατα της τροπολογίας για τους µετανάστες χωρίς
χαρτιά, εµείς λέµε ότι επιχειρείται η ταύτιση των προβληµάτων
της δηµόσιας υγείας, ειδικά µε τους µετανάστες και πρόσφυγες
χωρίς χαρτιά. Διογκώνεται αντιεπιστηµονικά και υστερόβουλα,
ταξικά υστερόβουλα και πολιτικά υστερόβουλα το ζήτηµα, µε
στόχο των αποπροσανατολισµό από την ουσία και τις αιτίες του,
µε σκοπό την καλλιέργεια ψυχολογικού φόβου και κατατροµοκράτησης των λαϊκών στρωµάτων, βεβαίως-βεβαίως και µπροστά
στις εκλογές. Καθιερώνεται η δηµόσια υγεία ως λόγος κράτησης, σύλληψης, αλλά και ως λόγος απέλασης. Αυτό θα οδηγήσει
σε αντίθετα αποτελέσµατα από τα υποτιθέµενα επιδιωκόµενα.
Εµείς πιστεύουµε ότι για την αποτελεσµατική προστασία της
δηµόσιας υγείας χρειάζεται η ανάπτυξη δηµοσίων υποδοµών και
η πλήρης στελέχωσή τους για εφαρµογή δωρεάν µέτρων πρόληψης, θεραπείας και δηµόσιας υγιεινής και όχι πρόσθετα κατασταλτικά µέτρα.
Έχετε ανάγκη -το υπογραµµίζουµε- να υπάρχουν παράνοµοι
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µετανάστες, µετανάστες χωρίς χαρτιά, ακριβώς γιατί θέλετε
φθηνούς, πάµφθηνους εργαζόµενους στη χώρα µας και πάµφθηνους ως τζάµπα µετανάστες, για να τους χρησιµοποιείτε και ως
πρόσθετο κλοιό πίεσης για τα ηµεροµίσθια και τους µισθούς, για
να πάτε τους µισθούς των εργαζοµένων στη χώρα µας στα διακόσια ευρώ, όπως είπε και ο Ματίας µαζί µε τον Τόµσεν.
Θέλετε, λοιπόν, µια χρήσιµη µάζα µεταναστών χωρίς χαρτιά,
αιχµάλωτη, παγιδευµένη, και υποταγµένη. Γι’ αυτό και γουστάρει
η µεγάλη εργοδοσία και το Δουβλίνο ΙΙ και η Σένγκεν, γιατί θέλουν την Ελλάδα κλουβί παγίδευσης των προσφύγων και των ξεριζωµένων. Θέλετε παραδείγµατα; Από τους µεγαλοξενοδόχους,
µέχρι τους εφοπλιστάδες και τους κρουαζιεράδες.
Εµείς θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι διαφωνούµε να αντιµετωπίζονται οι µετανάστες χωρίς χαρτιά σαν κατσαρίδες και σαν
ποντίκια. Εµείς υποστηρίζουµε τα δικαιώµατά τους σαν ανθρώπινα όντα και γι’ αυτό είµαστε αντίθετοι µε εσάς.
Για εξοικονόµηση χρόνου, κύριε Πρόεδρε, καταθέτω για τα
Πρακτικά την πλήρη τοποθέτησή µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο το οποίο
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Νίκο Παπακωνσταντίνου.
Ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Κωνσταντίνος Κιλτίδης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, θεωρώ αναγκαίο να
ξεκαθαρίσω κάποια ζητήµατα ειδικής τάξεως στην πολιτική, διότι
δεν µπορώ πλέον και δεν αντέχω στο τέλος µάλλον αυτής της
περιόδου να ακούγονται από χείλη Ελλήνων πολιτικών ότι ψηφίζονται διατάξεις νόµου κατ’ επιταγήν κάποιων εκτός της χώρας
µου, εκτός της πατρίδος µου.
Εδώ, υπάρχουν δύο κόσµοι και ο καθένας διαλέγει το δρόµο,
που θα ακολουθήσει. Ή το δρόµο του προσκυνηµένου ή το
δρόµο του γενναίου. Βεβαίως, υπάρχει διαβάθµιση. Και στους
προσκυνηµένους, άλλοι πηγαίνουν µπουσουλώντας και άλλοι
προσπαθούν να γαντζωθούν για να σηκωθούν και στους γενναίους κάποιοι υποκρίνονται και κάποιοι ψευδεπίγραφα εκφράζουν
τη γενναιότητα, διότι ειλικρινώς από το ελληνικό λεξιλόγιο έχουν
χαθεί κάποιες λέξεις.
Ακούω από τη Νέα Δηµοκρατία, που δεν της ταιριάζει κατά το
ιστορικό της κεκτηµένο, να οµιλεί µονοσήµαντα για µία λέξη, που
µας θυµίζει τα νεανικά µας χρόνια, που όταν και ως ύβρη εκστοµίζαµε κάποιες λέξεις, έχαναν την αξία τους και γίνονταν προσφώνηση. Έτσι, λοιπόν «ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη» στο
τέλος, κάποιος θα νοµίζει ότι είναι κάποιο παιχνίδι αυτό το οποίο
το εµφανίζουν κάποιοι για να εξαπατήσουν τους Έλληνες πολίτες. Ξέχασαν τη λέξη «εξυγίανση», τη λέξη «ισορροπία», τη λέξη
«διατήρηση», τη λέξη «αναθέρµανση», έννοιες που έχουν να κάνουν και µε οικονοµία και µε κοινωνία και προφανώς, εφόσον
αυτά ευοδωθούν και υλοποιηθούν, τότε να µιλήσει κανένας σε
αυτόν το δύσµοιρο τόπο και στους δυστυχείς Έλληνες πολίτες
για κάτι διαφορετικότερο και, γιατί όχι, και οραµατικότερο.
Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν. Πετύχαµε την εξυγίανση; Ισορροπήσαµε, πατήσαµε στα πόδια µας; Ψάχνουµε
ακόµα τον πάτο του πρώην Υπουργού Οικονοµικών, τον ψάχνουν
και οι Έλληνες πολίτες και έχει µαυρίσει η ψυχή τους και έχουµε
σπάσει και παγκόσµιο ρεκόρ. Είµαστε η χώρα που στα τελευταία
εξήντα-εβδοµήντα χρόνια µπήκαµε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και αντί να βρούµε αυτόν τον πολυθρύλητο πάτο, να πατήσουµε στα πόδια µας, ώστε να ανοίξει µία χαραµάδα ελπίδας,
κάθε µήνα πηγαίνουµε και πιο χαµηλά. Δεν ξανασυνέβη αυτό
στην παγκόσµια ιστορία, από τότε που υπάρχει Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Διατήρηση του κεκτηµένου. Κλείνουν οι επιχειρήσεις. Ανάπτυξη λέει ο άλλος. Μα, κλείνουν οι επιχειρήσεις, τι να την κάνω
την ανάπτυξη που επαγγέλλοµαι, όταν χάνω αυτό που έχω, κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, λέξεις οι οποίες ακυρώθηκαν; Γιατί;
Διότι, δεν διατηρήθηκε ο παραγωγικός ιστός, για να υπάρχει η
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και για να επιτευχθεί αυτή η
αλληλεγγύη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που είπα πριν από πολλούς µήνες
και ενοχλήθηκαν κάποιοι, ότι δεν είναι το µόνο ζητούµενο η πτώχευση αυτής της χώρας και η φτώχεια των Ελλήνων πολιτών που
ούτως ή άλλως κατά πλειοψηφία έχει συντελεστεί, φοβούµαι ότι
έχει να κάνει µε τον εξουσιασµό αυτής της υπερήφανης πατρίδας, που κάποιοι µας την παρέδωσαν µε αίµα και θυσίες. Διότι
δεν εξηγείται πως έρχονται νοµοθετήµατα καθ’ υποταγήν και µε
τις παλιές αρρώστιες µαζί. Ό,τι παλιό βιώσαµε όσοι είµαστε λίγο
παλαιότεροι εδώ, τα ίδια συµπτώµατα, τα ίδια περιεχόµενα τα
νόθα, τα άρρωστα, τα ασθενικά, εµφανίζονται σε νοµοθετήµατα,
τα οποία θα ακυρωθούν µετά από ένα χρόνο ή και ένα µήνα πολλές φορές.
Κύριε Υπουργέ, στα άρθρα θα µιλήσω µόνο για εκείνα όπου
έχω να ασκήσω µία κριτική και –γιατί όχι;- να προτείνω και κάτι.
Άρθρο 13. Σας µίλησα για το Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας.
Είµαι από αυτούς που δηλώνουν ότι το πρώτιστο ιδανικό στην
πολιτική, σε εσωτερικό πεδίο έχει να κάνει µε το ακριτικό ιδανικό,
αυτό που ο Κωστής Παλαµάς είπε ότι είναι το πλέον κραταιό.
Έχει να κάνει µε υπαιθροκεντρική πολιτική, για να υπάρχει πατρίδα µε σύνορο. Δυστυχώς, τα στοιχεία που αποτελούν και οδηγούν στην ολοκλήρωση µιας τέτοιας πολιτικής, αντί να προστίθενται, συνεχώς αφαιρούνται και ο ιστός αυτός διαλύεται γύρω
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από µία υπαιθροκεντρική πολιτική.
Έχει να κάνει και µε τον ασφαλιστικό φορέα, τον ΟΓΑ, λες και
είναι όχι παιδί κατώτερου Θεού, αλλά αποπαίδι. Θέλεις να κάνεις
κάτι που είναι παραµεληµένο; Ριξ’ το εκεί. Αντί να προσπαθούµε,
το Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας, να τον κάνουµε τουλάχιστον
ισότιµο µε αυτόν των δύστυχων Ελλήνων εργατών και εργαζοµένων του ΙΚΑ, εµείς φροντίζουµε πάντοτε να είναι το αποπαίδι του
οποίου του λέµε «πάρε και κάτι, µια και περισσεύει και έλα προς
την Εργατική Εστία».
Άρθρο 14 και άρθρο 17, µε τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις των επιχειρήσεων. Προφανώς, είστε ειδήµων και γνώστης
και προφανώς αυτό που καταγράφεται ως νοµοθετική διάταξη
είναι αυτό που σε µία ευνοµούµενη πολιτεία θα έδινε αποτέλεσµα. Δεν γνωρίζουµε, όµως, πού βρισκόµαστε; Δεν γνωρίζουµε
αυτή τη στιγµή τη δυσπραγία που υπάρχει στην ελληνική πολιτική ζωή και στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στον επιχειρηµατικό κόσµο, αν θέλουµε να υπάρχει τέτοιος; Θα αντέξουν τώρα
που δεν έχουν, να περιοριστούν τα χρονικά περιθώρια, όταν από
την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, δίνετε ρυθµίσεις και δυνατότητες για να επεκταθεί χρονικά και να µειωθεί η δόση, την οποία
οφείλει ο κάθε επιχειρηµατίας και ο κάθε Έλληνας πολίτης; Και
ορθώς πράττετε, γιατί ειδάλλως δεν θα υπάρχει αποτέλεσµα, δεν
θα τα πάρετε ποτέ.
Σήµερα γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ποια είναι η µείωση
του ΦΠΑ στην πατρίδα µας τον Ιανουάριο και αποσιωπάται; Είναι
-27%. Και αν θέλει κάποιος, ας βγει να µε διαψεύσει. Γιατί δεν
υπάρχει µεδούλι. Δεν υπάρχει τίποτε να εισπράξει το ελληνικό
κράτος. Στράγγιξε η αγορά. Από πού θα εισπράξουµε; Η µείωση
είσπραξης του ΦΠΑ τον Ιανουάριο του 2012 είναι -27% και τα
στοιχεία µου είναι ακριβή. Εποµένως, µια ελαστικότητα πρέπει
να επιδειχθεί.
Άρθρο 30. Ο καθολικός οργανισµός για µία κατ’ οίκον φροντίδα ήταν το ζητούµενο, κύριε Υπουργέ. Αφού βάζετε και µία είσπραξη του 0,2%, δηλαδή, να τροφοδοτηθεί επιτέλους µε ίδιους
πόρους, για ποιο λόγο να µην παρουσιαστεί ένας ολοκληρωµένος καθολικός οργανισµός στην πατρίδα µας; Θα ξανανοµοθετήσουµε στο µέλλον;
Στα καταλύµατα πάλι ο ΟΓΑ µπροστά µας. Όχι πέντε δωµάτια,
όχι δέκα, όχι επτά κ.ο.κ.. Μα, αν αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να
υποστηριχθούν, γιατί πράγµατι ασκούν ένα επάγγελµα για τρεις
– τέσσερις µήνες το χρόνο, κάντε µια βαθµίδα στον ΟΓΑ, οραµατιστείτε κάτι διαφορετικότερο, κάντε την λίγο υψηλότερη, να
υπάρχουν έσοδα και στον ΟΓΑ, να ικανοποιούνται και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν δίκιο στην επιχειρηµατολογία τους, ότι δεν
µπορούν να πληρώνουν για δώδεκα µήνες, όταν δουλεύουν και
αξιοποιούν ό,τι έχουν για τέσσερις µήνες.
Ο ν. 2643/98. Εγώ θα σας κάνω µια πιο γενναία πρόταση,
κύριε Υπουργέ, για να είµαστε πιο ειλικρινείς απέναντι στην κοινωνία. Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηµατίες έκαναν ό,τι ήθελαν.
Έπαιρναν κατά το δοκούν το προβλεπόµενο ποσοστό ατόµων
εχόντων ειδικές ανάγκες, αναπηρίες, µονογονεϊκές οικογένειες
κ.ο.κ.. Εφαρµόστε αυτό. Δεν το κατάλαβα αυτό.
Όταν θα παίρνει κάποιος επιτήδειος επιχειρηµατίας, θα έρχεται το κράτος και θα νοµιµοποιεί το ποσοστό που αναλογεί για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ο νοµοταγής θα υπόκειται στην
µέγγενη να πάρει αυτό που θα του υποδείξει το κράτος µε την
ετήσια καταγραφή και µε αντικειµενικά κριτήρια, όπως γίνονται
προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα; Ή το ένα ή το άλλο. Να το ξεκαθαρίσουµε. Ή θέλουµε να απελευθερώσουµε τον ιδιωτικό
τοµέα, την επιχειρηµατικότητα, να λειτουργήσει κατά το δοκούν;
Και δεν είναι λάθος σύλληψη αυτή, ασχέτως αν διαφωνώ εγώ
προσωπικά, γιατί πιστεύω ότι το κεκτηµένο της αντικειµενικότητας επ’ αυτών των ανθρώπων πρέπει να διατηρηθεί και να υποστηριχθούν. Αλλά δεν πιστεύω στα ανάµεικτα και στα ψευδεπίγραφα.
Ο ΕΟΠΥΥ ξανά µπροστά µας, αγαπητοί συνάδελφοι. Και θέλω
να σας θυµίσω κάτι. Κουράστηκα να το λέω, επειδή έτυχε να
είµαι ιδιαίτερα γνώστης σε αυτό το θέµα µε τις ψυχιατρικές κλινικές. Κουβαλάνε όλο το φορτίο αυτής της δύσµοιρης κοινωνίας
οι ψυχιατρικές κλινικές «µε τρεις κι εξήντα», όπως λέµε στο
χωριό µου, και έχουν να πάρουν, άλλος δώδεκα, άλλος δέκα εκα-
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τοµµύρια. Το κράτος έχει κάνει στάση πληρωµών και κατά τα
λοιπά οµιλούµε για το εάν η χώρα θα πτωχεύσει. Επτώχευσε στη
πραγµατικότητα. Είναι ξεκάθαρο αυτό για όσους βιώνουµε και
δίνουµε τη µάχη µας µέσα στην κοινωνία. Έχουν να πληρωθούν
οι εργαζόµενοι µέχρι και ένα χρόνο, γιατί χρωστάνε τα ασφαλιστικά ταµεία.
Στην οδηγία προφανώς και λέµε «ναι».
Το άρθρο 39 µε το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων,
κύριε Υπουργέ, τι το θέλετε και το ξαναφέρνετε; Για να προκαλέσετε την εµφάνιση του Νόµου Περί Ευθύνης Υπουργών; Σας
είπα εχθές ότι αυτό που έγινε µε τα αποθεµατικά, κατά κοινή
οµολογία εµπεριέχει δόλο και ο δόλος στοιχειοθετεί ευθύνη κρατικών λειτουργών είτε της Τράπεζας της Ελλάδος είτε και Υπουργών, διότι γνώριζαν στις 7 Μαρτίου τι θα κάνουν στις 9 Μαρτίου
και πήραν τα αποθεµατικά των νοσοκοµείων, των ασφαλιστικών
ταµείων και των ΤΕΙ και των ΑΕΙ και τα κούρεψαν και έµεινε το
20%, αν έµεινε και αυτό. Να µην µιλήσω, βέβαια, και για τα άλλα
αµαρτήµατα που συνέβησαν σε όσους χρωστούσε το ελληνικό
δηµόσιο.
Έχουµε καταθέσει µία τροπολογία. Είναι εδώ ο κ. Μπόλαρης,
αλλά δεν νοµίζω ότι γνωρίζει το θέµα. Δεν έχουµε πάρει απάντηση για την τροπολογία για το χονδρεµπόριο, που από αλήστου
µνήµης εποχές του 1973 µε προεδρικό διάταγµα απαγορεύεται
το χονδρεµπόριο για φάρµακα, τα οποία έχουν πάρει λιανική τιµή
και δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά και δεν δίνεται η δυνατότητα σε µία ελληνική εταιρεία να αξιοποιήσει το δυναµικό της:
να υπάρξει δηλαδή, αυτό το πολυθρύλητο ελληνικό ισοδύναµο
και να λειτουργήσουν και να δώσουν τα φάρµακα µε τη λιανική
τιµή, που έχει ήδη εγκριθεί. Λοιπόν, σας προκαλώ και βλέπω ότι
µπαίνει τώρα ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, έχει καταντήσει πλέον κουραστικό. Με κόπο
συγκρατώ, όπως θα έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί µας, στο «έρκος
των οδόντων µου» φράσεις που θέλουν να εκφύγουν, αλλά δεν
θέλω έστω την τελευταία µέρα να ακυρώσω τη δωδεκαετή παρουσία µου µέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εάν αυτό που σας
καταθέσαµε δεν το κάνετε αποδεκτό, όχι γιατί το ζητάµε εµείς ή
εκβιάζουµε, τότε νοµιµοποιούµαι να µιλήσω για «ατζέντηδες
ξένων εταιρειών». Και το λέω έχοντας επίγνωση των λόγων µου.
Το παίρνω πίσω, µόνο εάν µου αποδείξετε για ποιο λόγο δεν δίνετε τη δυνατότητα ελληνικές εταιρείες να πωλήσουν στο χονδρεµπόριο και να φτάσουν στην κατανάλωση µε λιανική τιµή που
ήδη έχει εγκριθεί από την ελληνική πολιτεία.
Λοιπόν, έχει παραγίνει µε τις τροπολογίες, έχει παραγίνει µε
αυτά που είδαµε να νοµοθετούνται τις τελευταίες ηµέρες. Καταθέσαµε µία τροπολογία ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, συνεπείς στον πατριωτικό µας και κοινωνικό παρεµβατισµό,
πάντοτε µε κανόνες δικαιοσύνης, ότι δεν είναι δυνατόν να ευνοούνται κατά το θρήσκευµα πολίτες αυτής της χώρας και µάλιστα,
να πληγώνεται η εθνική συνείδηση των Ελλήνων στο Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό και να δίνεται η δυνατότητα 80% έκπτωσης σε
µουσουλµάνους και να εξαιρείται ο Έβρος.
Ή το εφαρµόζετε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ή κατ’
ελάχιστον στη Θράκη, ισότιµα για όλους τους Έλληνες πολίτες,
ειδάλλως αναζητήστε στα ελληνικά λεξικά το πώς θα ονοµαστεί
αυτή η Κυβέρνηση!
Κλείνω µε την τροπολογία για τους λαθροµετανάστες. Είµαι
υγειονοµικός και συµφωνώ µε τον προλαλήσαντα συνάδελφό
µου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος επ’ αυτού, γιατί είναι κι αυτός
υγειονοµικός. Είναι αδιανόητο να ταυτίζεται η ιδιότητα του παράνοµου µετανάστη µε τα ζητήµατα δηµόσιας υγείας. Είναι ό,τι
αίσχιστο, ό,τι πιο κατάπτυστο µπορεί να συµβεί σε µία χώρα. Δηλαδή, η πολιτεία αρνείται την υπόστασή της. Η πολιτεία οφείλει
να προστατεύει τη δηµόσια υγεία, ισότιµα για όλους τους πολίτες, αφού όµως τους ονοµάσει «πολίτες» ή κατ’ ελάχιστον «νοµίµως παραµένοντες» µέσα σ’ αυτή τη χώρα.
Κι επειδή, κύριοι Υπουργοί, εδώ έρχεστε για πολλοστή φορά
µε «παράθυρο» να νοµιµοποιήσετε λαθροµετανάστες παρανόµως, εισελθόντες σ’ αυτόν τον τόπο, πάρτε το πίσω, όπως το πήρατε και την προηγούµενη φορά. Δεν το αντέχει πλέον αυτή η
πατρίδα, δεν το αντέχουν οι Έλληνες πολίτες.
Εσείς οι δύο που συγκυβερνάτε, µπορείτε να κάνετε όποια παι-
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χνίδια ονειρευτήκατε, όποια αιτιολογία και αν έχετε. Εµείς δεν
είµαστε διατεθειµένοι και δεν πιστεύω η συντριπτική πλειονότητα
του ελληνικού λαού να ανεχθεί πλέον τέτοιες συµπεριφορές, που
τολµώ να τις πω κατάπτυστες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κιλτίδη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Λοβέρδος για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Κιλτίδη, παίρνω το λόγο για να απαντήσω
σ’ εσάς.
Με ενηµέρωσαν οι παριστάµενοι Υπουργοί ότι υποστηρίζοντας
µια τροπολογία της κ. Παπαδάκη, για την οποία µου µίλησε χθες
και την οποία δεν έχω δει, είπατε ότι «ή γίνεται…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σας παρακαλώ, κυρία Παπαδάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην διακόπτετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είπατε, κύριε συνάδελφε, -έτσι µου είπαν-...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Εδώ ήσασταν. Τα ακούγατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είπατε, λοιπόν, ότι ή κάνουµε δεκτή αυτή την τροπολογία ή αλλιώς κάτι συµβαίνει µε τη σχέση µας µε τις πολυεθνικές. Το είπατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Βεβαίως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Επειδή γνωριζόµαστε χρόνια…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Είπα όµως και κάτι άλλο, κύριε
Υπουργέ. Αν µου επιτρέπει τη διακοπή ο κύριος Πρόεδρος, θα
το διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Είπα: Όχι κατά την επίκληση τη
δική µου, όχι επειδή το ζητάµε εµείς, έχουµε απαραιτήτως και
δίκιο. Λέω ότι αν δεν µου εξηγήσετε για ποιο λόγο αυτό το προεδρικό διάταγµα του ’73 πρέπει να είναι σε ισχύ ενώ διακηρύττετε το άνοιγµα των αγορών και εν ονόµατι αυτών γίνονται τόσες
νοµοθετικές ρυθµίσεις και δεν δίνετε δυνατότητα σε ελληνικές
εταιρείες, κατά το εθνικό ισοδύναµο που πρέπει να επικρατήσει,
να κρατήσουν σε εργασία, στη δούλεψή τους ανθρώπους, που
ειδάλλως θα τους απολύσουν, τότε πράγµατι δικαιούµαι να εκφύγει από το στόµα µου ότι κάτι άλλο συµβαίνει µε τις πολυεθνικές εταιρείες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι βαρύτατη µοµφή, όσο
κι αν ο συνάδελφος τη διατυπώνει µε πιο ήπιο τρόπο τώρα. Θα
παρακαλούσα πάρα πολύ το συνάδελφο, επειδή προσέχει τι
λέει, να σεβαστεί τους αγώνες δυόµισι χρόνων των παρισταµένων Υπουργών και την προσωπική ταλαιπωρία που έχουν υποστεί
από τα έµµισθα «παπαγαλάκια» των εταιρειών είτε αυτές είναι
ξένες είτε ελληνικές. Και ξέρω καλά τι λέω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κι εµείς ξέρουµε καλά τι λέµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κι επειδή ξέρω πολύ καλά τι λέω κι επειδή ξέρω
πάρα πολύ καλά και τη γεωγραφία της Αίθουσας, αλλά και το τι
έχω υποστεί προσωπικά, σας παρακαλώ να συζητήσουµε µεν την
τροπολογία, να µην µε αναγκάσετε όµως να κάνω αναδροµή στο
τι έχω κάνει δυόµισι χρόνια, να µην µε αναγκάσετε να πω ποιους
ανθρώπους και µέσα στην Αίθουσα αντιµετώπισα, που δεν λέω
ότι είχαν σχέση µε συµφέροντα, πάντως µε τις συντεχνίες είχαν
αγαθές σχέσεις, και να µην µε αναγκάσετε να κάνω την τελευταία
ηµέρα που συνεδριάζει αυτή η Βουλή πράγµατα που δεν έκανα
επί δυόµισι χρόνια.
Σας παρακαλώ να συζητήσουµε την τροπολογία, να δούµε την
ουσία της.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Βεβαίως. Προσωπικά πάντως δεν
έχω κανένα πρόβληµα να συζητήσουµε ό,τι θέλετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Να δούµε αν µπορούµε να τη δεχθούµε και γιατί
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πρέπει να τη δεχθούµε, κατά τη γνώµη σας.
Όσο επιθετική και αν είναι η γνώµη σας, είναι σεβαστή, αλλά
αυτά που λέτε δεν γίνονται δεκτά. Δεν είναι σεβαστά και θα χαλάσουµε το κλίµα, αν επιµείνετε σε αυτόν τον τρόπο εκφοράς
λόγου. Σας παρακαλώ να µην επιµείνετε στο επιχείρηµά σας περαιτέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επ’ αυτού ας µιλήσει
και το Προεδρείο.
Καλή η παρατήρησή σας, αλλά είδα –ευχαρίστως- πως, όταν
επανέλαβε το ίδιο λεκτικό, εχρησιµοποίησε ή κατέφυγε σε ηπιότερη διατύπωση, που έχει σηµασία πολιτική και κοινοβουλευτική.
Προχωρούµε, λοιπόν, εις τον επόµενο οµιλητή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
Θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μα, σας κάλυψα, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ το έθεσα,
γιατί αυτή η συζήτηση έχει γίνει προ εικοσαηµέρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει φαίνεται το
θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Και έχω την εντύπωση –και
έχουµε την αίσθηση- ότι κωφεύουν. Και όταν κωφεύουν σε
βουητό, σηµαίνει ότι ή δεν ακούν ή κάτι άλλο συµβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, προχωρούµε.
Δικαιολογηµένως απόντος του κ. Κριτσωτάκη, ο οποίος όταν
έλθει θα λάβει το λόγο, παρακαλείται ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ηλίας Θεοδωρίδης να λάβει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με γνωστή τη χθεσινή τοποθέτηση επί της αρχής αυτού του
νοµοσχεδίου, η οποία ήταν και η ουσιαστική τοποθέτηση, σήµερα θα περάσουµε στην κατ’ άρθρον εκτίµηση αυτού του νοµοσχεδίου, η οποία αφορά σε πάρα πολλά ζητήµατα ρυθµιστικά
και τροποποιητικά της προηγούµενης νοµοθεσίας.
Σε πολλά από τα άρθρα δεν υπάρχει αντίρρηση στα διευθετούµενα ζητήµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, όχι διάλογοι στην Αίθουσα. Παρακαλώ την προσοχή των Υπουργών στον
αγορητή.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Στο άρθρο 5, όσον αφορά τις εισφορές
απασχολουµένων συνταξιούχων, έχουµε κάθετη αντίθεση στο
γεγονός ότι σε µια χώρα µε τεράστια ανεργία, πρωτοφανή ανεργία, καταλαµβάνονται θέσεις εργασίας από συνταξιούχους. Είναι
αδιανόητο!
Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να θεσπιστούν αντικίνητρα στην εργασία των συνταξιούχων. Αυτό είναι θεµελιώδες ζήτηµα κοινωνικής
δικαιοσύνης και ευνοµίας.
Σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο του ΚΕΠΑ, του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηριών, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο σύστηµα
της αναδιοργάνωσης συνολικά των υπηρεσιών αυτού του οργανισµού. Απαιτούνται γιατροί ειδικότητος και µόνο στην εξέταση
των αντίστοιχων αναπηριών, ενιαίοι κανόνες αυστηρής απόδοσης αναπηρίας, που να εξασφαλίζουν την ισότιµη αντιµετώπιση
των πολιτών, διότι υπάρχει ο κίνδυνος –προσπαθώντας να εξαλείψουµε το φαινόµενο των πλασµατικών αναπηριών- «να καούν
και τα χλωρά κοντά στα ξερά», να πάµε δηλαδή στο αντίθετο
άκρο και να ακυρώσουµε αναπηρικές συντάξεις, οι οποίες νοµίµως αποδίδονται στους δικαιούχους.
Σε ό,τι αφορά την κατ’ οίκον φροντίδα και την αύξηση κατά
0,2% του ποσοστού εισφοράς, δεν προσδιορίζεται ποιος θα αναλάβει την οργάνωση της παροχής αυτών των υπηρεσιών, αν θα
είναι το κράτος ή αν θα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις-εταιρείες που
θα αναλάβουν αυτή τη δουλειά.
Αυτό είναι ζωτικής σηµασίας θέµα, το οποίο πρέπει να το γνωρίζουµε. Άρα, σε αυτό το άρθρο διατηρούµε τις επιφυλάξεις µας.
Σε ό,τι αφορά την παροχή γονικών αδειών, την κατανοµή τους
µεταξύ ανδρών και γυναικών γονέων ή υιοθετούντων παιδιά γονέων, η ενσωµάτωση της ελληνικής νοµοθεσίας στην ευρωπαϊκή
κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη. Κατά συνέπεια, συµφωνούµε
µε την εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο σαφώς είναι µπροστά από το ελληνικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι αφορά τις ρυθµίσεις του ΣΕΥΥΠ εµείς διαφωνούµε µε
αυτές τις ρυθµίσεις. Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των περιφερειακών γραφείων και του Κεντρικού Ελεγκτικού Γραφείου διαφωνούµε µε τη σύνθεση των επιτροπών αυτών. Θεωρούµε
απαραίτητη τη συµµετοχή δικαστών σε αυτές, ώστε να αποδίδεται δικαιοσύνη και τιµωρία σε όλους τους παραβάτες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου που υπηρετούν στο ελληνικό δηµόσιο,
σε αυτούς που καταχρώνται το ελληνικό χρήµα και είναι διαδεδοµένη η τέχνη της κατάχρησης στο ελληνικό δηµόσιο, ιδιαίτερα
στους οργανισµούς υγείας και τους οργανισµούς ασφάλισης για
τους οποίους σήµερα συζητούµε.
Άρα, διαφωνούµε µε τη δικαιοδοσία του Υπουργού να ορίζει
το σύνολο των µελών των επιτροπών αυτών. Θεωρούµε απαραίτητη τη συµµετοχή δικαστών σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα.
Έχουµε και προσωπική εµπειρία από τον τρόπο που διαχειρίστηκε το Υπουργείο Υγείας αυτά τα δυόµισι χρόνια τις ατασθαλίες στο σύστηµα υγείας και στο σύστηµα απόδοσης αναπηρικών συντάξεων. Αυτό είναι κορυφαίο ζήτηµα για εµάς.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας διαφωνούµε µε αυτήν. Εάν επιθυµούµε ελέγχους νοµιµότητας για την
παρουσία ή µη των µεταναστών, στη χώρα, αυτοί εξασφαλίζονται
από το δικαιακό σύστηµα της χώρας. Δεν χρειάζεται να χρησιµοποιούµε προσχήµατα υγείας στο σύνολο των µεταναστών, για
να περάσουν αυτοί από διαδικασίες ελέγχου. Ο τρόπος, το εγχείρηµα είναι απαράδεκτο.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα το οποίο προέκυψε στην τροπολογία
που αφορά ελληνικές επιχειρήσεις να απαλλαγούν από την απαγόρευση επί εποχής χούντας -αυτό που συζητήθηκε µόλις και µε
τον Υπουργό- πιστεύουµε ότι η ρύθµιση σε αυτό το ζήτηµα πρέπει να γίνει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Για πείτε µου, ποια είναι δηλαδή η ουσία της τροπολογίας αυτής;
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Η ουσία αυτής της τροπολογίας έγκειται στο εξής ζήτηµα. Μπορεί να γίνεται αγοροπωλησία φαρµάκων από εταιρείες θυγατρικές των πολυεθνικών εδώ µέσα, σε
εταιρείες ελληνικές που θέλουν να διακινήσουν το φάρµακο
αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος πολυεθνικές εταιρείες..
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Να µην γίνεται ή…
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Να γίνεται. Αυτό απαγορεύθηκε από
νόµο της χούντας, το 1972-1973.
Αυτό τι σηµαίνει όµως; Σηµαίνει ότι φάρµακα που εγκαταλείπονται από πολυεθνικές ή θυγατρικές εταιρείες µε χαµηλό κόστος µπορούν να τα αναλάβουν ελληνικές εταιρείες, να εξασφαλίσουν κύκλο εργασιών για τη χώρα, να διακινούνται φάρµακα,
τα οποία αλλιώς θα εξέλειπαν από την αγορά και ζητούµε αυτό
να το δείτε σοβαρά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Αυτή είναι η τροπολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Παπαδάκη, όσον αφορά τις τροπολογίες…
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο εάν και ο κύριος
συνάδελφος το επιτρέπει;
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Επειδή τροπολογίες έχουν κατατεθεί αρκετές
και, φυσικά, δεν πρόκειται να τις δεχθούµε όλες, αλλά θα δεχθούµε ορισµένες, θα γίνει αυτή η αξιολόγηση τώρα. Ορισµένες,
παραδείγµατος χάριν, µπορούν να γίνουν και ως προσθήκες δεκτές.
Θέλουµε να γίνει απολύτως κατανοητό ότι είναι χρήσιµη η
ρύθµιση και να είναι εξ όλων των κοµµάτων προερχοµένη. Έτσι
δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τώρα, σας βλέπω ότι
τείνετε αυτήν την τροπολογία να την κάνετε δεκτή, εφόσον την
κατανοήσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, εφόσον την καταλάβω και εφόσον ενηµε-
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ρώσω τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν πρόκειται να κάνω λαθροχειρίες εγώ στην Αίθουσα αυτήν. Είναι η τελευταία µας συνεδρίαση.
Ας φύγουµε όλοι µε τις καρδιές µας, τουλάχιστον, όχι χαλασµένες.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Έτσι είναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θέλω να την καταλάβω. Γι’ αυτό ρωτάω τον συνάδελφο κ. Θεοδωρίδη, επειδή είναι και γιατρός. Δεν τον ρωτάω
για ρητορικούς λόγους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προχωρήστε, κύριε Θεοδωρίδη.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Οι αγοραπωλησίες αυτές θα γίνονται
υπό την έγκριση του ΕΟΦ και µε τις τιµές που το Υπουργείο
Υγείας καθορίζει. Καµµία εξαίρεση σε αυτό!
Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, εµείς λέµε «όχι» και
ζητούµε και να αποσυρθούν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Θεοδωρίδη.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η κ. Ρενταρή-Τέντε έχει
το λόγο για ένα λεπτό. Θέλετε να κάνετε κάποια διευκρίνιση;
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή µου έδωσε την αφορµή ο Υπουργός Υγείας, κ. Λοβέρδος, λέγοντας ότι θα έλθει σε συνεννόηση µε το γραφείο του
Πρωθυπουργού σχετικά µε αυτήν την τροπολογία, θα ήθελα να
παρακαλέσω να γίνει το ίδιο και για την τροπολογία που αφορά
τα αυθαίρετα της µουσουλµανικής µειονότητας του Έβρου, γιατί
είναι άδικο να γίνεται νόµος µόνο για τους µουσουλµάνους της
Κοµοτηνής και της Ξάνθης, ενώ σε ολόκληρη την περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει µουσουλµανική µειονότητα ή µειονότητα ενός άλλου θρησκεύµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει. Υπάρχει αυτή
η εκκρεµότητα. Καλά το θίγετε. Θα δούµε πώς θα το χειριστεί η
Κυβέρνηση.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ως προς το φάρµακο, συµφωνώ κι
εγώ µε αυτήν την τροπολογία, γιατί δεν είναι τροπολογίες ρουσφετολογικές, είναι τροπολογίες που αποκαθιστούν αδικίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχουν ένα ειδικό περιεχόµενο. Συµφωνώ.
Απόντος του κ. Μαρκόπουλου, ειδικού αγορητού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, εισερχόµεθα στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Παρακαλείται ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, Βουλευτής Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο αυτό το διάστηµα έχουν περάσει από τη Βουλή µία σειρά από νοµοσχέδια µε τη διαδικασία
του επείγοντος και του κατ’ επείγοντος. Μάλιστα εδώ ούτε καν
κλήθηκαν οι φορείς σ’ αυτό το συζητούµενο νοµοσχέδιο να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο συζητείται σ’ αυτήν τη Βουλή, όπως και στις προηγούµενες Βουλές
και επανειληµµένα έχει απασχοληθεί η Βουλή, αλλά λύση δεν
έχει δοθεί. Δυστυχώς, τα προβλήµατα είναι πάµπολλα και τα εξέθεσαν εδώ και ο εισηγητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, όπως
και ο Κοινοβουλευτικός της Εκπρόσωπος.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κινείται και αυτό στο πνεύµα των
προηγουµένων. Είναι µια σειρά από διάσπαρτες ρυθµίσεις. Βέβαια, υποτίθεται ότι θα βελτιώσει τις ελλείψεις. Μερικές από
αυτές πράγµατι, βελτιώνονται, άλλες, όµως, µένουν εκκρεµείς
και µερικά πράγµατα επιδεινώνονται.
Είναι, επιτέλους, απαραίτητο να υπάρχει µία ενοποίηση της
ασφαλιστικής νοµοθεσίας σε ένα ενιαίο νοµοσχέδιο και να µην
έρχονται αποσπασµατικές ρυθµίσεις.
Εγώ δεν θα ήθελα να επιµείνω περισσότερο σε αυτά, αλλά θα
ήθελα µόνο, κύριε Υπουργέ Υγείας να ασχοληθώ λίγο µε τα υγει-
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ονοµικά θέµατα.
Κατ’ αρχάς, µε τον ΕΟΠΥΥ έρχονται και επανέρχονται µία
σειρά από θέµατα και βλέπουµε τις εκκρεµότητες και βλέπουµε
τα προβλήµατα.
Δεν θα επεκταθώ στις συντάξεις-«µαϊµού» και σε όλες αυτές
τις ατασθαλίες που έχουν γίνει εδώ, οι οποίες πηγάζουν κατ’ εξοχήν από το πελατειακό κράτος, το οποίο έχει δοµηθεί στη χώρα
µας, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες.
Αυτό, όµως, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ Υγείας και κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, που θα ήθελα να επισηµάνω, είναι ο τρόπος µε τον οποίο πάµε να αντιµετωπίσουµε τους µετανάστες. Οι
οικονοµικοί µετανάστες, όντως, είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα.
Είναι εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και περισσότεροι στη χώρα
µας. Βέβαια, όλοι καταλαβαίνουµε ότι δεν χωράει όλη η Ασία και
η Αφρική στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δυστυχισµένοι,
ψάχνουν για µια θέση στον ήλιο, είναι κυνηγηµένοι, βρίσκονται
σε συνθήκες πραγµατικής αθλιότητας.
Όµως, θα ήθελα εδώ να επισηµάνω ότι και οι Έλληνες έχουν
βρεθεί σε τέτοιες δύσκολες θέσεις και δυστυχώς, ξαναβρίσκονται και σήµερα πάρα πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες, να µην πω
εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες σε αυτή τη δυσµενή κατάσταση
και ενδεχοµένως, να αρχίσουν και αυτοί να ψάχνουν µε τις ίδιες
συνθήκες για να βρουν µια θέση στον ήλιο.
Είναι γεγονός, επίσης, ότι αναπτύσσεται και µια υψηλότερη
παραβατικότητα, ιδιαίτερα -όπως θα έχει αποδεχθεί και ο ίδιος
ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο αρµόδιος Υπουργός για την προστασία του
πολίτη- σε αυτό τον άξονα Μενίδι-Ζεφύρι-Άνω Λιόσια-Ασπρόπυργος. Είναι µια περιοχή η οποία κυριολεκτικά πλήττεται από την
παραβατικότητα, λόγω των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που
έχουν µαζευτεί εκεί πέρα, µε διάφορα προβλήµατα. Όµως, πώς
αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µια προεκλογική περίοδο και προσπαθούµε να λύσουµε ένα πρόβληµα, το
οποίο δεν λύθηκε όλα αυτά τα χρόνια και ούτε και λύνεται.
Όµως, κύριε Υπουργέ Υγείας, ήθελα εδώ να επισηµάνω το
άτοπο, που το θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο. Τι λέµε εµείς εδώ
πέρα; Ότι µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις στις παραγράφους 1
και 2 συµπληρώνεται η ισχύουσα νοµοθεσία και προβλέπεται η
δυνατότητα κράτησης για τους αλλοδαπούς είτε αυτοί ζητούν
πολιτικό άσυλο στη χώρα µας είτε όχι, εφόσον συνιστούν κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία, επειδή πάσχουν από λοιµώδη νοσήµατα ή
ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες σε λοιµώδεις ασθένειες, όπως
χρήστες ενδοφλεβίων κ.λπ. ή δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.
Τι λέµε, λοιπόν; Ότι συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία,
όταν διαµένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις
κανόνες υγιεινής, όπως τα θέµατα αυτά καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις. Αυτό έρχεται µετά, στην παράγραφο 2, που
λέει ότι «η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία, επειδή πάσχει από λοιµώδες νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες ευάλωτες σε λοιµώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της
χώρας προέλευσης ή της χρήσης ενδοφλέβιων µη σύννοµων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόµενο πρόσωπο, κατά την έννοια των
διατάξεων των νόµων αυτών ή» -κύριε Υπουργέ, παρακαλώ την
προσοχή σας στο συγκεκριµένο σηµείο- «ότι διαµένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής,
όπως αυτά τα θέµατα καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις».
Αυτό τι σηµαίνει; Ότι όποιος δεν τελεί υπό συνθήκες διαµονής
που να πληρούν τους κανόνες υγιεινής, µπορεί να κρατείται.
Αυτό µας λέτε.
Αυτό σηµαίνει, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ εκτιθέµεθα σε
µια σειρά διεθνείς συµβάσεις. Θα έρθει ο ΟΗΕ, θα έρθει η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και θα σας πει το εξής. Έρχεται µια
επιτροπή του ΟΗΕ και κάνει µια περιοδεία στο Μενίδι και βλέπει
ότι, εκτός από τους µετανάστες που ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, που δεν πληρούν τις συνθήκες υγιεινής, είναι και χιλιάδες
χιλιάδων Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ψάχνουν στους σκουπιδοτενεκέδες για να βρουν φαγητό. Αυτούς τι θα τους κάνουµε; Θα
τους βάλουµε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης; Είναι απαράδεκτο,
είναι ντροπή αυτό το πράγµα, να χρησιµοποιούµε τα θέµατα της
υγείας µε αυτό τον τρόπο.
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Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο και παρακαλώ οπωσδήποτε να διαγραφεί, να αποσυρθεί. Βέβαια, αυτά τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης ξέρουµε ότι είναι ένα απαράδεκτο καθεστώς.
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν έδωσαν ποτέ λύσεις είτε
ήταν το Άουσβιτς είτε ήταν το Γκουλάγκ είτε ήταν η Μακρόνησος
είτε ήταν οποιοδήποτε άλλο στρατόπεδο.
Εµείς είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στο να περιορίζονται
οι άνθρωποι σε στρατόπεδα και µάλιστα, µε αυτόν τον τρόπο και
µε αυτήν την αιτιολογία.
Θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο. Όταν γίνουν αυτά τα στρατόπεδα, πού θα γίνουν; Όπως και ό,τι άλλο σε αυτόν τον τόπο
είναι απευκταίο, δεν το θέλει κανένας, είναι επικίνδυνο, δηµιουργεί προβλήµατα, θα πάει σε αυτόν τον άξονα του Μενιδίου-Δυτικής Αττικής. Το πρώτο στρατόπεδο που θα κάνει σεφτέ, θα κάνει
εγκαίνια, είναι αυτό στην Αµυγδαλέζα.
Νοµίζουµε ότι αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγµατα. Η τοπική κοινωνία δεν το δέχεται, όπως και στις άλλες περιοχές. Δεν νοµίζω
–επαναλαµβάνω- ότι τα στρατόπεδα είναι η λύση. Αλλού πρέπει
να στοχεύσουµε. Πρέπει να δούµε πώς θα αντιµετωπίσουµε το
πρόβληµα που όντως είναι υπαρκτό, να δούµε τι θα γίνει µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για να µπορέσουµε να φυλάξουµε τα σύνορά
µας και να δούµε πώς, παγκοσµίως θα δηµιουργηθούν συνθήκες,
ώστε και αυτοί οι δυστυχισµένοι και οι «κολασµένοι της γης» να
µην υποχρεώνονται να τρέχουν να βρουν καλύτερη µοίρα στον
τόπο µας ή σε άλλες περιοχές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αθανάσιο Λεβέντη.
Παρακαλείται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος να λάβει το λόγο για µία σύντοµη
παρέµβαση. Θέλει να κάνει µία προσθήκη.
Κύριε Υπουργέ, συνάπτεται µε την τροπολογία που συζητούµε
ή γι’ αυτήν που έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, για ό,τι είπε ο κ. Λεβέντης έγινε χθες το βράδυ
µακρά συζήτηση µεταξύ εµού, του κ. Τσούκαλη και του κ. Λαφαζάνη. Παραπέµπω στα επιχειρήµατα που εκεί άρθρωσα. Αναµένω
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να πει από την πλευρά του
δικού του Υπουργείου τα επιχειρήµατα. Έχουµε συγκροτήσει την
απάντησή µας στην κριτική σας, κύριε Λεβέντη.
Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο, θέλοντας να εξηγήσω στην
Αίθουσα κάποια πράγµατα για µία προσθήκη. Στο άρθρο 58 προσθέτουµε µία τελευταία παράγραφο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχαµε πάρα πολλές φορές συζητήσει στην Αίθουσα αυτήν το θέµα της παρέµβασης του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκου στην τιµολόγηση των φαρµάκων,
στον έλεγχο των φαρµακευτικών προϊόντων –πρωτοτύπων και
γενοσήµων- στα θέµατα που σχετίζονται µε τις αδειοδοτήσεις
στις επιχειρήσεις.
Είχαµε πει ότι αυτό το εξειδικευµένο προσωπικό του ΕΟΦ πρέπει να έχει κάποιο κίνητρο για να κάνει αυτήν τη δουλειά εµπεριστατωµένα και µάλιστα, σε συνθήκες µείωσής του, αποµείωσής
του, θα έλεγα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή δεν έχει καµµία δυνατότητα ο κρατικός προϋπολογισµός να παρέµβει στα ζητήµατα
εκείνων των υπαλλήλων του ελληνικού δηµοσίου που δίνουν
µάχες, εδώ υπάρχει µία δυνατότητα ένα πολύ µικρό ποσοστό
από ανταποδοτικούς πόρους που κατατίθενται, καταβάλλονται
και συσσωρεύονται στον ΕΟΦ, να αποτελεί ένα κίνητρο µιας
πολύ συγκεκριµένης µορφής σε αυτούς τους υπαλλήλους.
Επειδή, όµως, είναι πολύ κακή η προεκλογική περίοδος για τέτοια και επειδή αυτά δεν µπορούν να γίνουν δεκτά από την
Εθνική Αντιπροσωπεία αυτήν την περίοδο –µπορούν να γίνουν
µετά τις εκλογές, συµφωνώ µε αυτό- ας κάνουµε δεκτή µία προσθήκη, την οποία εγώ καταθέτω. Την θέτω στην κρίση σας. Θα
αξιολογήσουµε µαζί αν πρέπει να ενσωµατωθεί στο άρθρο 58,
ούτως ώστε µετά τις εκλογές να υπάρχει η νοµική βάση, για να
εκδοθεί µία σχετική κανονιστική πράξη από τους τότε Υπουργούς Υγείας, Οικονοµικών και Κοινωνικής Ασφάλισης για το θέµα
αυτό.
Εγώ δεσµεύοµαι στην Αίθουσα αυτήν ότι, στο µέτρο που η
Εθνική Αντιπροσωπεία δεν κάνει δεκτή αυτήν τη ρύθµιση, δεν
πρόκειται να προωθήσω στους συναδέλφους µου προς υπογραφή τέτοια πράξη. Εάν δεν το θέλετε, µπορούµε να το κρατήσουµε για την επόµενη Εθνική Αντιπροσωπεία.
Πάντως, η δουλειά που κάνει ο ΕΟΦ εν όψει της πολιτικής για
το φάρµακο για το έτος 2012 είναι πάρα πολύ σηµαντική, οι
υπάλληλοί του είναι πάρα πολύ λίγοι, θα πρέπει να έχουν ένα ειδικό κίνητρο, για να δουλέψουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
για την υγεία του Έλληνα πολίτη.
Στην κρίση σας είναι αν θα το υιοθετήσουµε τώρα και θα το
εφαρµόσουµε µετά τις εκλογές. Στην κρίση σας, επίσης, είναι
αν θα αφήσουµε την επόµενη Βουλή να το υιοθετήσει.
Εγώ, πάντως, προτείνω την από τώρα υιοθέτησή του και το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προς το παρόν, να διανεµηθεί στους συναδέλφους Βουλευτές.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης, Βουλευτής του Νοµού Σερρών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, καλείται να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Πολατίδη, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαστε τις τελευταίες ηµέρες σε ένα πολιτικό κλίµα που γνωρίζουµε όλοι. Έρχονται οι εκλογές, η διάλυση της Βουλής. Το πιθανότερο είναι, η σηµερινή συνεδρίαση να είναι και η τελευταία.
Βλέπουµε ήδη να έχουν ξεκινήσει στα κανάλια τα ζευγάρια των
επιλεγοµένων υποψηφίων από το κατεστηµένο, προκειµένου να
πριµοδοτηθούν για τις επερχόµενες εκλογές.
Όλα αυτά γίνονται από µία Κυβέρνηση η οποία δουλεύει κανονικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Πολατίδη, τι είπατε; Των επιλεγοµένων ή των προστατευοµένων; Δεν άκουσα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Των επιλεγοµένων-προστατευοµένων,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει. Με συγχωρείτε. Συνεχίστε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Θα έπρεπε, όµως, να υπάρξει µία υπηρεσιακή κυβέρνηση σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα, διότι βλέπουµε
να γίνονται συνεχώς ρυθµίσεις από τα Υπουργεία και να περνάνε
συνεχώς θέµατα, τα οποία είναι του αµέσου ενδιαφέροντος της
εκλογικής περιφέρειας ή της οµάδας πιέσεως, στην οποία κάθε
Υπουργός αναφέρεται.
Στο χρονικό διάστηµα αυτής της Βουλής είδαµε πάρα πολλά.
Νοµίζω ότι από την πλευρά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
είδαµε µία τοποθέτηση σε µία σειρά θεµάτων και επιτυχίες σε
πάρα πολλά θέµατα. Πολλές αρνητικές εξελίξεις τις οποίες
ήθελε να περάσει η Κυβέρνηση, τις σταµατήσαµε. Άλλες δεν
έγινε δυνατόν, γιατί υπήρχε τέτοια πίεση από το σηµερινό µπλοκ
της συγκυβερνήσεως προς αυτήν την κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν να σταµατήσουν αυτές οι αρνητικές
εξελίξεις.
Σταµατήσαµε, βέβαια, κάτι το οποίο για µας, αλλά και για µένα
προσωπικά, είναι πολύ σηµαντικό. Σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα
δεν αναγνώρισε η Ελλάδα τα Σκόπια ως Μακεδονία. Τα υπόλοιπα
τέσσερα κόµµατα στη σηµερινή Βουλή συµφωνούν, εκτός των
νεοτεύκτων –τουλάχιστον έχουν το τεκµήριο της αθωότητος- στο
να παραδοθεί το όνοµα «Μακεδονία» στα Σκόπια. Εµείς δεν επιτρέψαµε να γίνει αυτό.
Παρ’ όλα αυτά, καταθέσαµε και δύο συγκεκριµένες προτάσεις
νόµων. Τη 18η Μαρτίου 2011 καταθέσαµε ένα νοµοσχέδιο για τις
διαδηλώσεις στο κέντρο. Ουδέποτε βρέθηκε ο κατάλληλος χρόνος να κάνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις η Κυβέρνηση, η Βουλή
και το Προεδρείο της Βουλής, ούτως ώστε να έρθει προς συζήτηση αυτό το νοµοσχέδιο στη Βουλή. Είδαµε, βέβαια, ένα νοµοσχέδιο µε παρόµοιες ρυθµίσεις, το οποίο το έκανε ο πολύς κ.
Αλιβιζάτος µεταξύ των άλλων για το θέµα των διαδηλώσεων, το
κατέθεσε ο κ. Καµίνης και είδαµε σ’ αυτό να υπάρχει πολύ µεγάλη δηµοσιότητα από τα Μέσα. Ελπίζουµε η επόµενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να κάνει κάτι για το συγκεκριµένο
θέµα.
Τη 18η Μαΐου 2011 καταθέσαµε και ένα νοµοσχέδιο πολύ σηµαντικότερο, που αφορά την ουσιαστική αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της καθ’ ηµάς Ανατολής. Και σ’ αυτό το
θέµα, ενώ το παλαιότερο νοµοσχέδιο δεν έκανε αυτά που πρέπει
–το 1994 είχε ψηφιστεί οµοφώνως από τη Βουλή- ούτε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ήρθε προς συζήτηση. Τι είναι αυτό άραγε;
Είναι ένδειξη ραγιαδισµού; Είναι ένδειξη ότι η Κυβέρνηση αποτελείται από γιουσουφάκια; Τι ακριβώς είναι; Τόσο πολύ φοβόµαστε την Τουρκία, ώστε δεν τολµάµε να αναγνωρίσουµε τη
θυσία αυτών που δολοφόνησε ο αρχισφαγέας Κεµάλ Ατατούρκ,
η οποία έγινε γιατί ήταν Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί;
Οποιοσδήποτε από τα θύµατα της γενοκτονίας, εάν κάποτε
αποφάσιζε να γίνει µουσουλµάνος, αυτοµάτως έσωζε τη ζωή
του. Όµως, προτίµησαν να πεθάνουν! Δυστυχώς, η Βουλή είχε
πάρα πολλές ασχολίες και δεν βρήκε χρόνο να συζητήσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θα αναφερθώ τώρα στο θέµα των λαθροµεταναστών. Κατ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αρχάς, χαιρετίζω, γιατί είναι πρώτη φορά που βλέπω ότι υπάρχει
κάποιος εκτός Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο προλαλήσας
συνάδελφος κ. Λεβέντης, ο οποίος να λέει ότι δεν χωρά όλη η
Ασία και η Αφρική στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουµε αυτό! Εδώ πέρα, τεσσεράµισι χρόνια Βουλευτής ακούω –
εκτός από τις προεκλογικές περιόδους, όπως έγινε το 2009 και
τώρα- ότι πρέπει να φέρουµε όσο το δυνατόν περισσότερους.
Συνεπώς, ακούω ότι πρέπει να φέρουµε κι άλλους, γιατί δεν
είναι αρκετοί. Ο κ. Παυλόπουλος, µάλιστα, το 2005, σε τηλεοπτικό σταθµό έλεγε ότι πρέπει να έρθουν κι άλλοι στην Ελλάδα.
Και όλοι φυσικά που ήταν τότε στη Νέα Δηµοκρατία και µέχρι
πρότινος, συµφωνούσαν µαζί του. Σε αγαστή σύµπνοια το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έλεγαν: να έρθουν κι άλλοι λαθροµετανάστες, είναι λίγοι, τους ευχαριστούµε που επέλεξαν την Ελλάδα!
Τώρα θα λυθεί το πρόβληµα µε τα στρατόπεδα; Θα λυθεί το
πρόβληµα µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, όταν εδώ, ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δηµοκρατία µαζί, υποκριτικώς τώρα λέτε ότι θέλετε να λύσετε το πρόβληµα και φέρνετε το άρθρο 89 του νοµοσχεδίου του
εφαρµοστικού νόµου για τα θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, που
λέτε ότι όποιος κάνει καταγγελία, ότι δεν εργάστηκε σε καλές
συνθήκες εργασίας αυτοµάτως –επαναλαµβάνω αυτοµάτωςπαίρνει και για ανθρωπιστικούς λόγους άδεια παραµονής; Και
σας είχα πει, κύριε Υπουργέ που ήσασταν παρών, ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν προερχόταν από καµµία ευρωπαϊκή υποχρέωση και καµµία τροπολογία. Το κάνατε τώρα.
Έρχοµαι στο θέµα της τροπολογίας, που έχουµε καταθέσει
για τη Θράκη. Την καταθέτουµε για τρίτη φορά τη συγκεκριµένη
ρύθµιση. Ο ραγιαδισµός σας είναι το κάτι άλλο, αλλά εδώ µιλάµε
για τα στοιχειώδη. Είστε συνταγµατολόγος, κύριε Υπουργέ. Είναι
δυνατόν να λέτε ότι ένας πολίτης, Έλλην της Θράκης ο οποίος
είναι µουσουλµάνος και είναι πάµπλουτος θα πληρώσει το 20%
του προστίµου, ενώ δίπλα, ο πένης, ο οποίος έχει την ατυχία να
είναι χριστιανός, θα το πληρώσει αυτούσιο; Αυτό λέτε; Αυτή τη
ρύθµιση κάνετε και επιµένετε σε αυτήν;
Την έφερε ο κ. Σηφουνάκης, κατ’ απαίτηση δεν ξέρω ποιών,
αλλά είναι βέβαιο ότι την έγραψαν κάποιοι οι οποίοι ονοµάζουν
τη Θράκη, «Δυτική Θράκη», γιατί το έσβηνε ο κ. Σηφουνάκης
και επανερχόταν ως «Δυτική Θράκη».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Καταθέσαµε µία τροπολογία η οποία κάνει το αυτονόητο: λέει
ότι, εφόσον κρίνει το ελληνικό κράτος πως σε µία περιοχή -συγκεκριµένα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης- υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες, είναι χαµηλό το εισόδηµα,
εκεί λοιπόν να πούµε ότι η νοµιµοποίηση, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων θα γίνεται πληρώνοντας το 20% του προστίµου.
Εδώ, έτσι όπως το έχετε διατυπωµένο στο Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό σηµαίνει ότι ούτε οι µουσουλµάνοι που κατοικούν στο
Νοµό Έβρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, έχουν το
ευεργέτηµα και το έχουν µόνο στην Ξάνθη και στη Ροδόπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγµατα. Είναι τραγική η προχειρότητα µε την οποία αυτή η Κυβέρνηση νοµοθετεί και νοµίζω για
λόγους στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας των
πολιτών, οφείλετε να την κάνετε αποδεκτή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είµαι σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε.
Ξεκινώ από την προσθήκη-τροπολογία του Υπουργού κ. Λοβέρδου. Είναι παραµονή κλεισίµατος της Βουλής, είναι η πρώτη
φορά κατά την οποία κατατίθεται τροπολογία για την τροποποίηση του συγκεκριµένου νόµου που αφορά το µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων. Είναι παροιµιώδες το γεγονός ότι αυτό
φορτώνεται στην επόµενη κυβέρνηση, µετά από παραδοχή του
Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου ότι το προσωπικό του ΕΟΦ δεν
επαρκεί. Το λέµε επί µήνες, εδώ και πάρα πολύ καιρό όλες οι
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πτέρυγες της Βουλής. Προφανώς, δεν µπορέσατε ποτέ να το συνειδητοποιήσετε. Σήµερα, για να µπορέσετε να γλυκάνετε τις εντυπώσεις και να τις βελτιώσετε, φέρνετε κάτι το οποίο δεν
πρόκειται να υλοποιηθεί.
Αλήθεια, την τρόικα την έχετε ρωτήσει; Τη χαραµάδα την
οποία ανοίγετε την έχετε υπολογίσει; Ο Πρωθυπουργός θα το
κάνει δεκτό ή θα το πάρει πίσω, όπως ήταν εκείνη η ρύθµιση για
τα νοικοκυριά ή όπως ήταν η ρύθµιση που συµφωνήθηκε εδώ και
από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης για τους απολυµένους των
συνεταιριστικών τραπεζών, που γύρισαν όλα πίσω;
Αλήθεια, αυτά που φέρνετε εδώ, τα έχετε σκεφτεί; Κι αν το
προσωπικό του ΕΟΦ είναι πολύ λιγότερο απ’ όσο χρειάζεται, πώς
εσείς το αναγνωρίζετε τώρα, την ώρα που έχετε συµφωνήσει δεκάδες χιλιάδες απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, αντί να κάνετε
ήδη µετατάξεις συγκεκριµένων δυνατοτήτων προσωπικού για
τον ΕΟΦ, για το µεγάλο έργο το οποίο πρόκειται να κάνουν;
Αλήθεια, πιστεύετε ότι αυτά που κάνετε είναι λογικά; Ή έχετε
την εντύπωση ότι οι πολίτες που τα ακούνε, τα αποδέχονται ως
λογικά; Είναι ο απόλυτος παραλογισµός, είναι η επανάληψη του
κακέκτυπου της αποτυχίας. Αυτό κάνετε, κύριε Λοβέρδο τώρα.
Να την πάρετε πίσω την τροπολογία, γιατί είναι ψεύτικη. Διαφορετικά, να πάτε στο Λογιστήριο του Κράτους και να βάλετε τα
λεφτά από κάτω. Διότι αυτά κάνετε. Υπόσχεστε πράγµατα που
δεν µπορείτε να υλοποιήσετε και τα µεταθέτετε στην επόµενη
κυβέρνηση. Και τα κάνετε εσείς που είστε ο άνθρωπος των τριών
«δεν». «Δεν θα µειωθούν οι συντάξεις», «δεν θα αυξηθούν τα όρια
ηλικίας», «δεν θα αυξηθούν οι εισφορές». Εσείς είστε, κύριε Λοβέρδο! Και το ίδιο κάνετε και τώρα!
Μην υπόσχεστε, λοιπόν, πράγµατα που δεν µπορείτε να υλοποιήσετε. Και µην ξεκινάτε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία
µε ψεύτικες υποσχέσεις. Μη δίνετε στους ανθρώπους ψεύτικες
ελπίδες. Πείτε τους την αλήθεια. Πείτε τους τι συµφωνήσατε στα
µέτρα των 11,5 δισεκατοµµυρίων. Κάντε τα πολιτικά µέτρα και
εξηγείστε στους πολίτες, αλλά και στους Βουλευτές που ψήφισαν και που είναι λογικό να µη γνωρίζουν τα ακριβή µέτρα, εσείς
τα µέλη της Κυβέρνησης, τι θα έρθει τον Ιούνιο. Αυτό εντέλλεστε
να κάνετε.
Τι τις φέρατε τώρα αυτές τις τροπολογίες; Για να γλυκάνετε
την πίκρα των ανθρώπων, την απελπισία των ανθρώπων ή την
ανησυχία των ανθρώπων;
Επίσης, πάρτε πίσω εκείνη την τροπολογία που αφορά τον
Οίκο Ναύτου. Μια τροπολογία παρέλυσε όλη την κίνηση του
Πάσχα. Πρόκειται για την τροπολογία µε την οποία ενώνεται ο
Οίκος Ναύτου µε το ΤΑΥΤΕΚΩ και πηγαίνουν τα χρήµατα εκεί.
Και ξέρετε πολύ καλά για τα έσοδα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι νόµος του κράτους εδώ και ενάµιση µήνα!
Δεν υπάρχει τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Λοβέρδο, ακούστε.
Δεν είναι τροπολογία, είναι άρθρο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν ξέρετε τι λέτε! Έχει ψηφιστεί εδώ και ενάµιση µήνα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, είναι άρθρο, κύριε
Λοβέρδο. Αυτό σας ενδιαφέρει ή η ουσία των πραγµάτων;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν ξέρετε τι λέτε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρω πολύ καλά τι λέω,
όπως και εσείς ξέρετε τι κάνετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν υπάρχει ούτε άρθρο ούτε τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και ξέρετε τι κάνετε και
στα ασφαλιστικά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν επιτρέπω διακοπές. Ως ειδικός αγορητής δεν επιτρέπω διακοπή. Ο
κύριος Υπουργός έχει το δικαίωµα να µιλήσει δεκαπέντε φορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ πολύ να χαµηλώσουµε λίγο τους τόνους. Σας παρακαλώ πολύ, να είστε όλοι λίγο πιο ήρεµοι.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε; Μου
κάνετε παρατήρηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ πολύ
όλους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα
πολύ, κύριε Πρόεδρε, παρατήρηση να κάνετε στον κύριο
Υπουργό που θέλει να µε διακόψει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ και εσάς για
πιο χαµηλούς τόνους, αλλά και τον κύριο Υπουργό να µην παρεµβαίνει, γιατί αν θέλει, θα πάρει το λόγο σε λίγο. Όµως, και
εσείς, αν θέλετε, να διατηρήσετε πιο χαµηλούς τόνους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Υπουργός µπορεί από τον Κανονισµό της Βουλής να µιλήσει πενήντα φορές,
ενώ εγώ δεν έχω άλλο δικαίωµα λόγου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σε λίγο ολοκληρώνουµε τη νοµοθετική εργασία και δόξα τω Θεώ όλο αυτό το διάστηµα οι τόνοι ήταν τόνοι διαλόγου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και τώρα διάλογο έχουµε,
κύριε Πρόεδρε! Αν είναι και λίγο έντονος, δεν χάθηκε και ο κόσµος!
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, αυτό που έχω να πω είναι
ότι τα περισσότερα άρθρα του σχεδίου νόµου είναι αιτήµατα
ετών και ότι φτάσαµε την παραµονή του κλεισίµατος της Βουλής
για να τα υλοποιήσουµε. Δίνονται ψεύτικες και φρούδες ελπίδες.
Η τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά µε τροπολογίες δεν
διορθώνονται τόσο ογκώδη λάθη τα οποία καταδίκασαν την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία σε απόλυτη υποτίµηση, σε εξαθλίωση και σε αδυναµία να συνεχίσει.
Υπήρχαν πολιτικές για το Υπουργείο Υγείας που και οικονοµία
έπρεπε να κάνουν –ως όφειλαν να κάνουν- στη φαρµακευτική δαπάνη, αλλά και να στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή. Αντ’ αυτού,
έγιναν άλλα και διαφορετικά πράγµατα, για τα οποία έχουµε µιλήσει πολλές φορές σ’ αυτήν τη Βουλή.
Το κλείσιµο, λοιπόν, της συνεδρίασης δεν είναι ευτυχές. Έρχεται µε ένα εµβαλωµατικό νοµοσχέδιο στο οποίο συντίθενται
διαφορετικά πράγµατα, χωρίς ειρµό, χωρίς σκέψη, χωρίς στρατηγική και χωρίς όραµα, όπως είναι και όλη η περίοδος την οποία
διανύουµε τον τελευταίο καιρό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κ. Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Λοβέρδος για µια πολύ σύντοµη –υποθέτω- ενηµερωτική παρέµβαση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω µόνο µία φράση. Δεν είναι δυνατόν, προκειµένου να
βρεθούµε στο κλίµα των ηµερών, να χαρακτηρίζουµε ως τροπολογίες τα πάντα. Εν προκειµένω, ο συνάδελφος, ο οποίος ξέρει
και τα θέµατα, απορώ πώς βάφτισε ως τροπολογία το άρθρο 13
παράγραφος 17 του ν. 4052 που δηµοσιεύθηκε την 1η Μαρτίου
του τρέχοντος έτους και µε το οποίο ο Οίκος Ναύτου από την 1η
Απριλίου του 2012 έγινε κοµµάτι του ΕΟΠΥΥ. Αν αυτό το βαφτίζει
τροπολογία, έχει πρόβληµα µε τον εαυτό του και όχι µε µας και
την πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Στο σηµείο αυτό έχει
ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συνεδρίαση της Βουλής είναι ουσιαστικά η τελευταία αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου. Θεωρώ, λοιπόν, υποχρέωσή µου αυτήν την ηµέρα –και
καθώς από αύριο µπαίνουµε στην τελική ευθεία των εκλογών- να
επιχειρήσω µία σύνοψη για το τι έγινε τα τελευταία δυόµισι χρόνια, για το πού βρισκόµαστε, για το πού βαδίζει η χώρα.
Τι έγινε από το 2009, για την ακρίβεια από το 2008 και µετά
στην Ελλάδα; Φάνηκε όχι η κρίση, αλλά το µεγάλο, το απροσδόκητο βάθος της κρίσης. Φάνηκε ότι δυστυχώς, οδηγήθηκε σε
αδιέξοδο ένα ολόκληρο µοντέλο οργάνωσης όχι µόνο της οικο-
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νοµίας, αλλά και του κράτους και της ίδιας της κοινωνίας. Στην
πραγµατικότητα, κληθήκαµε να επανεξετάσουµε όλα όσα είχαν
συµβεί τις προηγούµενες τέσσερις δεκαετίες. Τέθηκαν υπό αµφισβήτηση κατακτήσεις και κεκτηµένα της µεταπολεµικής Ελλάδας.
Όταν συζητάµε για την περίοδο αυτή και για το βάθος της κρίσης, µακάρι –και το εννοώ- το ζήτηµα να ήταν η αναδροµική κατανοµή πολιτικών ευθυνών µεταξύ των δύο κοµµάτων που
άσκησαν σε όλη αυτή την περίοδο την εξουσία στην Ελλάδα: µεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Το ΠΑΣΟΚ ασκεί αυστηρή, οξεία αυτοκριτική. Και πρέπει να
είµαστε πολύ πιο ειδικοί, πολύ πιο συγκεκριµένοι και πολύ πιο
θαρραλέοι στην ανάληψη της δικής µας πολιτικής ευθύνης –συλλογικής και ατοµικής- για λάθη, για εσφαλµένες εκτιµήσεις, για
δηµαγωγικές υποσχέσεις, για καθυστερήσεις, για αµφιθυµίες,
για παλινδροµήσεις. Δεν βλέπω, δυστυχώς, την ίδια διάθεση από
την άλλη πλευρά. Πίσω από τις ευθύνες και την αυτοκριτική διάθεση του ΠΑΣΟΚ κρύβεται µια παγερή παλαιοκοµµατική στάση
της Νέας Δηµοκρατίας και προσωπικά του κ. Σαµαρά, που δεν
βρίσκει να πει τίποτα για την περίοδο 2004-2009 και για την κυβέρνηση Καραµανλή, της οποίας ο ίδιος ήταν µέλος.
Η Ελλάδα παραδόθηκε καταχρεωµένη και διαλυµένη. Σίγουρα
θα έπρεπε να έχουµε κινηθεί µε πολύ µεγαλύτερο θάρρος, µε
πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα, να έχουµε αποφύγει ορισµένες υποσχέσεις προεκλογικές, οι οποίες δηµιούργησαν εσφαλµένη εντύπωση και καλλιέργησαν φρούδες ελπίδες.
Το ζήτηµα, όµως, τώρα είναι να δούµε πώς τοποθετούµαστε
απέναντι στο µέλλον, ποια είναι η ευθύνη µας απέναντι στις νέες
γενιές για το αύριο. Την ευθύνη µας σε σχέση µε το χθες την
αναλαµβάνουµε ακέραιη. Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι
άχαρο να δαπανούµε δυνάµεις και επιχειρήµατα σε αυτήν την
αναδροµική ιστορική µάχη, η οποία όµως, είναι παιδαγωγικού και
ηθικού χαρακτήρα, γιατί ο πολίτης περιµένει να δει εάν έχουµε
το θάρρος να πούµε µια αλήθεια που όλοι καταλαβαίνουν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν έχουµε πει ολοκληρωµένα
την ιστορία στη χώρα µας για το πού ήµασταν και πού φτάσαµε.
Και αυτό µας εµποδίζει να πούµε ολοκληρωµένα και την ιστορία
για το πού βαδίζουµε, για το πού µπορούµε να βαδίσουµε µε
ασφάλεια. Γιατί στόχος είναι να κατοχυρώσουµε τις ως εδώ κατακτήσεις, να προστατεύσουµε τις µεγάλες θυσίες που έγιναν
και να οδηγηθούµε µε ασφάλεια στην οριστική υπέρβαση της
κρίσης. Και δεν ακούγεται η ιστορία που λέµε, γιατί η αυτοκάθαρση του πολιτικού συστήµατος και του πολιτικού κόσµου δεν
έγινε δυστυχώς, µε τον τρόπο που έπρεπε να γίνει: µε πειστικό
τρόπο. Κινηθήκαµε πάρα πολύ διστακτικά στον τοµέα αυτό και
φυσικά δεν κινήθηκαν οι µηχανισµοί για τον καταλογισµό ευθυνών σε πολλούς άλλους χώρους, πέραν της πολιτικής, που έχουν
ευθύνη για το κατάντηµα του τόπου και έχουν αποκοµίσει τεράστια οφέλη από το κατάντηµα του τόπου.
Εγώ, λοιπόν, δεν θα ακολουθήσω την τακτική της υπεκφυγής
µέσω της εναλλαγής των κοµµάτων στη θέση της Κυβέρνησης
και στη θέση της Αντιπολίτευσης. Αυτό το παλαιοκοµµατικό, συµβατικό πινγκ-πονγκ ευθυνών και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισµα
µας οδήγησε εδώ που µας οδήγησε. Φτάνει.
Τα τελευταία δυόµισι χρόνια η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ σήκωσε δυσανάλογο πολιτικό βάρος, ένα ιστορικό φορτίο. Κατέστη ο αµνός ο αίρων τας αµαρτίας δεκαετιών ολόκληρων. Πήραµε, λοιπόν, σκληρά µέτρα, µη δηµοφιλή, αντιλαϊκά
µέτρα που έχουν προκαλέσει την οργισµένη αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας.
Πράγµατι, τα πήραµε. Και το πρώτο ερώτηµα, το κορυφαίο
ερώτηµα είναι εάν πήραµε µέτρα τα οποία µπορούσαµε να
έχουµε αποφύγει, εάν πήραµε κάποιο µέτρο το οποίο αδίκησε
πολίτες, εάν πήραµε κάποιο µέτρο το οποίο µείωσε το επίπεδο
ζωής και τις προσδοκίες κάποιας κατηγορίας Ελλήνων πολιτών,
ενώ θα µπορούσαµε να έχουµε αποφύγει να πάρουµε την απόφαση αυτή.
Εάν είχαµε κινηθεί νωρίτερα, αν δεν είχαµε αφήσει να φτάσει
η χώρα στην κατάσταση που ήταν το 2009, ναι, πολλά από τα δύσκολα και σκληρά µέτρα θα µπορούσαµε να τα έχουµε αποφύγει. Από το 2009 και µετά, δυστυχώς, έπρεπε να κάνουµε δύ-
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σκολες, πολλές φορές τραγικές σταθµίσεις. Και φτάνει στα όριά
του το αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστηµα όταν βρίσκεται αντιµέτωπο µε τέτοια διλήµµατα υπαρξιακά για την εθνική οικονοµία,
για την κοινωνική συνοχή, για την υπόσταση της πατρίδας.
Τι διαλέγεις; Το λαό που διαµαρτύρεται, που νιώθει να αδικείται και να πιέζεται ή αυτό που λέγεται «έθνος», που λέγεται «επόµενες γενιές», που λέγεται «προσδοκία και προοπτική» της
πατρίδας µας; Τραγικό ιστορικό δίληµµα του αντιπροσωπευτικού
συστήµατος του κάθε Βουλευτή, του κάθε πολιτικού στελέχους
όταν έχει να κάνει αυτήν την επιλογή ανάµεσα στη φωνή και την
οργή του λαού και την µοίρα του τόπου.
Έπρεπε, λοιπόν, να πάρουµε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Και
πήραµε τις αποφάσεις αυτές, πολλές από τις οποίες ήταν απλά
επιβεβληµένες έξωθεν, γιατί είχαµε ανάγκη και έχουµε ανάγκη
από ξένη χρηµατοδότηση για να καλύψουµε το δηµοσιονοµικό
µας κενό και να πετύχουµε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Το
έχω πει πολλές φορές από τη θέση αυτή, ότι εάν διαλέγαµε µόνοι
µας ένα µοντέλο δηµοσιονοµικής προσαρµογής και µπορούσαµε
να το χρηµατοδοτήσουµε µόνοι µας, αυτή την προσαρµογή θα
την κάναµε ήπια, σταδιακά, σε δέκα χρόνια, χωρίς να προκαλούµε ύφεση, χωρίς να παίρνουµε σκληρά µέτρα περικοπής εισοδηµάτων και ιδίως συντάξεων και µισθών και ιδίως µεσαίων
και χαµηλών.
Δυστυχώς, δεν µπορούµε ακόµη και τώρα να κάνουµε µόνοι
µας την επιλογή, σε σχέση µε το δρόµο και την ταχύτητα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Ήδη, όµως, αυτή έχει πάει µέχρι
τις αρχές του 2015, αντί για το 2012-2013 και θα σας πω ποια
είναι η πρότασή µου για τη συνέχεια.
Στο δεύτερο πυλώνα, όµως, των διαρθρωτικών αλλαγών, στον
πυλώνα που µας οδηγεί σε ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό κράτος, σε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, σε µια οικονοµία που µπορεί να σταθεί µε ισότιµο τρόπο µέσα στην Ευρώπη και µες στον
κόσµο, οι αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν µε δική µας πρωτοβουλία χθες, έπρεπε να έχουν ληφθεί προχθές. Καθυστερούµε,
ακόµη και τώρα, σε σχέση µε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι αυτές που µας κατοχυρώνουν και µας
οχυρώνουν σε σχέση µε την πίεση που υφιστάµεθα για τα εισοδήµατα, για µέτρα τα οποία έχουν άµεση ή έµµεση επίπτωση στα
εισοδήµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε διανύσει το µεγαλύτερο
µέρος του δρόµου προς την οριστική υπέρβαση της κρίσης,
έχουµε κάνει µία τεράστια προσπάθεια, έχουµε διανύσει ένα
δρόµο που ξεπερνά τα 2/3 της συνολικής απόστασης.
Ξεκινήσαµε –και σας το θυµίζω για πολλοστή φορά- το 2009
µε ένα πρωτογενές έλλειµµα –το έλλειµµα της διαχείρισης εκείνης της χρονιάς- ύψους 24,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Είµαστε
τώρα δυόµισι χρόνια µετά σε ένα πρωτογενές έλλειµµα του 2012
µόλις 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Είµαστε ένα βήµα πριν τα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Στόχος είναι να φτάσουµε σε πρωτογενές πλεόνασµα 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2015, δηλαδή πλεόνασµα 4,5 ποσοστιαίων
µονάδων του ΑΕΠ και να µείνουµε σε αυτό το επίπεδο µαζί µε
µια µέση θετική αύξηση του ΑΕΠ κάθε χρόνο, 2,6%, ώστε η χώρα
να καταστεί βιώσιµη, ανταγωνιστική, θεσµικά ισότιµη, κυρίαρχη,
αξιοπρεπής και ο Έλληνας να είναι σίγουρος και ασφαλής και να
ξαναβρεί αυτά που έχασε και κυρίως, τα όνειρα των παιδιών του.
Κάναµε επίσης, σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές: Άνοιγµα
επαγγελµάτων, µεταρρύθµιση στα πανεπιστήµια, δραστικές αλλαγές στην υγεία, περιορισµό της φαρµακευτικής δαπάνης, συνταγογράφηση, βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος,
αλλαγές στη φορολογική διοίκηση, προγεφυρώµατα προς το νέο
εθνικό φορολογικό σύστηµα.
Δυστυχώς, όλα αυτά κρύβονται πίσω από µια δύσκολη πραγµατικότητα που τη ζούµε και την ξέρουµε: ανεργία, κλείσιµο επιχειρήσεων, ύφεση, µείωση της ρευστότητας, αλλά και απόσυρση
70 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών, από τα οποία 16 δισεκατοµµύρια ευρώ πήγαν στο εξωτερικό, κάποια δαπανήθηκαν για να ζήσουν οικογένειες και επιχειρήσεις ή για πληρωθούν φορολογικές υποχρεώσεις. Πολλά
όµως υπάρχουν και πρέπει να γυρίσουν στις ελληνικές τράπεζες
για να στηρίξουν την οικονοµία.
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Παρ’ όλα αυτά, µε κόπους, µε βάσανα, µε αδικίες, µε λάθη
φτάσαµε στο νέο πρόγραµµα, στη νέα δανειακή σύµβαση, στο
PSI, στη δραστική µείωση του χρέους, στην αλλαγή της δηµοσιονοµικής ταυτότητας της Ελλάδας.
Θα ρωτήσω για µια ακόµη φορά: Τι διαλέγει ο κ. Σαµαράς και
η Νέα Δηµοκρατία; Ποιος έκανε το PSI; Το έκανε η Νέα Δηµοκρατία; Ο κ. Σαµαράς; Ή το έκανε η Κυβέρνηση που ασκεί τώρα
την εξουσία, στηριζόµενη στα δυο κόµµατα; Μήπως το έκανε ο
Λουκάς Παπαδήµος µαζί µε εµένα ως Υπουργό Οικονοµικών;
Ποιος διαπραγµατεύτηκε; Τι σήµαινε η σκληρή διαπραγµάτευση
µεταξύ Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου του 2011;
Δεν έχω µιλήσει ποτέ για τα όσα συνέβησαν στα τέλη Αυγούστου του 2011. Γιατί απεχώρησε και πώς απεχώρησε η τρόικα;
Ποιο ήταν το ζητούµενο; Τι σηµαίνει πραγµατική διαπραγµάτευση για να πετύχεις ένα στόχο, να προστατέψεις τον πολίτη
και τη χώρα, δηλαδή να οδηγήσεις τα πράγµατα στη δραστική
µείωση του δηµοσίου χρέους; Γιατί χωρίς τη µείωση του δηµοσίου χρέους οι προσπάθειές µας σε σχέση µε το έλλειµµα, τα
µέτρα σε σχέση µε τη φορολογία, τα µέτρα σε σχέση µε τα έκτακτα τέλη και η µείωση των δαπανών, δεν σήµαιναν τίποτα.
Έπρεπε να αποκτήσουµε το δοχείο µέσα στο οποίο να µπαίνουν
και να πιάνουν τόπο οι θυσίες των πολιτών. Και το καταφέραµε
αυτό πηγαίνοντας τελικά στη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου, δηλαδή στο νέο PSI, στη µείωση κατά 53,5% του δηµοσίου χρέους.
Ποια ήταν η στάση της Νέας Δηµοκρατίας τον Ιούλιο που έγινε
το πρώτο βήµα και τον Οκτώβριο που κάναµε το δεύτερο βήµα
µε σκληρή διαπραγµάτευση Σεπτέµβριο και Οκτώβριο για µια συνολική λύση; Μια στάση «ναι µεν αλλά», επαµφοτερίζουσα. Οι
λύσεις, έλεγε ο κ. Σαµαράς, είναι αναπόφευκτες, ήταν η αναπόφευκτη επιλογή. Για εµάς ήταν το προϊόν µιας σκληρής διαπραγµάτευσης και µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής. Ήταν κρυµµένος πίσω από εµάς από τις 11 Νοεµβρίου και µετά όταν µου
έδωσε η Νέα Δηµοκρατία και εµένα προσωπικά ως Υπουργό Οικονοµικών, ψήφο εµπιστοσύνης για να εκπροσωπήσω τη χώρα,
να διαπραγµατευτώ και να πετύχω τη µείωση του χρέους.
Ποιες είναι λοιπόν οι διαφορές του νέου προγράµµατος σε
σχέση µε το αρχικό; Είναι πέντε τεράστιες.
Πρώτον, δραστική µείωση του χρέους και βιωσιµότητά του.
Τώρα πια είναι στο 116% το 2020.
Δεύτερον, δραστική µείωση των τόκων και άρα του ετήσιου
κόστους εξυπηρέτησης. Εποµένως διευκολυνόµαστε στο να πετύχουµε τους στόχους µας σε σχέση µε το έλλειµµα.
Τρίτον, επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών και
άρα αλλαγή των επιπέδων ρευστότητας για να κινηθεί ο µηχανισµός της πραγµατικής οικονοµίας. Έτσι πάµε στην ανάπτυξη και
όχι µε ευχές ή λόγια.
Τέταρτον, κάλυψη εκ µέρους των θεσµικών µας εταίρων ότι
θα είµαστε χρηµατοδοτηµένοι και στηριγµένοι µέχρι την επάνοδο στις αγορές, όποτε και αν γίνει η επάνοδος στις αγορές και
µετά το 2015.
Πέµπτο σηµείο: Ολοκληρωµένο σχήµα αναπτυξιακής στήριξης
της πραγµατικής οικονοµίας από τους Ευρωπαίους εταίρους. Θα
µιλήσουµε γι’ αυτό.
Παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλα τα επιτεύγµατα, εν όψει των δυσκολιών και λόγω των δυσκολιών και λόγω των αδικιών και λόγω των
λαθών ο κόσµος φοβάται και διστάζει να πιστέψει, ακόµη και να
ακούσει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κόσµος, ο Έλληνας πολίτης
πρέπει να ακούσει για να καταλάβει. Τι από τα δύο ισχύει; Η νέα
συµφωνία διασφαλίζει τη θέση της χώρας στο ευρώ ή παρά τη
νέα συµφωνία η χρεοκοπία είναι αναπόφευκτη; Δυστυχώς πολλοί
συµπολίτες µας πιστεύουν ότι η χρεοκοπία είναι αναπόφευκτη
παρά τη νέα συµφωνία. Άρα, τι σηµαίνει αυτό κατά τη λογική
όσων πιστεύουν κάτι τέτοιο; Πρέπει να κινηθούµε εκτός συµφωνίας, εκτός Ευρώπης, εκτός ευρώ, εφόσον ούτως ή άλλως η χρεοκοπία είναι αναπόφευκτη; Είναι αυτό µια προσέγγιση για το
µέλλον και τη µοίρα των Ελλήνων; Ή µήπως πρέπει να πάµε σε
επαναδιαπραγµάτευση µε χειριστές τους εκπροσώπους της πιο
ακραίας και ανεύθυνης δηµαγωγίας που δεν έχουν να πουν τίποτα συγκεκριµένο αλλά απλώς κραυγάζουν ζητώντας να εκπροσωπηθούν στην επόµενη Βουλή και τίποτε άλλο; Ή η λύση που
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προτείνει το ΠΑΣΟΚ µε εφαρµογή της συµφωνίας, αναζήτηση
συγκεκριµένων βελτιώσεων και εφαρµογή µιας συµφωνίας που
µε ασφαλή τρόπο µας οδηγεί στην οριστική υπέρβαση της κρίσης;
Η απάντηση αυτή έχει και ένα παράρτηµα που αφορά τις πολιτικές και κοινωνικές συµπεριφορές. Μίλησα, ήδη, στο εθνικό
συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ για τον ορατό κίνδυνο εκφασισµού της
κοινωνίας και το επαναλαµβάνω αυτό στην Αίθουσα της Βουλής
γιατί αυτή η Αίθουσα δεν πρέπει να φιλοξενήσει εκπροσώπους
του εκφασισµού και νοσταλγούς του ναζισµού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µας ρωτάνε οι πολίτες τι θα γίνει
τον Ιούνιο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το απαντήσουµε,
αλλά πρέπει να το απαντήσουµε όλοι και εµείς που προτείνουµε
έναν πολύ συγκεκριµένο και ασφαλή δρόµο, ενώ υπάρχουν και
αυτοί που αµφιρρέπουν και αυτοί που προτείνουν τον αντίθετο
δρόµο και αυτοί που δεν προτείνουν κανένα δρόµο.
Τι θα γίνει λοιπόν τον Ιούνιο; Πρώτον, για να φτάσουµε στον
Ιούνιο πρέπει να εκτελεστεί µε συνέπεια ο προϋπολογισµός του
2012. Πρέπει να πετύχουµε τους στόχους σε σχέση µε τα έσοδα
και τη µείωση των δαπανών. Δεν πρέπει να χαλαρώσουµε αυτό
το µήνα των εκλογών. Είναι πολύ σηµαντικό να λειτουργεί το
κράτος, να λειτουργεί η Δηµόσια Διοίκηση, να εκτελείται ο προϋπολογισµός. Τις αποκλίσεις θα τις πληρώσουν οι πολίτες και θα
τις πληρώσουν ακριβά. Δεν πρέπει οι εκλογές να γίνουν τµήµα
του προβλήµατος. Πρέπει να γίνουν τµήµα της λύσης. Υπάρχουν
επίσης ψηφισµένα, ισχύοντα, γνωστά µέτρα του δευτέρου εξαµήνου. Αυτά τα ξέρουν οι πολίτες. Τα έχει ψηφίσει η Βουλή µε
ευρεία πλειοψηφία.
Άρα το ζητούµενο είναι αποφάσεις που θα ληφθούν µετά τις
εκλογές για µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν το 2013 και το
2014, τα επόµενα δύο χρόνια, έως την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Το βασικό δίληµµα είναι εάν θα επιµείνουµε σε διαρθρωτικές αλλαγές και σε µείωση δαπανών µέσω διαρθρωτικών
αλλαγών, µικρότερο κράτος, µικρότερος δηµόσιος τοµέας, καλύτερα στοχευµένες κοινωνικές δαπάνες, ή αν θα πάµε στη λανθασµένη και άδικη λύση της οριζόντιας περικοπής µισθών και
συντάξεων. Εάν θέλουµε να αποφύγουµε -και δική µας ηθική
υποχρέωση είναι να αποφύγουµε- την εύκολη λύση των οριζόντιων και άδικων περικοπών, τότε πρέπει να επιµείνουµε στις διαρθρωτικές αλλαγές, στην αναλυτική επισκόπηση δαπανών, σε
µείωση λειτουργικών αλλά και άλλων δαπανών οι οποίες µας επιτρέπουν να δώσουµε µια «ανάσα» στον ελληνικό λαό και να
βρούµε λύσεις στο δηµοσιονοµικό πρόβληµα µέχρι το 2014.
Η Νέα Δηµοκρατία λέει: «Έχω ένα µεγάλο κατάλογο ισοδύναµων µέτρων. Έχω ισοδύναµα µέτρα 18 δισεκατοµµυρίων». Τα
έλεγε αυτά ο κ. Σαµαράς από το Ζάππειο 1 και 2, αν θυµάστε.
Και τώρα που πήγαµε να κλείσουµε το νέο πρόγραµµα αναζητούσαµε 325 εκατοµµύρια για να το κλείσουµε, όπως θυµάστε
και καθυστερούσαµε επί µέρες και νύχτες σε ολονυχτίες στο Μέγαρο Μαξίµου, όπου διαπραγµατευόταν ο κ. Σαµαράς, κρυµµένος πίσω από µένα, του είπαµε να µας δώσει δυο συγκεκριµένες
προτάσεις ισοδύναµων µέτρων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Μας είπε «οι προσλήψεις στο δηµόσιο αντί για 1 προς 5, να
είναι 1 προς 10 και να αυξήσουµε τη φορολογία στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ». Οι προσλήψεις επανήλθαν τώρα από το 1
προς 10 στο 1 προς 5, επειδή το ζητάει η τρόικα επειδή θεωρεί
ότι θα καταρρεύσει λειτουργικά η Αστυνοµία και ο Στρατός αν
δεν πάµε στο 1 προς 5. Και το όφελος -γιατί οι προσλήψεις θα
µειωθούν κατά τρεις χιλιάδες- είναι λιγότερο από 100 εκατοµµύρια, αν εφαρµοστεί άψογα η λύση αυτή. Ό,τι δε κερδίσουµε από
την αύξηση της φορολογίας στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, θα το χάσουµε από το µέρισµα που χάνει το δηµόσιο ως µέτοχος, ή από
το τίµηµα που θα πάρει αν ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΠΑΠ εν όλω ή εν
µέρει. Δηλαδή, τζίφος.
Επιχείρησα να δω αν υπάρχει διατυπωµένη άλλη πρόταση. Δεν
υπάρχει καµµία άλλη συγκεκριµένη πρόταση. Για τις φορολογικές προτάσεις θα µιλήσουµε. Εκεί είναι ακόµα πιο τραγικό το
αδιέξοδο.
Σήµερα θεωρώ υποχρέωσή µου να προτείνω απευθυνόµενος
στη Βουλή και τον ελληνικό λαό πέντε συγκεκριµένα σηµεία που
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µπορούν να κάνουν πολύ πιο φιλικό και αναπτυξιακό το περιβάλλον του Ιουνίου για τον ελληνικό λαό και ιδίως για τον πιο αδύναµο πολίτη.
Σηµείο πρώτο. Μπορούµε να διεκδικήσουµε και να πετύχουµε
την επέκταση της εφαρµογής του προγράµµατος όχι µέχρι 31
Δεκεµβρίου 2014, αλλά µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2015. Ήδη το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει αποφασίσει χρηµατοδότηση 8,2
δισεκατοµµυρίων για το 2015. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία η προσαρµογή να γίνει πιο ήπια και να κατανεµηθεί ο στόχος σε τρία
αντί για δύο χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Δεύτερο σηµείο. Πρέπει να αξιοποιήσουµε τη µεγάλη επιτυχία
του PSI. Είναι µεγαλύτερη της αναµενόµενης, γιατί το σχέδιο έχει
λάβει ως βάση υπολογισµού συµµετοχής στο PSI 95% των ιδιωτών. Ήδη, έχουµε ξεπεράσει το 97% και τείνουµε στο 100%. Άρα,
έχουµε µια διαφορά πέντε µονάδων του ΑΕΠ στην πραγµατικότητα, γιατί µιλάµε για 105 δισεκατοµµύρια περίπου, τα οποία
είναι πάρα πολύ κρίσιµα.
Τρίτο σηµείο. Πρέπει και µπορούν να περιοριστούν οι τελικές
ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Τα διαθέσιµα κεφάλαια είναι έως 50 δισεκατοµµύρια. Ήδη επεξεργαζόµαστε
προτάσεις µε ασφάλεια για το τραπεζικό σύστηµα, που ούτως ή
άλλως θα τελεί υπό το στρατηγικό έλεγχο του βασικού του µετόχου που είναι το δηµόσιο. Μπορεί να χρειαστούµε αρκετά λιγότερα τελικά για την ανακεφαλαιοποίηση, µε ένα συνδυασµό
µέτρων, σε συνεργασία µε τους εταίρους µας και έτσι να έχουµε
και άλλο τράτο σε σχέση µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο µέσα στο
οποίο κινούµαστε.
Σηµείο τέταρτο: Οι περιβόητες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαίων εταίρων µας.
Επικοινωνώ και εγώ µε τον κ. Μπαρόζο που στις 18 Απριλίου,
µετά το Πάσχα, θα παρουσιάσει το ολοκληρωµένο σχέδιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συζητούµε µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Έχουµε τους πόρους του ΕΣΠΑ. Έχουµε τις διµερείς επαφές µε πολλές χώρες, όπως η Γερµανία, η Γαλλία και
άλλες χώρες για επενδύσεις. Έχουµε τις ιδιωτικοποιήσεις που,
αν µας βοηθήσει λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µπορούν να γίνουν
µοχλός ιδιωτικών επενδύσεων, ανάπτυξης και δηµιουργίας νέων
θέσεων εργασίας, χωρίς νέα ιδιωτικά µονοπώλια.
Θέλουµε, όµως, πολύ συγκεκριµένα πράγµατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουµε να µην παρεµποδίζονται οι ενέργειές
µας για νοµικούς λόγους, κυρίως µέσα από το συνεχή έλεγχο και
επανέλεγχο των περιβόητων κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες
είναι απολύτως νόµιµες και ελεγµένες.
Στέλνω επιστολή στον κ. Μπαρόζο µε πολύ συγκεκριµένες εκκρεµότητες, για τις οποίες περιµένουµε θετική απάντηση και
στήριξη από τις Υπηρεσίες της επιτροπής.
Τα κονδύλια υπάρχουν και είναι κατά βάση τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ. Υπάρχουν οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Το θέµα είναι η γραφειοκρατία και η αντίληψη που
έχουµε για το Κοινοτικό Δίκαιο. Αυτό µπορεί να αλλάξει τα πράγµατα σε σχέση µε την ανάπτυξη, σε σχέση µε την ανάσχεση της
ύφεσης.
Έτσι θα πέσει χρήµα στην αγορά, µαζί µε την επιστροφή των
καταθέσεων στις τράπεζες.
Πέµπτο σηµείο: Απόλυτη και καθαρή προστασία χαµηλοσυνταξιούχων και χαµηλόµισθων. Δίχτυ προστασίας έτσι ώστε κανένας Έλληνας να µην νιώσει ότι είναι µοναχικός και εγκαταλελειµµένος, ότι έχει πέσει µόνος του, χωρίς στήριξη, θύµα της κρίσης.
Σας θυµίζω το Λογαριασµό Αντιστήριξης. Σας θυµίζω ότι αν
πετύχουµε, όπως έχουµε δεσµευτεί, κάπως αυξηµένα έσοδα από
πόρους προηγούµενων οικονοµικών ετών, από τη µάχη κατά της
φοροδιαφυγής, από την απόδοση των µέτρων της φορολογικής
διοίκησης, µπορούµε να εξασφαλίσουµε σε συνεργασία µε την
τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών, ένα πραγµατικά αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης επί του συγκεκριµένου στο
επίπεδο της γειτονιάς, της τοπικής κοινωνίας.
Το ζήτηµα είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να µας πει καθαρά ο ελληνικός λαός τι θέλει. Θέλει να κυβερνηθεί ο τόπος µε
σταθερότητα και ασφάλεια, µε σχέδιο, µε ένα εθνικό σχέδιο ανα-
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συγκρότησης που παρουσιάζουµε ή θέλει να ακολουθήσουµε
έναν άγνωστο και επικίνδυνο δρόµο;
Υπάρχουν στην πραγµατικότητα τρεις προτάσεις.
Υπάρχει η πρόταση του λεγόµενου πολιτικού συνδικαλισµού.
Κόµµατα χωρίς πρόταση εξουσίας, µε τυφλές και αδιέξοδες απόψεις, χωρίς ευθύνη εφαρµογής. Είναι το µέτωπο των ασύµπτωτων δυνάµεων, της δηµαγωγίας και του αδιεξόδου. Εκεί συνυπάρχουν δυνάµεις καθαρά αντιευρωπαϊκές και δυνάµεις δήθεν
ευρωπαϊκές που θέλουν Ευρώπη χωρίς προσπάθεια, χωρίς συµφωνία, χωρίς όρους λειτουργίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει απεριόριστο χρόνο ο κ. Βενιζέλος;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα ολοκληρώσει τώρα
ο κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Η δεύτερη πρόταση είναι η πρόταση
του κ. Σαµαρά.
Ακούσατε –φαντάζοµαι- χθες τη συνέντευξη που έδωσε ο κ.
Σαµαράς στον κ. Πρετεντέρη. Ποια είναι η πρόταση; Η πρόταση
είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι θέλει οπωσδήποτε να είναι Πρωθυπουργός –ευγενής προσωπική φιλοδοξία- θέλει αυτοδυναµία
ή ακόµα και χωρίς αυτοδυναµία, θέλει παντοδυναµία χωρίς
όρους ως Πρωθυπουργός, µε δική του κυβέρνηση. Δηλαδή, η
λύση του είναι η Νέα Δηµοκρατία µόνη χωρίς στήριξη, χωρίς
συµµαχίες και χωρίς επίγνωση κινδύνων, καταστάσεων και προβληµάτων, να αναλάβει την ηγεσία της χώρας. Αυτό προτείνει η
Νέα Δηµοκρατία.
Είναι και η τρίτη πρόταση, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Εµείς λέµε:
Θέλουµε νίκη στις εκλογές, δηλαδή θέλουµε να έχουµε την
πρώτη θέση και τον καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, ώστε να πετύχουµε τη συσπείρωση των δυνάµεων που θα σταθούν υπεύθυνα απέναντι στην κρίση και τα προβλήµατα. Θέλουµε να
διαµορφώσουµε µία συµµαχία δυνάµεων υπευθυνότητας, µεταρρυθµίσεων και αλληλεγγύης.
Οι εκλογές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να είναι η
αρχή της υπέρβασης και όχι η αρχή του αδιεξόδου. Η ώρα της
απόφασης είναι τώρα. Τώρα διαµορφώνονται οι συσχετισµοί,
τώρα κρίνονται τα πάντα, κρίνονται οι επόµενες δεκαετίες. Θα
διχάσουµε το λαό; Θα µείνουµε εγκλωβισµένοι σε µία παλαιοκοµµατική συµβατική προσέγγιση ή θα ενώσουµε δυνάµεις, θα µιλήσουµε υπεύθυνα, ειλικρινά, αληθινά και θα βρούµε λύσεις οι
οποίες είναι προοδευτικές και εφαρµόσιµες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Βενιζέλο, να ολοκληρώσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Εναπόκειται στους Έλληνες πολίτες να
κρίνουν και να αποφασίσουν. Η απόφασή τους έχει ιστορική βαρύτητα πρωτοφανή.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ζητήσει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Μάριος Σαλµάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όλοι καταλάβαµε στην Αίθουσα ότι ο καθένας έχει δικαίωµα
να έχει τη δική του άποψη αρκεί να συµφωνεί µε τον κ. Βενιζέλο.
Ο ελληνικός λαός σήµερα κατάλαβε γιατί κανείς δεν µπορεί να
συγκυβερνήσει, να συναινέσει και να συνεννοηθεί µε τον κ. Βενιζέλο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι, οµιλεί ο κ. Σαλµάς. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι
οι εξερχόµενοι της Αίθουσας, να εξέλθουν λίγο πιο γρήγορα.
Συνεχίστε, κύριε Σαλµά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όλοι κατάλαβαν, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν
µπορεί κανείς να συνεννοηθεί, να συναινέσει και να συγκυβερνήσει µε τον κ. Βενιζέλο, γιατί δεν εκτίµησε τη βοήθεια που προσέφερε η Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Σαµαράς στη χώρα τις
τελευταίες κρίσιµες στιγµές. Δεν εκτίµησε τη συµπεριφορά του
κ. Σαµαρά και της Νέας Δηµοκρατίας απέναντι στα λάθη του. Δεν
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εκτίµησε τη συµβουλή του κ. Σαµαρά, την οποία αν είχε ακολουθήσει, θα είχε αποφύγει τα λάθη του. Δεν εκτίµησε τη βοήθεια
που προσέφερε ο κ. Σαµαράς και η Νέα Δηµοκρατία, προκειµένου να αποφευχθούν οι συνέπειες των λαθών του κ. Βενιζέλου.
Και δεν εκτίµησε ούτε τη διέξοδο που του δίνει δίνοντας τη δυνατότητα να διορθώσει τα λάθη του. Δεν εκτίµησε τίποτα απ’ όλα
αυτά. Δεν εκτίµησε την υπεύθυνη στάση της Νέας Δηµοκρατίας
που είναι πρωτόγνωρο για τα µεταπολιτευτικά δεδοµένα του Κοινοβουλίου.
Στηρίξαµε πάνω από εξήντα νοµοσχέδια της κυβέρνησης Παπανδρέου όταν ως Αντιπολίτευση το κόµµα του ΠΑΣΟΚ δεν στήριξε παρά µόνο ένα. Σ’ όλα τα άλλα ήταν απέναντι. Όλα τα
έβρισκε λάθος. Προτείναµε πολύ νωρίς µέτρα, προτάσεις, που
είναι πρωτόγνωρο. Πρώτη φορά συνέβη στη Μεταπολίτευση
κόµµα Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από την αρχή της τετραετίας
να προτείνει ολοκληρωµένες λύσεις. Βάλαµε πλάτη στα δύσκολα
για να αποφευχθεί η χρεοκοπία της χώρας. Προβλέψαµε σωστά
όταν τότε ο κ. Παπακωνσταντίνου προέβλεπε ότι η Ελλάδα θα
βγει στις αγορές το 2011 και ο κ. Βενιζέλος προέβλεπε ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές το 2014.
Το πρόβληµα είναι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ότι
δεν µπορέσατε όταν έπρεπε, γιατί δεν το κάνατε όταν µπορούσατε. Αυτό είναι το συµπέρασµα. Θα ήταν εδώ σήµερα σ’ αυτό
το έδρανο ο κ. Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ο Αντώνης ο Σαµαράς και η Νέα Δηµοκρατία δεν έβαζε πλάτη τον
κρίσιµο Νοέµβριο του 2011; Θα ήταν εδώ σήµερα ο κ. Βενιζέλος,
για να µπορεί, για να έχει το δικαίωµα στο ελληνικό Κοινοβούλιο
να προτείνει λύσεις για το µέλλον της χώρας; Δεν θα υπήρχε Ελλάδα! Δεν θα υπήρχε ΠΑΣΟΚ.! Δεν θα υπήρχε Βενιζέλος σήµερα!
Και έχει το θράσος να µιλάει για παγερή στάση Σαµαρά όταν η
Νέα Δηµοκρατία πληρώνει δηµοσκοπικά το τίµηµα γιατί έβαλε
πλάτη στα δύσκολα για τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είπε ο κ. Βενιζέλος: «Ναι, πήραµε σκληρά, αντιλαϊκά µέτρα».
Το πρόβληµα δεν είναι αυτό. Το πρόβληµα είναι ότι εξανέµισαν
τις θυσίες και το αίµα του ελληνικού λαού. Δεν έπιασαν τόπο
αυτά τα αντιλαϊκά µέτρα. Τα αντιλαϊκά µέτρα που πήρε ο κ. Βενιζέλος, για το 2011 ήταν 24 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά τόπο
στον προϋπολογισµό έπιασε µόνο 1 δισεκατοµµύριο. Τα υπόλοιπα 23 δισεκατοµµύρια εξανεµίστηκαν. Και δεν δικαιολογείται,
γιατί το είχε προβλέψει ο κ. Σαµαράς, όταν του έκανε µάθηµα
για το κυκλικό έλλειµµα στο Ζάππειο 1, αλλά τότε κώφευε ή δεν
γνώριζε τι θα συµβεί.
Επίσης, είδα τον κ. Βενιζέλο, να έχει µεγάλη αγωνία να εξηγήσει ποιος έκανε το PSI. Λέει: «Εγώ το έκανα τελικά». Αυτός έκανε
τη διαπραγµάτευση, οπότε να ξέρουν οι πολίτες ποιος κούρεψε
τα οµόλογα των καταθετών και των οµολογιούχων -ευτυχώς, το
οµολόγησε σήµερα- για να ξέρουν ποιος κούρεψε τα οµόλογα
των νοσοκοµείων, των πανεπιστηµίων και τα λεφτά των ταµείων.
Η Ευρώπη πήρε την πολιτική απόφαση να βάλει το τραπεζικό
σύστηµα να πληρώσει µέρος της κρίσης της Ευρώπης.
Εάν το είχε κάνει ο κ. Βενιζέλος, θα το είχε κάνει τότε που
έφτιαχνε και επέβλεπε το πρώτο µνηµόνιο, τον Απρίλιο του 2010.
Τότε, όµως, δεν σκέφτηκε να «κουρέψει» το χρέος, τότε που
είχαν τα ελληνικά οµόλογα οι γαλλικές και οι γερµανικές τράπεζες, τότε που το δάνειο της Ελλάδος ήταν ανυπόθηκο και µε το
πρώτο µνηµόνιο µετατράπηκε σε ενυπόθηκο δάνειο, τότε που η
Ελλάδα βγήκε έξω από τις αγορές και τη δυνατότητά της να δανείζεται από άλλες χώρες. Τότε έπρεπε να τα κάνει ο κ. Βενιζέλος
και όχι µετά, όταν ήταν αναπόφευκτο.
Και το αναπόφευκτο δεν το λέµε εµείς. Το είπε στην έκθεσή
της για τη νοµισµατική πολιτική η Τράπεζα της Ελλάδος. Ανέφερε ότι φθάσαµε εδώ, γιατί δεν προχώρησαν οι διαθρωτικές
αλλαγές, οι αποκρατικοποιήσεις που έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, που τότε ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν στα κάγκελα. Δεν προχώρησε η αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας, δεν µπόρεσε να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ που
µε ευνοϊκούς όρους είχε εξασφαλίσει η κυβέρνηση Καραµανλή.
Δεν µπόρεσε να προχωρήσει η πραγµατική οικονοµία, η οικοδοµή. Δεν έγινε καµµία προσπάθεια, για να παταχθεί η φοροδιαφυγή και έτσι φθάσαµε στο αναπόφευκτο.
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Κανείς από τους στόχους της κυβέρνησης δεν επετεύχθη, λοιπόν, ούτε οι στόχοι του προϋπολογισµού το 2010, ούτε το πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης που υπήρξε το Φεβρουάριο του 2010, ούτε οι στόχοι του πρώτου µνηµονίου, ούτε το µεσοπρόθεσµο, ούτε ο προϋπολογισµός του 2011. Δεν επετεύχθη
κανένας στόχος και ο κ. Βενιζέλος άλλαζε κάθε λίγο και λιγάκι
τις προβλέψεις του, πέφτοντας έξω.
Αφού, λοιπόν, ήταν τόσο επιτυχηµένη η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ τότε κακώς διώξατε και τον κ. Παπανδρέου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προφανώς, ο κ. Παπανδρέου έφυγε, γιατί δεν τα έκαναν καλά.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Βενιζέλο, δεν είστε ο αµνός που αίρει
τις αµαρτίες των άλλων. Είστε ο αµνός που προσπαθεί να άρει
τις δικές σας αµαρτίες, για να βρείτε δικαιολογία να ξανακατεβείτε στον κόσµο.
Επειδή είπατε ότι παραλάβατε Ελλάδα καταχρεωµένη το 2009,
θα σας πω ότι η Ελλάδα που παραλάβατε ήταν µια Ελλάδα µε
ανεργία 10% και την παραδίδετε µε ανεργία 21%. Παραλάβατε
µια Ελλάδα που δανειζόταν από τις αγορές µε χαµηλά επιτόκια
και παραδίδετε µια Ελλάδα που δεν δανείζεται παρά µόνο από
την τρόικα. Παραλάβατε µια Ελλάδα που είχε διαθέσιµο οικογενειακό εισόδηµα, που τα µαγαζιά ήταν ανοιχτά, που η πραγµατική οικονοµία κινούνταν, που το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ήταν ισχυρό και παραδίδετε µια Ελλάδα µε µηδενικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, µε κλειστά µαγαζιά, µε απόγνωση, µε φτώχεια και χωρίς ελπίδα και ψάχνετε συνενόχους,
όπου σας βολεύει, λέγοντας ότι ήταν η Νέα Δηµοκρατία. Όχι, το
ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε και κυβερνά. Οι Υπουργοί που διαπραγµατεύονται είναι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ µέχρι και σήµερα και η ευθύνη είναι αµετάκλητη και οριστική στην ιστορία.
Εν πάση περιπτώσει, παραλάβατε µια ύφεση πολύ µικρή, όταν
η Ευρώπη είχε µια µεταφορά της αµερικανικής κρίσης στις οικονοµίες της και όταν όλη η Ευρώπη ήταν σε µια επιβράδυνση.
Τώρα που η Ευρώπη ανέκαµψε, η Ελλάδα βυθίστηκε στο 7% της
ύφεσης, ενώ ο Υπουργός που ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη
και την ύφεση είχε το θράσος να πει ότι δεν διάβασε καν το µνηµόνιο. Αυτό είναι που φέρνει απόγνωση στους Έλληνες πολίτες.
Εποµένως, η Ελλάδα έχει µέλλον. Δεν φθάνει η αυτοκριτική
του κ. Βενιζέλου, που νοµίζει ότι όταν αυτός κάνει χρήση της αυτοκριτικής, στερεί το δικαίωµα από τους άλλους αυτόµατα να
τον κρίνουν. Δεν είναι αυτό αυτοκριτική.
Η Ελλάδα µπορεί να προχωρήσει. Η Νέα Δηµοκρατία έχει πρόταση, έχει πρόγραµµα. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι
δεν είναι θεωρητικό αυτό που λέω, έχω παρόντες τον Υπουργό
τον κ. Λοβέρδο και τον Υφυπουργό τον κ. Τιµοσίδη, που ξέρουν
ότι η Νέα Δηµοκρατία είχε πρόταση από την αρχή. Η Νέα Δηµοκρατία πρότεινε και πολλά από τα θέµατα τα υιοθέτησε –και
προς τιµήν του- ο κ. Λοβέρδος. Υπήρξε διάλογος πάνω σε προτάσεις και πρέπει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ποιος θέλει
να τον κυβερνήσει αύριο, ποιος είναι αυτός που θα πάρει τις
τύχες της χώρας στα χέρια του, για να µη µπερδευόµαστε όλοι
µε µικρότερα κόµµατα που δεν έχουν πολιτική πρόταση και να
µπερδεύουµε και τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να κάνω µια µικρή ενηµέρωση για ένα
θέµα που µας είχε απασχολήσει πριν από µερικούς µήνες και το
Δεκέµβριο είχε δηµιουργηθεί µια ολόκληρη συζήτηση για το εάν
οι Έλληνες Βουλευτές τα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου
έχουν καταθέσεις στις τράπεζες της Ελβετίας.
Ήταν µέσα στο πλαίσιο µιας στόχευσης γενικότερα κατά του
ελληνικού Κοινοβουλίου που αυτά τα δυόµισι χρόνια συχνά ζήσαµε, µιας συλλήβδην στόχευσης του πολιτικού συστήµατος,
των µελών της Ελληνικής Αντιπροσωπείας από διαφόρους.
Τότε, είχα προτείνει στην Ολοµέλεια –και είχε υπάρξει οµόφωνη, θα έλεγα και οµόθυµη η άποψη και της Ολοµέλειας που
συµφωνούσε µε την πρότασή µου- να εξουσιοδοτήσουµε τα
τραπεζικά ιδρύµατα της Ελβετίας, όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές, για να ενηµερώσουν αν υπάρχουν λογαριασµοί για κάθε ένα
µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
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Μάλιστα, χρειάστηκε ένα διάστηµα αρκετών εβδοµάδων, γιατί
–σύµφωνα µε το ελβετικό δίκαιο- αν η εξουσιοδότηση αυτή γινόταν µέσω τρίτου, δηλαδή αν εµείς εξουσιοδοτούσαµε, για παράδειγµα, την Επιτροπή Ελέγχου του «πόθεν έσχες» ή κάποιον
άλλον να ζητήσει για λογαριασµό µας την αναζήτηση και το
άνοιγµα λογαριασµών, αυτό δεν θα ήταν εφικτό, διότι οι Ελβετοί
δεν αίρουν το απόρρητο όταν ζητείται µέσω τρίτου. Έπρεπε να
ήταν εξουσιοδότηση ενός εκάστου από εµάς.
Μετά από τις συζητήσεις µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
και µε την Τράπεζα της Ελλάδος και τις συζητήσεις που έκανε η
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών µε τις τράπεζες της Ελβετίας, είχαµε συντάξει µια συγκεκριµένη µορφή εξουσιοδότησης για να
έχει νοµική εγκυρότητα. Η εξουσιοδότηση αυτή ενός εκάστου
των Βουλευτών, µε την ταυτοποίηση και του γνησίου της υπογραφής κ.λπ., αποστέλλεται τώρα στην Ελβετία.
Θυµίζω ότι εξουσιοδότηση έδωσαν όλοι οι Βουλευτές όλων
των κοµµάτων, πλην των συναδέλφων Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία τότε για τους δικούς της λόγους είχε βγάλει
µια ανακοίνωση, σύµφωνα µε την οποία οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας δεν έδιναν αυτήν την εξουσιοδότηση.
Αποστέλλεται, λοιπόν, διά της διπλωµατικής οδού, για να είναι
και επίσηµη η αποστολή, µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών,
διότι θεωρώ ότι δεν θα πρέπει –επαναλαµβάνω- να υπάρχει η παραµικρή σκιά και η παραµικρή υποψία συλλήβδην πάνω από το
πολιτικό σύστηµα. Μας αδικεί, µας αδικεί ως άτοµα τον καθένα
από εµάς και αδικεί συνολικά και το Κοινοβούλιο, όταν υπάρχουν
γενικεύσεις, όταν υπάρχουν κατηγορίες, όταν υπάρχουν υπονοούµενα.
Έτσι, λοιπόν και αυτή η διαδικασία έχει πάρει το δρόµο της,
στην κατεύθυνση του να υπάρχει απόλυτη –µα απόλυτη- διαφάνεια, γιατί θυµίζω ότι πριν από µερικές εβδοµάδες ψηφίσαµε και
ένα νέο πλαίσιο για το «πόθεν έσχες» των Βουλευτών και όχι
µόνο, αλλά και όλων όσων έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες». Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.
Με την ευκαιρία αυτή, µια που έκανα αυτήν την παρέµβαση
και για να µην ξαναδιακόψω τους οµιλητές, θα µου επιτρέψετε,
τώρα που ολοκληρώνεται η νοµοθετική εργασία της Βουλής –σε
λίγες ώρες ολοκληρώνεται αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος και
µε το καλό το Μάιο θα έχουµε εδώ τη νέα Βουλή- να πω και από
µεριάς µου δυο λόγια.
Όταν τον Οκτώβριο του 2009 µε εκλέξατε µε την ψήφο σας
και µάλιστα µε την ψήφο όχι µόνο των συναδέλφων Βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ, αλλά και µε ψήφους συναδέλφων πέραν του ΠΑΣΟΚ
και άλλων Κοινοβουλευτικών Οµάδων –µυστική είναι η ψηφοφορία, αλλά πράγµατι τότε ήταν ευρύτατη η πλειοψηφία και η εµπιστοσύνη που µου δώσατε-, είχα υποσχεθεί ως Πρόεδρος της
Βουλής να λειτουργήσω στο πλαίσιο του Συντάγµατος και του
Κανονισµού της Βουλής ως Πρόεδρος όλων των Βουλευτών και
όλων των πτερύγων.
Κατέβαλα αυτήν την προσπάθεια σε µια περίοδο που δεν ήταν
απλώς δύσκολη, αφού όλοι όσοι έχουµε εµπειρία ετών σε αυτό
το Κοινοβούλιο διαπιστώνουµε ότι αυτά τα δυόµισι χρόνια ήταν
–χωρίς υπερβολή- η πιο δύσκολη κοινοβουλευτική περίοδος.
Θα σας πω κάτι απλό. Σας θυµίζω, λοιπόν, ότι όταν εξελέγην
Πρόεδρος, στο Κοινοβούλιο υπήρχαν πέντε κόµµατα και πέντε
αντίστοιχες Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Εν τω µεταξύ, στο διάστηµα που διήλθε µέχρι σήµερα, φθάσαµε αυτήν τη στιγµή να
υπάρχουν εννέα κόµµατα και επτά Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Οι
ανεξάρτητοι συνάδελφοι κάποια στιγµή είχαν φθάσει τους
εξήντα δύο.
Και όλα αυτά βέβαια συνέβησαν, γιατί η περίοδος αυτή έχει
τα δικά της χαρακτηριστικά, µια πολύ δύσκολη περίοδος για το
ίδιο το Κοινοβούλιο, που κλήθηκε να πάρει αποφάσεις πάρα
πολύ δύσκολες, αποφάσεις δυσάρεστες, αποφάσεις επώδυνες
για τον ελληνικό λαό, αποφάσεις που πολλές φορές πήραµε για
να αποφευχθεί ο εφιάλτης της χρεοκοπίας και της κατάρρευσης
της χώρας –που θα σήµαινε και την ολική καταστροφή- αποφάσεις που πήραµε εκτιµώντας ότι έτσι εξασφαλίζουµε τα πακέτα
στήριξης της Ελλάδας και διασφαλίζουµε τη διαγραφή των 105
δισεκατοµµυρίων ευρώ από το χρέος, προκειµένου –όπως είπανα κρατηθεί όρθια η χώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήταν αποφάσεις, οι οποίες πράγµατι ήταν επώδυνες, σκληρές
και κάποιες φορές ήταν και άδικες και γι’ αυτό θεωρώ –είναι προσωπική µου εξοµολόγηση, αλλά µάλλον εκτιµώ ότι εκφράζω πολλούς- πως και για όσα πίκραναν τον κόσµο από τις αποφάσεις
αυτές που πήραµε, οφείλουµε να ζητήσουµε συγγνώµη.
Όµως, επαναλαµβάνω πως η δική µου εκτίµηση είναι ότι η
Βουλή των Ελλήνων, µε τις διαφορετικές απόψεις, µε το διάλογο
που αναπτύχθηκε, µε τα διαφορετικά επιχειρήµατα, µε τις διαφορετικές θέσεις, στάσεις και τοποθετήσεις για τα διάφορα θέµατα, στάθηκε στο ύψος στο οποίο καλείτο να σταθεί, λόγω της
κρισιµότητας των γεγονότων για την ίδια την Ελλάδα και για την
πορεία της χώρας µας µέσα στην Ευρωζώνη, µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πράγµατι, ήταν µια δύσκολη περίοδος και έγινε ακόµη πιο δύσκολη γιατί, όπως είπα, ορισµένες φορές το Κοινοβούλιο είχε
στοχοποιηθεί και δεν είχε κυρίως στοχοποιηθεί από τους απλούς
πολίτες που είχαν και έχουν δικαίωµα και να διαφωνούν και να
κατακρίνουν για τις δύσκολες αποφάσεις και τις ευθύνες που
παίρναµε εδώ, αλλά είχε στοχοποιηθεί και από διάφορους άλλους παράγοντες για ποικίλους λόγους.
Τώρα ολοκληρώνουµε αυτήν την περίοδο, την περίοδο ευθύνης. Σε λίγες ώρες θα ολοκληρώσουµε το νοµοθετικό µας έργο.
Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ κατ’ αρχάς Καλό Πάσχα σε όλους,
στον ελληνικό λαό και πάνω απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω όλες
και όλους εσάς για τη συνεργασία που είχαµε. Αν σε κάποιες
στιγµές φάνηκα και εγώ ολίγον άδικος, ζητώ να µε συγχωρέσετε,
αλλά έχω την εκτίµηση ότι σε γενικές γραµµές τήρησα εκείνη τη
δέσµευση που σας είχα δώσει αµέσως µετά την εκλογή µου.
Εύχοµαι η νέα Βουλή που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός –και
εύχοµαι εδώ στη νέα Βουλή να είµαστε καλά και να είµαστε όλοι
όσοι θα δώσουµε τον αγώνα για τις ιδέες µας, για τα πιστεύω
µας στη διάρκεια αυτού του προεκλογικού αγώνα- να διασφαλίσει την πορεία της χώρας µας, κατά την εκτίµησή µου, οπωσδήποτε µέσα στην Ευρωζώνη, να διασφαλίσει την πορεία της
Ελλάδας και τα επόµενα χρόνια να πάρει τις αποφάσεις που είναι
απαραίτητες για ένα καλύτερο αύριο, για να ξαναγυρίσει η ελπίδα για τον ελληνικό λαό και για να µπορέσει η χώρα µας να ξαναµπεί στο δρόµο της ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, να τα βάλουµε σε µια σειρά.
Απ’ ό,τι βλέπω, έχουν ζητήσει το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Χαλβατζής, ο κ. Τσούκαλης, ο κ. Πρωτόπαπας, ο
κ. Χρυσανθακόπουλος, ο κ. Λαφαζάνης, ο Υπουργός κ. Λοβέρδος, ο πρώην Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης και ο κ. Τασούλας, ο
Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ζητώ το
λόγο επί του νοµοσχεδίου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ούτε εγώ ζητώ το λόγο επί του νοµοσχεδίου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υποθέτω ότι δικαιούµαι το
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Κακλαµάνη.
Λέω ότι εκ του Κανονισµού δικαιούνται αυτήν τη στιγµή το
λόγο, ούτως ή άλλως, σαφώς οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
ο Υπουργός, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης.
Θα µου επιτρέψετε, ωστόσο, να προτάξω τον κ. Τασούλα, ο
οποίος τυπικά δεν δικαιούται το λόγο, αν δεν έχετε αντίρρηση;
Και µετά να πάµε µε τη σειρά αυτή των δηλώσεων.
Ορίστε, κύριε Τασούλα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, µε µια
αδικία, έτσι, για να κάνουµε εξαίρεση. Συµβολίζω την αδικία εις
βάρος όλων.
Ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να πάρω το λόγο µετά την αναφορά
που κάνατε για την αποστολή των εξουσιοδοτήσεων προς την
ευδαίµονα Ελβετία και να αναφερθώ σε ένα µόνο σηµείο του γε-
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γονότος ότι η Νέα Δηµοκρατία, όπως είναι γνωστό, δεν συνέπραξε σε αυτήν την πρωτοβουλία.
Δεν συµπράξαµε σε αυτήν την πρωτοβουλία, κύριε Πρόεδρε,
όχι επειδή θέλουµε να κρύψουµε κάτι, αλλά επειδή όπως έχουµε
εξηγήσει τη θεωρούµε προσχηµατική και αναποτελεσµατική.
Η Νέα Δηµοκρατία είχε καταθέσει –εκκρεµεί ακόµη στο πνέον
τα λοίσθια Κοινοβούλιο αυτό- πρόταση για τον έλεγχο «πόθεν
έσχες» των προσώπων που άσκησαν εξουσία, Υπουργοί, Υφυπουργοί, Αρχηγοί κοµµάτων, Αναπληρωτές Υπουργοί µετά τη
Μεταπολίτευση. Έλεγχο από δικαστικούς αποκλειστικά και δεν
διστάσαµε να συµβάλουµε στην ψήφιση παρεµφερούς προτάσεως του Προέδρου κ. Κακλαµάνη που υιοθετούσε αρκετά από
αυτά τα σηµεία της δικής µας προτάσεως προ ολίγων ηµερών.
Πιστεύουµε στην εξυγίανση και στο ριζικό έλεγχο του πολιτικού χρήµατος και επειδή το πιστεύουµε, κύριε Πρόεδρε, δεν θελήσαµε να µετάσχουµε σε µία κατά τη γνώµη µας και κατά τη
γνώµη πολλών, προσχηµατική πρωτοβουλία, η οποία εγείρει θέµατα αλλά δεν λύνει θέµατα. Δεν πιστεύουµε, κύριε Πρόεδρε,
ότι µε αυτήν την πρωτοβουλία θα πειστεί κανείς. Αυτοί οι οποίοι
έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό, δεν φέρονται συµβατικώς.
Αυτοί οι οποίοι έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό κρύβονται
πίσω από offshore, κρύβονται πίσω από απίθανες διευθύνσεις,
κρύβονται πίσω από πολύ δύσκολες και πολύπλοκες κρυψώνες,
τις οποίες µία προσχηµατική αναζήτηση στην ευδαίµονα Ελβετία
φοβούµαι και φοβούνται πάρα πολλοί µαζί µε εµένα ότι δεν θα
τους ανακαλύψει.
Το πρόβληµα είναι σοβαρότερο, το πρόβληµα είναι ευρύτερο,
το πρόβληµα είναι βαθύτερο, γι’ αυτό και τολµήσαµε να ζητήσουµε αποκλειστικά από δικαστικούς λειτουργούς αναδροµικό
έλεγχο του «πόθεν έσχες» όσων άσκησαν εξουσία και διαχειρίστηκαν άφθονο δηµόσιο χρήµα την περίοδο της Μεταπολιτεύσεως.
Δεν θελήσαµε να κρυφτούµε πίσω από το δάκτυλό µας και επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να θέλω να χαρακτηρίσω
άλλες πρωτοβουλίες, να επιµείνουµε σε αυτή µας την άποψη.
Έχουµε ανηφορικό δρόµο µπροστά µας, έχουµε να αποδείξουµε
πάρα πολλά πράγµατα από εδώ και πέρα και πρέπει αυτόν τον
τρόπο της απόδειξης των δύσκολων πραγµάτων και των δύσκολων αληθειών να µην τον περιορίσουµε σε κινήσεις εντυπωσιασµού, σε κινήσεις οι οποίες θα χαρακτηριστούν συγκάλυψη ή
ακόµη χειρότερο σε κινήσεις οι οποίες θα δώσουν την αφορµή
σε πάρα πολλούς να πουν ότι συγκαλύπτουν τα πράγµατα πίσω
από πρωτοβουλίες οι οποίες επαναλαµβάνω έχουν χαρακτήρα
επικοινωνιακό.
Εµείς θελήσαµε να ψαχτεί το θέµα πάρα πολύ βαθιά, πάρα
πολύ αυστηρά οι αντιλαµβανόµενοι το σύνθετο του πράγµατος.
Μακάρι να µπορούσε να λυθεί µε µία εξουσιοδότηση προς τις
ελβετικές τραπεζικές αρχές. Υπάρχουν πολλές πλευρές και πρόσφατες αποκαλύψεις παράνοµων ή όχι, συµβατών µε τις ανάγκες
και τα καλέσµατα της εποχής µεταβιβάσεων χρηµάτων. Είδαµε
ότι δεν αφορούν καν την Ελβετία αλλά αφορούν άλλες χώρες.
Με λίγα λόγια -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- δεν είναι έτοιµη
η κοινή γνώµη να ικανοποιηθεί ακόµη και από µια απάντηση από
την Ελβετία ότι δεν υπάρχουν καταθέσεις εκεί. Υπάρχουν εκατοντάδες χώρες και δυστυχώς, υπάρχουν δεκάδες offshore και
άλλου είδους τρόποι να συγκαλύπτεται το εγκληµατικό χρήµα.
Αυτήν την πρόκληση θελήσαµε να αντιµετωπίσουµε µε την πρότασή µας, αλλά η Βουλή δεν υιοθέτησε πλήρως αυτήν την πρότασή µας. Όπως είπε και χθες ο Πρόεδρος ο κ. Σαµαράς, εµείς
αυτήν την πρότασή µας θα την επαναφέρουµε και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν διστάσαµε να συµφωνήσουµε µε µία παρεµφερή πρόταση που έκανε και ο κ. Κακλαµάνης.
Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε, είναι
πολύ πιο σύνθετα και εµείς θελήσαµε να επιλέξουµε να αναµετρηθούµε µε πολύ πιο δύσκολα πράγµατα και πολύ πιο σύνθετα
και δεν θελήσαµε να κρυφτούµε πίσω από εύκολες και κατά τη
γνώµη µας επιφανειακές πρωτοβουλίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ζητήσει ο
κ. Χαλβατζής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θέλετε να κάνετε µια
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σύντοµη παρέµβαση;
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να
µιλήσω για το νοµοσχέδιο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Κακλαµάνη, ο κ. Χαλβατζής έχει δίκιο διότι έχει ζητήσει από την
αρχή το λόγο και τον έχει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πώς θα εξελιχθεί ο χρόνος για εµάς
τους απλούς Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μην στεναχωριέστε,
έχουµε χρόνο. Θα εξαντληθεί κανονικά ο κατάλογος. Θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία. Τώρα, το λόγο έχουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Χαλβατζή, παρακάλεσα
να µιλήσω...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ας µιλήσει ο κ. Χαλβατζής, κύριε Κακλαµάνη, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ έχει τόσους και τόσους
οµιλητές. Αφήστε να µιλήσει και κάποιος άλλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
Κακλαµάνη, θα πάρετε το λόγο αµέσως µετά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Χαλβατζή, ήθελα απλώς
να αναφερθώ στον Πρόεδρο. Έληξε το θέµα. Σας έδωσε το
λόγο, µιλήστε. Δεν έχω πρόθεση να σας εµποδίσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Και εµείς αυτό θέλαµε, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσουµε για εσάς, αλλά δεν µας δίνετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, θα
έχετε τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε, αλλά είχε ζητήσει το
λόγο πριν ο κ. Χαλβατζής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το είπα και το
επαναλαµβάνω, θα µιλήσω για το νοµοσχέδιο µετά. Ήθελα, ως
πρώην Πρόεδρος, να αναφερθώ στην Προεδρία σας. Εάν αυτό
ενοχλεί, έληξε. Είναι κάποιοι κανόνες εδώ τους οποίους σεβόµαστε σαράντα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καλώς. Κύριε Χαλβατζή, ας κάνει µία σύντοµη αναφορά ο κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είχα πρόθεση να σας εµποδίσω, κύριε Χαλβατζή. Ευλαβώς συγγνώµη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Κακλαµάνη, ο κ. Βενιζέλος
ήρθε να µιλήσει για οκτώ λεπτά που του έδωσε το Προεδρείο και
µίλησε είκοσι οκτώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνονται αυτά τα
πράγµατα. Κάποια στιγµή όλοι πρέπει να έχουν το χρόνο τους
και το χρόνο το συγκεκριµένο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε την εντύπωση ότι εγώ
θέλω να σας διακόψω; Σας παρακαλώ. Έπρεπε να πάρετε το
λόγο µετά τον κ. Βενιζέλο. Κακώς ο κύριος Πρόεδρος παρενέβαλε όλα αυτά τα ζητήµατα. Τώρα, καλώς έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ο κ. Βενιζέλος έκανε µία οµιλία όχι
απλά προεκλογική, αλλά αρκούντος τροµοκρατική. Επανέλαβε
αυτά που λέγονται κάθε µέρα, σε µία προσπάθεια να τροµοκρατηθεί ο λαός και µπροστά στις εκλογές. Σε είκοσι οκτώ λεπτά
που µίλησε, περιέγραψε το χθες, το σήµερα και πώς βλέπει το
αύριο της χώρας και ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ.
Το χθες και το σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι δική
σας πολιτική, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και τα αποτελέσµατα είναι συγκεκριµένα. Πάνω από ένα εκατοµµύριο άνεργοι, πάνω από εκατό χιλιάδες οι αυτοαπασχολούµενοι που
έβαλαν λουκέτο και οι µικροεπιχειρήσεις. Το 2015 υπάρχει µέσα
στο πρόγραµµα να εκτοπιστεί από την αγορά το 50% των αυτοαπασχολουµένων και το 40% να ξεκληριστούν από τη γη φτωχοί
αγρότες. Τα αποτελέσµατα είναι αυτά που αποφασίσατε το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Μείωση των κατώτατων αµοιβών
κατά 22%, µείωση της αµοιβής των εργαζόµενων νέων µέχρι τα
είκοσι πέντε στο 32%. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αντιπάλεψε την κοινής
στρατηγικής κατεύθυνσης πολιτικής και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας. Μαζί µε τους εργάτες, τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς αγρότες αντιπάλεψε αυτήν τη σκληρή ταξική πολιτική. Οι εργαζόµενοι γνώρισαν στο πρόσωπο του ΚΚΕ
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ένα συναγωνιστή, ένα σύµµαχο, ένα συµπαραστάτη. Αυτό είναι
το πρώτο που ήθελα να σηµειώσω.
Δεύτερον, ο κ. Βενιζέλος για άλλη µία φορά προσπαθεί να διαστρεβλώσει τη θέση του ΚΚΕ. Είπε ότι µονόδροµος είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
µονοπωλίων.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, κύριε Βενιζέλο, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, έχει πρόταση εξουσίας, µίας εξουσίας λαϊκής,
µια εργατική λαϊκή εξουσία που θα είναι αποτέλεσµα και συνέπεια της πάλης, σύγκρουσης και ρήξης µε την εφαρµοζόµενη
πολιτική.
Η πάλη της εργατικής τάξης, των πιο πλατιών λαϊκών στρωµάτων, θα φέρει αυτήν τη λαϊκή εξουσία και σε αυτούς απευθύνεται
η πρότασή µας. Ναι, η εργατική τάξη, τα πιο πλατιά λαϊκά στρώµατα, οι νέοι, οι άνεργοι, οι χαµηλοσυνταξιούχοι, δεν έχουν να
περιµένουν τίποτα από τη σκληρή ταξική πολιτική που εφαρµόζεται όλα αυτά τα χρόνια είτε από τη Νέα Δηµοκρατία είτε από
το ΠΑΣΟΚ είτε από τη συγκυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Αυτή η πολιτική συναποφασίζεται στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εµείς παλεύουµε ενάντια σε αυτήν την πολιτική για την
ανατροπή αυτής της πολιτικής, για την αποδέσµευση της χώρας
µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε λαϊκή εξουσία και µε µονοµερή διαγραφή του χρέους.
Λέει ο κ. Βενιζέλος ότι ο κόσµος διστάζει να πιστέψει. Αλήθεια,
τι να πιστέψει ο κόσµος; Καθηµερινά του λέτε ψέµατα. Καθηµερινά τον στραγγίζετε και τον στραγγαλίζετε. Κάθε µέρα του λέτε
ότι δεν θα έχουµε περιορισµούς στις συντάξεις και κάθε µέρα
τον τσεκουρώνεται. Πώς να πιστέψει;
Κύριε Τασούλα, που µόλις βγήκατε από την Αίθουσα, κάνατε
κι εσείς µια ανακάλυψη. Αλήθεια, δεν µπορούν να ελεγχθούν οι
καπιταλιστικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι; Δεν µπορούν να ελεγχθούν
οι offshore εταιρείες; Τα µέσα υπάρχουν και αυτά είναι συγκεκριµένα: η ονοµαστικοποίηση των µετοχών, η κατάργηση του φορολογικού, επιχειρηµατικού, τραπεζικού απορρήτου. Όµως και
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάµεις και κόµµατα, φυλάσσουν ως κόρη οφθαλµού τα συµφέροντα και τα
κέρδη των µεγάλων µονοπωλιακών επιχειρήσεων. Η καπιταλιστική ιδιοκτησία, τα κέρδη των εφοπλιστών και η διασφάλισή
τους είναι αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει.
Μίλησε και ο κ. Βενιζέλος για τα φορολογικά έσοδα και συνέχεια λένε πού θα βρούµε λεφτά και τι θα κάνουµε. Δεν είναι απλά
τα πράγµατα. Ξέρουµε τις δυσκολίες, αλλά ξέρουµε, επίσης, µε
επίσηµα στοιχεία ότι οκτώµισι χιλιάδες επιχειρήσεις και έξι χιλιάδες φυσικά πρόσωπα χρωστάνε στο ελληνικό κράτος, στο δηµόσιο, 37 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά λένε τα επίσηµα στοιχεία και
µην πάτε να στραγγίσετε τους εργαζόµενους, που θέλετε να
τους φέρετε στα 300 ευρώ. Και αυτό δεν είναι για τα έσοδα του
κράτους, είναι γιατί θέλετε να τα καθιερώσετε αυτά σε µια επόµενη περίοδο ανάπτυξης, ανάκαµψης της οικονοµίας, για να αναπτύσσονται οι καπιταλιστικές δραστηριότητες έχοντας 300 ευρώ
το µήνα χωρίς ασφαλιστικά, χωρίς συνταξιουχικά δικαιώµατα
των εργαζοµένων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Είναι πενήντα
έξι οι φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Έκανε πέντε προτάσεις ο κ. Βενιζέλος. Πρόγραµµα, λέει, µέχρι
τις 31-12-2015. Σωθήκαµε! Τι είναι αυτό; Είναι απλά µετατόπιση
της πίεσης προς τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Δεν είναι τίποτε
άλλο.
Δεύτερον, έχουµε, λέει, πολύ καλά αποτελέσµατα στο PSI,
αυτό το «κούρεµα» που έγινε αυτές τις µέρες µε τα υπόλοιπα
των ταµείων στα νοσοκοµεία, στα πανεπιστήµια, τα τεχνολογικά
ιδρύµατα, σε άλλους φορείς δραστηριότητας κοινωνικού χαρακτήρα, αυτή η ανοιχτή κλοπή. Γιατί µας λέει ότι το PSI πήγε καλά;
Πώς θα ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες;
Τρίτον, λέει να περιοριστούν οι ανακεφαλαιώσεις των τραπεζών και των τραπεζιτών. Είναι, λέει, περίπου 52 δισεκατοµµύρια.
Πριν από µερικούς µήνες έκαναν λόγο για 28, για 30 δισεκατοµ-
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µύρια. Τώρα µιλάνε για 52 δισεκατοµµύρια.
Τέταρτον, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Θα µας βοηθήσει,
λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και οι πόροι του ΕΣΠΑ. Είναι,
λέει, και οι επενδύσεις από τη Γαλλία και από τη Γερµανία. Αλήθεια, δεν ισχύει το γεγονός ότι τα ναυπηγεία ειδοποίησαν τους
εργαζόµενους ότι θα τους πληρώνουν µία ηµέρα την εβδοµάδα,
τέσσερα µεροκάµατα το µήνα; Πώς θα ζήσουν οι εργαζόµενοι
στα ναυπηγεία; Γιατί απαγορεύεται, µε βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης –το δήλωσε προχθές ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας- τα ελληνικά ναυπηγεία να επισκευάζουν, να επιδιορθώνουν, να µετασκευάζουν και να κατασκευάζουν και πολεµικά
πλοία; Αυτή είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι,
λέει, τα ναυπηγεία, η ναυπηγική βιοµηχανία, πρέπει να στηριχθεί
στη Γερµανία και τα ναυπηγεία να στηριχθούν στο Κίελο, στο Ροστόκ και αλλού.
Και πέµπτον, προσπαθούµε, λέει, για απόλυτη και καθαρή προστασία χαµηλόµισθων και χαµηλοσυνταξιούχων, για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ανέφερε και κάτι για εθελοντισµούς.
Τελικά, µε ελεηµοσύνες θα ζήσουν οι εργαζόµενοι;
Μίλησε επίσης –και είναι µία ακόµα κινδυνολογία- για τις προσλήψεις που επιβάλλει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απολύονται ή
συνταξιοδοτούνται δέκα και προσλαµβάνεται ένας. Τώρα, λέει,
θα είναι ένας στους πέντε, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει ο στρατός. Άλλη µια κινδυνολογία. Θα καταρρεύσει η αστυνοµία. Μα,
πριν από δέκα ηµέρες έγιναν ξανά προκηρύξεις για προσλήψεις
αστυνοµικών δυνάµεων.
Τελειώνοντας, πρέπει να πούµε: Όλα όσα ειπώθηκαν από τον
κ. Βενιζέλο δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Αυτό που λέµε και την τελευταία ηµέρα που είναι η Βουλή ανοιχτή προς τους εργάτες, τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, στον ελληνικό λαό είναι να συνεχίσουν να αγωνίζονται, να συνεχίσουν να στέκονται µε το κεφάλι ψηλά, να µην
φοβηθούν όποια τροµοκρατικά διλήµµατα τους βάλετε αυτές τις
µέρες µέχρι τις εκλογές. Να προσέξουν οι εργαζόµενοι συνειδητά να αντιπαλέψουν προβοκάτσιες, τραµπουκισµούς και οποιεσδήποτε στρακαστρούκες ρίξουν στο δρόµο τους οι δυνάµεις
του δικοµµατισµού, οι δυνάµεις που στηρίζουν το µεγάλο κεφάλαιο. Να φτάσουν στην κάλπη περήφανα και να ψηφίσουν το
ΚΚΕ. Τους το λέµε αυτό, γιατί την επόµενη µέρα τα προβλήµατα
θα είναι παρόντα. Κι εµείς θα είµαστε παρόντες, όρθιοι, θα στεκόµαστε µαζί µε τους εργαζόµενους να αντιπαλεύουµε, ώστε να
διαµορφωθούν όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις για µια άλλη
πορεία της χώρας, για βαθύτερες αλλαγές µέχρι το επίπεδο της
εξουσίας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και καλή Ανάσταση στο λαό µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
τον κ. Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Είναι απορίας άξιο γιατί η Νέα Δηµοκρατία διαφώνησε µε την
πρωτοβουλία να εξουσιοδοτηθεί η Βουλή και να υπάρξει έλεγχος
των καταθέσεων των Βουλευτών στην Ελβετία. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει έλεγχος για όλο τον κόσµο, σε όλη τη γη, απ’ άκρου
εις άκρον, να µπορεί ο οικονοµικός εισαγγελέας να ελέγξει το
µαύρο πολιτικό χρήµα. Εδώ δεν έχετε επιτρέψει στους ταµίες
των κοµµάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας να έρθουν
στη Βουλή να καταθέσουν. Και όλως τυχαίως ο κ. Μηλιάκος και
ο κ. Λάµπρου διετέλεσαν και Πρόεδροι της Αγροτικής Τράπεζας,
η οποία σας έχει δανείσει 250 εκατοµµύρια. Όλως τυχαίως! Οι
ταµίες των κοµµάτων κάνουν κουµάντο.
Ο έλεγχος και η διαφάνεια είναι αυτονόητα. Όταν κάποιοι υπερασπίζονται µε τέτοιο τρόπο την ελευθερία τους, θέλουν µεγαλύτερο έλεγχο αλλά αρνούνται το µερικό έλεγχο, έχουν
λερωµένη τη φωλιά τους. Θα έπρεπε όλοι να παράσχουµε αυτήν
την εξουσιοδότηση. Είναι ένα βήµα. Δεν είναι το ζητούµενο. Σκιά
λοιπόν πάνω σε οποιονδήποτε δεν παράσχει την εξουσιοδότηση.
Και βέβαια το ερωτηµατικό αυτό γίνεται θαυµαστικό αποδοκιµασίας γιατί είναι µια λογική δογµατική κάποιων οι οποίοι θέλουν
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αυτοδυναµία για να κυβερνήσουν τον τόπο. Πίσω από το παραβάν κρυφτείτε. Είναι αυτό που λέµε «κάντε κατάχρηση του δικαιώµατος της διάρκειας της ψηφοφορίας, αφού δεν ορίζεται
πόσο χρόνο θέλει να ψηφίσει ο καθένας, µπείτε πίσω από το παραβάν και µην βγείτε ποτέ, για να µην σας δει ο κόσµος». Γιατί
δεν έχετε µούτρα να εµφανιστείτε.
Έρχοµαι στην πραγµατικότητα που επικρατεί σήµερα στο ζήτηµα της κοινωνικής ασφάλισης και θα κάνω µια ειδική αναφορά
στη δραµατική αύξηση της µαύρης εργασίας, της ανασφάλιστης
εργασίας. Στον ιδιωτικό τοµέα έχουµε επίσηµη µείωση των αµοιβών κατά 33%. Έχουµε επίσης υπερβολική αύξηση του αριθµού
της µερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας. Όλοι
οι έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι το 1/3 των εργαζοµένων είναι αδήλωτοι, δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και η πλειοψηφία των µηνύσεων, το 68,8% αφορά τη µη καταβολή δεδουλευµένων
αποδοχών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Έτσι φαίνεται ότι ο τοµέας της παραοικονοµίας, της εισφοροδιαφυγής των ασφαλιστικών ταµείων οδεύει προς τα ύψη και έχει ναρκοθετήσει τον
οποιονδήποτε σχεδιασµό. Άρα, οι δοµικές αλλαγές οι οποίες επιχειρούνται στα ταµεία είναι διαχείριση της καταστροφής τους.
Εµείς απέναντι σε αυτό το φαινόµενο έχουµε τοποθετηθεί. Ζητάγαµε πρώτοι απ’ όλους ενοποίηση των ταµείων όταν ήταν
ακόµα σε υγιή διαχείριση. Ζητάγαµε αξιοποίηση της περιουσίας.
Ζητάγαµε διαφανή διαχείριση των οµολογιακών τους αποθεµατικών και αντ’ αυτού είδαµε το άλλο: τη διακοµµατική συνενοχή
στα δοµηµένα οµόλογα, τις οµόφωνες αποφάσεις ανάµεσα στα
δυο µεγάλα κόµµατα, στις διαδροµές που θα ακολουθούσαν για
να εισπράξουν τα παράκεντρα της διαφθοράς το µέρισµά τους.
Να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός αυτήν τη στιγµή έχει µέσα του
ένα καταστάλαγµα όλης αυτής της ιστορικής πορείας της τελευταίας δεκαπενταετίας που βιώνει την απόσταση την ψυχική, την
απόσταση την ηθική, την απόσταση τη διανοητική µε αυτούς που
τον εµπαίζουν µε αυτούς που τον κυβερνάνε. Έρχεται ένα µεγάλο κύµα ανατροπής από την κοινωνία που αναζητά θετική διέξοδο και εµείς ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεσµευόµαστε σε αυτήν τη σοβαρή υπεύθυνη στάση. Εµείς είµαστε η εµπροσθοφυλακή της ευθύνης. Σε όλα τα ζητήµατα σηκώνουµε το
βάρος της αλήθειας συγκρουόµενοι µε τα επιµέρους, πάντα µε
γνώµονα το συµφέρον του λαού και του έθνους.
Εµείς συγκρουστήκαµε µε συντεχνίες. Δεν τις χαϊδέψαµε.
Εµείς δεν συγκαλύψαµε τις κατηγορίες εκείνες που εξαιρούσαν
τον εαυτό τους από την αναλογικότητα των βαρών που θα
έπρεπε να σηκώνει η κοινωνία. Δεν δεχόµαστε όµως τεράστια
κοµµάτια του παραγωγικού ιστού να εξαιρούνται της φορολόγησης, να φοροδιαφεύγουν και αυτό µε τη συγκάλυψη των υπηρεσιακών παραγόντων.
Γιατί όλο αυτό το έλλειµµα, το οποίο προσδιορίζεται σε δεκάδες δισεκατοµµύρια, οδηγεί σε µονοµερή επιβάρυνση των νοµοταγών πολιτών και των αδύναµων κοινωνικών τάξεων, οι οποίες
υποφέρουν πλέον.
Απέναντι στις δικές σας πρακτικές απαντήσαµε µε τη δικιά µας
αντιπρόταση. Στην έλλειψη ρευστότητας ζητήσαµε µε το «πόθεν
έσχες» εισροή, όπως έκανε η Ιταλία του Μπερλουσκόνι, για να
µπει στην αγορά κεφάλαιο. Όσον αφορά την ενοποίηση των τραπεζών, δεν µας ακούγατε. Όσον αφορά την ενοποίηση των
ασφαλιστικών ταµείων, αργήσατε και κάνετε αυτήν τη στιγµή τις
ενοποιήσεις πάνω στα συντρίµµια της κακοδιαχείρισης την οποία
κρατάγατε για τους ηµετέρους, έχοντας πολλαπλά συµβούλια
που έκαναν το καθένα τα δικά του. Έτσι, λοιπόν, τοποθετούµαστε µακριά από αυτές τις κυβερνητικές επιλογές.
Είµαστε η άλλη πλευρά µιας θετικής διεξόδου και η άλλη
πλευρά έχει βηµατισµό: άλλη µορφή δανείου µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση µε όρους αλληλεγγύης. Σταθερό φορολογικό σύστηµα
για να προσελκυθούν επενδύσεις. Ραγδαία µείωση του ΦΠΑ για
να συνεχίσουν οι εισπράξεις του δηµοσίου, που σήµερα όλοι
όσοι είναι στην αγορά ξέρουν ότι στον τοµέα εστίασης το µόνο
που κάνατε είναι να τους αναγκάζετε να µην κόβουν αποδείξεις.
Σας λέω ένα απλό παράδειγµα. Είµαστε απέναντι στη λογική ότι
θα καταργήσετε την ατοµική ιδιοκτησία για να την οδηγήσετε
στο ξεπούληµα, στην αναγκαστική πώληση, για να γλυτώσει από
το βάρος των συσσωρευµένων πολλαπλών φόρων που κάθε
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µέρα επινοείτε. Είµαστε απέναντι σε αυτήν την πρακτική που
οδηγεί τη χώρα σε διαρκή ύφεση και καταστροφή.
Εµείς έχουµε στα χέρια µας τα στοιχεία. Σήµερα κιόλας, αν
δείτε, υπάρχουν ειδικά έντυπα, τα οποία λένε για τη δυνατότητα
αυτάρκειας του ελληνικού λαού σε τρόφιµα. Μπορούµε να ζήσουµε µε αυτά που παράγουµε. Και εµείς λέµε «ναι», πρώτα τα
ελληνικά προϊόντα, πρώτα ο Έλληνας εργαζόµενος, πρώτα ο Έλληνας επιχειρηµατίας. Οτιδήποτε ελληνικό πρέπει να το υπερασπιστούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Ενώ εσείς είστε στην ανοικτή αγορά, την χοάνη εκείνη που
θέλει να ξαναδώσει και άλλα κέρδη στη Γερµανία και άλλα κέρδη
στις βόρειες χώρες. Εµείς είµαστε δίπλα στο δοκιµαζόµενο πολίτη, ακριβώς δίπλα, γιατί είµαστε µέρος του προβλήµατος της
χώρας που το βιώνουµε στην καθηµερινή µας ζωή. Δηλαδή, είµαστε κοµµάτι του λαϊκού αισθήµατος, όταν εσείς είστε η άρχουσα τάξη της διαχείρισης, η οποία έχει απονοµιµοποιηθεί στη
συνείδηση του κόσµου και το µόνο που κάνει είναι να τον διώχνει
από κοντά της, αλλά και να τον απελπίζει. Γι’ αυτό οι αναστάσιµες αυτές µέρες δίνουν µια ελπίδα ότι οι καµπάνες που θα χτυπήσουν για την Ανάσταση, θα είναι οι καµπάνες οι οποίες θα
συνεγείρουν τον Έλληνα πολίτη για να διώξει µια για πάντα από
πάνω του τους δυνάστες.
Και έρχοµαι στο τελευταίο ζήτηµα των νοµοθετηµάτων τα
οποία φέρνετε. Καταθέσαµε αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία
για το ζήτηµα της τροπολογίας που αφορά την υγειονοµική
βόµβα των λαθροµεταναστών, που θέλετε να τους βάλετε σε
στρατόπεδα τα οποία δεν έχουν και τις υποδοµές υγειονοµικής
περίθαλψης, για να είµαστε αντικειµενικοί, αντί να επιλέξετε τη
σωστή επιλογή: ότι γι’ όλες αυτές τις κατηγορίες που περιγράφονται στην τροπολογία και απειλούν τη δηµόσια υγεία, δηλαδή,
όσοι χρήζουν άµεσης υγειονοµικής περίθαλψης σαφώς πρέπει
να τους παρασχεθεί, οι υπόλοιποι, για τους οποίους διαπιστώνουµε ότι φέρνουν το AIDS, την ηπατίτιδα Β, τη φυµατίωση, την
ελονοσία και όλα τα άλλα µαζί, όλες αυτές τις µεταδοτικές ασθένειες, οφείλουν να απελαθούν.
Και δεν παίρνετε αυτήν την απόφαση, φέρνετε σαν διάταξη
ρυθµιστική αναφορά δεύτερης και έµµεσης νοµιµοποίησης
αυτών που οι τοπικές κοινωνίες έχουν απορρίψει σε όλη τη χώρα.
Απέναντι σε αυτήν την τροπολογία εµείς είµαστε σίγουροι ότι το
σύνολο των παρισταµένων θα καταψηφίσει και αισθανόµαστε
διαρκώς τη βεβαιότητα ότι θα αναγκαστείτε να την αποσύρετε.
Και θα είναι νίκη του ΛΑΟΣ και του λαού η απόσυρση αυτής της
τροπολογίας, γιατί δεν θα έχετε τον αριθµό µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα να ψηφίσει υπέρ αυτού του συνεχιζόµενου λάθους.
Ολοκληρώνω µε τη δική µας πρόταση για την αποκατάσταση
της ισονοµίας και της ισοπολιτείας των Ελλήνων πολιτών που
διασαλεύθηκε µε την απαράδεκτη ψήφιση του Οικοδοµικού Κανονισµού εκ µέρους της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας από κοινού, όπου περιλαµβάνεται διάκριση εις
βάρος των Ελλήνων πολιτών που έχουν χριστιανικό θρήσκευµα,
µιας και εσείς ψηφίσατε µονοµερώς ότι οποιοσδήποτε είναι µουσουλµάνος, κατά δήλωσή του, κατά το πιστοποιητικό της Μουφτείας ή δεν ξέρω µε ποιον άλλο τρόπο –γιατί απαγορεύεται,
κατά το Σύνταγµα, ο ατοµικός προσδιορισµός ταυτότητας- θα
απαλλάσσεται του 80% του προστίµου για τα αυθαίρετα.
Τελειώνω µε το εξής. Είστε µπροστά σ’ ένα δίληµµα: Ή να
αφήσετε τους Έλληνες αυτήν τη στιγµή σε δύο κατηγορίες κι
όσοι είναι µουσουλµάνοι να απαλλάσσονται κατά 80% του προστίµου ή να δεχθείτε την τροπολογία µας, η οποία εξισώνει
όλους τους Έλληνες και περιλαµβάνει και τον Έβρο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από κοινού, στο ίδιο µέτρο, για να
είναι όλοι οι Έλληνες ίσοι απέναντι στο νόµο. Διαφορετικά, να
δούµε µε τι µούτρα θα εµφανιστείτε στη Θράκη και τι θα πείτε
στους Έλληνες που έχουν και χριστιανικό θρήσκευµα, στη συνείδησή τους.
Ο ΛΑΟΣ σήµερα σας αναγκάζει σε δύο κινήσεις: Υποχώρηση
και ήττα σε όλα και ψήφιση δίκαιων µέτρων!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χρυσανθακόπουλο.
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Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα είµαι ιδιαίτερα σύντοµος, κυρία
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να απευθυνθώ προς το Προεδρείο της Βουλής µε τις ευχαριστίες όλων µας -πιστεύω- για τη δουλειά που
έκανε τόσο ο Πρόεδρος κ. Φιλιππος Πετσάλνικος όσο και όλοι οι
Αντιπρόεδροι, κυρία Πρόεδρε. Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε πραγµατικά γιατί µε υποµονή, επιµονή, σοβαρότητα και
ευθύνη, τήρηση του Κανονισµού και αµεροληψία κρατήσατε
πραγµατικά δύσκολες συνεδριάσεις, εξαιρετικά δύσκολες, ίσως
από τις δυσκολότερες από την εποχή λειτουργίας του µεγάλου
αυτού θεσµού της Δηµοκρατίας µας του ελληνικού Κοινοβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους των κοµµάτων για την προσπάθεια που έγινε για
να αναβαθµιστεί ο πολιτικός διάλογος σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα,
καθώς και όλους τους Βουλευτές. Πραγµατικά ήταν από τις δυσκολότερες φάσεις που έχουµε περάσει, τουλάχιστον όσο είµαι
εγώ στη Βουλή, και θέλω να ευχηθώ να µην ξαναπεράσουµε τέτοιες περιόδους µε µέτρα τα οποία πραγµατικά δηµιούργησαν
έντονα προβλήµατα στους Έλληνες πολίτες. Θέλω να πιστεύω
ότι αυτά που ψηφίσαµε θα αποτελέσουν το έναυσµα για να ανακάµψει η χώρα, να προχωρήσει προς την αυτοδύναµη Ελλάδα
και να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ για πολύ λίγο
στην οµιλία του κ. Σαλµά που µίλησε λίγη ώρα πριν. Δύο χρόνια
τώρα ο κ. Σαµαράς χρησιµοποίησε τον λαϊκισµό, την άρνηση και
την υπονόµευση κάθε προσπάθειας και της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ στην αρχή µέχρι ένα σηµείο και κάθε προσπάθειας στη
χώρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο ίδιος ο κ. Σαµαράς να εκθρέψει το «αβγό» του λαϊκισµού, το οποίο τώρα έκανε την εµφάνισή
του και στα δεξιά του µε ένα νέο κόµµα, το κόµµα του κ. Καµµένου, το οποίο έχει κάνει την εµφάνισή του.
Το κόµµα αυτό, κόµµα το οποίο χτυπάει και την ίδια τη Νέα
Δηµοκρατία, όπως οι ίδιοι λένε, είναι αποτέλεσµα της πολιτικής
του κ. Σαµαρά, είναι αποτέλεσµα του λαϊκισµού και της άρνησής
του, της υπονόµευσης των προσπαθειών που έγιναν για να κρατηθεί η χώρα στα πόδια της. Και δεν µπορεί να λέει ο κ. Σαλµάς
για το PSI. Ο ίδιος ο κ. Σαµαράς χαρακτήρισε το PSI, την προσπάθεια δηλαδή που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος
και Υπουργός Οικονοµικών κ. Βενιζέλος τότε και όλοι µας, ως µία
πολύ µεγάλη κατάκτηση για τη χώρα.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να επισηµάνω ότι αντί να είµαστε
πάλι µε στείρα άρνηση και πολιτικούς διαπληκτισµούς χωρίς περιεχόµενο, όπως είπε σήµερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, τα «πέντε σηµεία» για τον Ιούνιο, καλά θα κάνει
να παρουσιάσει και ο κ. Σαµαράς είτε από Βήµατος της Βουλής
είτε από οπουδήποτε ο ίδιος πιστεύει, τα πέντε ή τα έξι ή τα τέσσερα σηµεία τα δικά του, όποια αυτός νοµίζει, για το τι πρόκειται
να γίνει τον Ιούνιο στη χώρα.
Εµείς ήµασταν πολύ καθαροί. Καταθέσαµε σήµερα την πρότασή µας. Είπαµε από πού πρέπει να αντληθούν τα λεφτά. Είπαµε µε τι κινήσεις πρέπει να συνοδευτούν, µε τι µεγάλες
διαθρωτικές αλλαγές πρέπει να προχωρήσουµε προκειµένου ο
ελληνικός λαός να µην ξαναεπιβαρυνθεί µε οριζόντια και εν πολλοίς άδικα µέτρα.
Ας κάνουν και οι άλλοι το ίδιο. Ας κουβεντιάσουµε κάποτε µε
σοβαρότητα και ευθύνη σε µια διαφορετική εκλογική περίοδο
από τις άλλες, χωρίς ταξίµατα, χωρίς εύκολα λόγια, χωρίς µεγάλες κουβέντες, χωρίς πελατειακές σχέσεις αλλά µε πολύ σοβαρότητα και ευθύνη για αυτό που πρέπει να γίνει.
Σε τελική ανάλυση σήµερα έχουµε όλοι την υποχρέωση να
πούµε την αλήθεια στους πολίτες, να µιλήσουµε ειλικρινά, να δεσµευτούµε για το τι θα κάνουµε µετά, να δεσµευτούµε µε καθαρές κουβέντες για τον Ιούνιο, για το τι θα κάνουµε µε το
πρόγραµµα που έχουµε υπογράψει και συµφωνήσει και εγκρίνει
στη Βουλή των Ελλήνων, για το πώς θα προχωρήσει η Ελλάδα
για να γίνει αυτοδύναµη. Αυτοδύναµη Ελλάδα σηµαίνει αξιοπρε-
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πής Ελλάδα και αξιοπρεπείς Έλληνες.
Αυτό χρειαζόµαστε σήµερα και όχι µεγάλα λόγια, όχι κουβέντες που γνωρίζουµε ότι δεν θα γίνουν πράξη και όχι τυχοδιωκτισµούς σαν και αυτούς που ακούγονται αυτές τις µέρες περί
επανειληµµένων εκλογών.
Κύριε Πρόεδρε, και πάλι κλείνοντας και τη συνεδρίαση και –
υποθέτω- τη γενικότερη παρουσία µας σε αυτή εδώ την κοινοβουλευτική σύνοδο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κοινοβουλευτική περίοδο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σ’ αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο λοιπόν θέλω εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ να ευχαριστήσω εσάς, να ευχαριστήσω και πάλι τους αντιπροέδρους για το πολύ σπουδαίο έργο που κάνατε. Προσπαθήσατε σε πολύ δύσκολη περίοδο να κρατήσετε ψηλά τη Βουλή,
τον κοινοβουλευτισµό, τη δηµοκρατία µας και τους θεσµούς της.
Πιστεύω ότι είχατε τη συµπαράσταση όλων. Εάν κάποιες στιγµές
και εσείς αδικηθήκατε και οι Αντιπρόεδροι και εµείς, να δώσουµε
εξηγήσεις ο ένας στον άλλο.
Νοµίζω, όµως, ότι µε αυτά που είχαµε να αντιµετωπίσουµε
αυτά τα δυόµισι χρόνια, το γεγονός ότι βγήκαν πέρα, το γεγονός
ότι λειτούργησαν πλήρως οι δηµοκρατικοί θεσµοί, το γεγονός
ότι παρήχθησαν αποφάσεις, το γεγονός ότι σε συνθήκες έντασης επικρατούσε πάντα η σωφροσύνη και ο ορθολογισµός, σας
τιµά ιδιαίτερα και αποτελεί µια σοβαρή επιτυχία για το έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Πρωτόπαπα και για τα καλά σας λόγια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο για µια µικρή παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος και αµέσως µετά ο κ. Λαφαζάνης και ο
κ. Τσούκαλης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση παρεµβαίνει για
να κάνει µια δήλωση που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περιόδου αυτής της Βουλής και ειδικά µια δήλωση που σχετίζεται µε το πρόσωπο του Προέδρου της Εθνικής
Αντιπροσωπείας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ….
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι, κύριε συνάδελφε, το έχω ζητήσει πάρα πολύ
ώρα και δεν µου έχει δοθεί η ευκαιρία και είναι ζήτηµα δεοντολογίας. Πρέπει να το σεβαστείτε.
Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, η παρούσα κοινοβουλευτική περίοδος υπήρξε
ίσως η πιο τρικυµιώδης από Μεταπολιτεύσεως, διασπάσεις κοµµάτων για πρώτη φορά η συνειδητοποίηση της τραγικής θέσης
στην οποία έχει βρεθεί η χώρα, κρίση που πολλοί την χαρακτηρίζουν –και συµµετέχω στην αξιολόγηση- ως τη σηµαντικότερη
µετά τον εµφύλιο πόλεµο στην Ελλάδα.
Συνδέσατε τη δική σας παρουσία ως Προέδρου µε αυτήν την
περίοδο. Καταφέρατε, αδικηθείς πάρα πολλές φορές, να κρατήσετε τη συνοχή του Σώµατος σε αξιοθαύµαστο επίπεδο. Αµυνθήκατε για εµάς πάρα πολλές φορές απέναντι σε επιθέσεις εντός
και εκτός Αιθούσης.
Για να µην µακρηγορώ και για να υπογραµµίσω την ευθύτητα
αυτών που λέω και όχι την καθώς πρέπει τοποθέτηση εµού ως
Υπουργού αλλά και της Κυβερνήσεως, θέλω να µεταφέρω στους
συναδέλφους και µια εµπειρία αυτών των δυόµισι ετών.
Είµαι µέλος κυβερνήσεων σε περίοδο µεγάλης κρίσης, όπως
προανέφερα. Πολλές φορές χρειαστήκαµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µια επιτάχυνση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, µια ερµηνεία του Κανονισµού της Βουλής, µια ροή των
κοινοβουλευτικών πραγµάτων κατά τις προθεσµίες µας, κατά τις
αγωνίες µας, κατά τις εκτιµήσεις µας που άλλες ήταν ορθές και
άλλες δεν ήταν ορθές, όπως η ζωή απέδειξε.
Ουδέποτε σ’ αυτήν τη δική µας εναγώνια προσπάθεια ο Πρόεδρος στάθηκε ως Πρόεδρος που εξελέγη επειδή το ΠΑΣΟΚ
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είναι πλειοψηφία. Στάθηκε ως Πρόεδρος που σεβάστηκε τον Κανονισµό της Βουλής. Σας το µεταφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως µια εµπειρία χωρίς την παραµικρή δόση υπερβολής.
Υπό αυτήν την έννοια, κύριε Πρόεδρε, και επειδή αυτή η γνώµη
είναι και γνώµη των περισσοτέρων συναδέλφων, θέλω να σας
συγχαρώ εκ µέρους της Κυβέρνησης, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στον πολιτικό σας αγώνα και να ευχηθώ και εγώ µαζί σας,
όπως το κάνατε, να δώσουµε µια µάχη έντιµη προεκλογικά, ο κόσµος να καταλάβει τις διαφορές µας, τα πλεονεκτήµατα του καθενός και να κρίνει κατά βούληση ως µέλος ο καθένας µας της
λαϊκής κυριαρχίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Λοβέρδο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω
τα συγχαρητήριά µου προς το Προεδρείο της Βουλής. Θέλω να
απευθύνω θερµές ευχαριστίες στις Διευθύνσεις Κοινοβουλευτικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, που παρευρέθηκαν
στην Αίθουσα και βοήθησαν πάρα πολύ τη διαδικασία, στους συνεργάτες µας υπαλλήλους της Βουλής, όπως επίσης και σε
όλους τους άντρες και γυναίκες πρακτικογράφους και στενογράφους, οι οποίοι ξενύχτησαν πολλές φορές µαζί µας, µόχθησαν
µαζί µας, για να παραχθεί αυτό το έργο.
Νοµίζω ότι τους το οφείλουµε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Την αναφορά αυτή
ήθελα να την κάνω, όταν θα κλείσει η συνεδρίαση, αλλά µια που
ήδη το θίγετε εσείς στο σηµείο αυτό, θα την κάνω τώρα.
Η Βουλή, όπως είπαµε όλοι και όπως όλοι διαπιστώσατε, πέρασε την πιο δύσκολη περίοδό της που όλα τα χρόνια θυµόµαστε
όλοι την λειτουργία του Κοινοβουλίου. Η Βουλή στάθηκε όρθια,
ακόµη και σε πάρα πολύ δύσκολες στιγµές.
Θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Θυµάστε ότι, όταν επρόκειτο
να ληφθούν ορισµένες φορές πάρα πολύ δύσκολες, πολύ επώδυνες αποφάσεις, όταν, όπως είχαν δικαίωµα, όλοι απεργούσαν
σ’ αυτήν τη χώρα και είχε σταµατήσει τη λειτουργία της και η Δηµόσια Διοίκηση παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τα µάτια
των άλλων χωρών, των πολιτικών δυνάµεων, των κυβερνήσεων,
αλλά και των πολιτών των άλλων χωρών ήταν στραµµένα εδώ
στην Ελλάδα και ήταν στραµµένα στο Κοινοβούλιο. Τότε, οι συνεργάτες µας, οι υπάλληλοι της Βουλής, δεν σκέφτηκαν ούτε µια
στιγµή να συµµετέχουν και αυτοί, παρ’ ότι είχαν κάθε δικαίωµα και δίκιο, πολλές φορές- από τις περικοπές που κάναµε κ.λπ. και
να κλείσουν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Σας λέω ένα πολύ
χαρακτηριστικό παράδειγµα. Υπήρξαν µέρες που λειτουργούσε
η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία χάρη σε αυτήν ακριβώς την αίσθηση ευθύνης που είχαν και έχουν οι υπάλληλοι της Βουλής.
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και εγώ και τους ευχαριστώ
για τη συνεργασία που είχαµε, για τη σοβαρότητα και για την
υπευθυνότητα που επέδειξαν, ακόµη όταν και οι δικές µας -και
οι δικές µου- αποφάσεις δεν ήταν ευχάριστες γι’ αυτούς, γιατί
σήµαιναν περικοπές και περιορισµούς.
Πράγµατι, η λειτουργία του Κοινοβουλίου οφείλεται σε όλους
αυτούς τους συνεργάτες, σε όλο το δυναµικό της Βουλής διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιµη περίοδο. Και τα συγχαρητήρια µας και τις ευχαριστίες µας προς όλους αυτούς.
(Χειροκροτήµατα)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Θα πω δύο λόγια, βεβαίως, για τη λειτουργία της Βουλής και
για όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτήν τη λειτουργία, στο τέλος
της οµιλίας µου.
Θα ήθελα να είχε άλλη τροπή αυτή η οµιλία, άλλη κατεύθυνση,
άλλο προσανατολισµό, αλλά δυστυχώς µίλησε πριν ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η οµιλία του αυτή µάλλον
θύµιζε θρήνο, γεµάτη πανικό, αδιέξοδο για τον καταποντισµό
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που βλέπει στο κόµµα του και στο συνεταιρισµό ΠΑΣΟΚ και Νέας
Δηµοκρατίας.
Διότι ο κ. Βενιζέλος µε όσα είπε έµοιαζε µε τον καπετάνιο που
βύθισε το πλοίο, τον πολιτικό µηχανικό που κατεδάφισε το οικοδόµηµα, κατέστρεψε το οικοδόµηµα και τώρα έρχεται και λέει
«είµαι έτοιµος να πουλήσω σε καλή τιµή τα υλικά κατεδάφισης».
Αυτός ήταν ο κ. Βενιζέλος σήµερα. Τα πέντε σηµεία του ήταν η
εναγώνια προσπάθεια -και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου,
φυσικά, του ΠΑΣΟΚ- να βρει κάτι να πει στον ελληνικό λαό για
να δώσει κάποιο τόνο αισιοδοξίας και προοπτικής για το µέλλον
από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Όµως, τέτοια αισιοδοξία και τέτοια
προοπτική, είτε µε το ΠΑΣΟΚ είτε µε τη Νέα Δηµοκρατία, δεν
υπάρχει για τον τόπο και τον ελληνικό λαό.
Ποτέ δεν έχει συµβεί ξανά ένα κόµµα και ένας συνεταίρος του
µέσα σε δύο συναπτά χρόνια να κάνουν µία τόσο µεγάλης έκτασης και βάθους καταστροφή σε µία χώρα σε ειρηνική περίοδο.
Αυτό και να το επεδίωκε κανείς συνειδητά, να ήταν συνειδητή η
επιδίωξή του, δεν θα το είχε καταφέρει τόσο καλά.
Το κατάφερε, όµως, το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, του
Ευάγγελου Βενιζέλου και η Νέα Δηµοκρατία του κ. Σαµαρά. Ρήµαξαν κυριολεκτικά τον τόπο. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο και το
χειρότερο είναι ότι δεν έχουν καµµία προοπτική για το µέλλον.
Κάποια σηµεία προσπάθησε να θίξει εδώ ο κ. Βενιζέλος, αλλά
δεν µας είπε το κύριο και το καθοριστικό ότι το αυριανό πρόγραµµα της συγκυβέρνησης -η οποία δεν θα υπάρξει, φυσικά,
µετά τη λαϊκή εντολή- είναι το δεύτερο µνηµόνιο, δηλαδή οι
εβδοµήντα σελίδες του δευτέρου µνηµονίου, που λεπτοµερειακά
καταγράφουν αυτά που θα προκύψουν από την εποµένη των
εκλογών και πρώτα απ’ όλα από τον Ιούνιο.
Από τον Ιούνιο 12 δισεκατοµµύρια ευρώ θα επιπέσουν στις κεφαλές του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Δεν µας είπε
τίποτα γι’ αυτά ο κ. Βενιζέλος. Από πού θα βρεθούν αυτά τα 12
δισεκατοµµύρια; «Θα περιορίσουµε…» –λέει- «…το κράτος, τις
δαπάνες». Βεβαίως, θα περιορίσουν το κράτος και τις δαπάνες,
αλλά έτσι θα καταστρέψουν ό,τι έχει αποµείνει κοινωνικό σε αυτό
το κράτος, θα καταστρέψουν κάθε προοπτική γι’ αυτήν τη χώρα
µε τα 12 δισεκατοµµύρια τους.
Κατά τ’ άλλα, όµως, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
σπεύδουν να την προχωρήσουν εν µέσω προεκλογικής περιόδου, η οποία ανακεφαλαιοποίηση µέχρι τις 20 Ιουλίου θα έχει
ετοιµαστεί µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου.
Με ποιο δικαίωµα το κάνετε αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης;
Με ποιο δικαίωµα, κύριε Κουτρουµάνη, προχωράτε στην ανακεφαλαιοποίηση;
Δίνετε δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες εν µέσω
προεκλογικής περιόδου. Γιατί βιάζεστε; Γιατί άρον-άρον το κάνετε αυτό µε κλειστή τη Βουλή; Γιατί θα δεσµεύσετε την επόµενη
Βουλή µε τους όρους επανακεφαλαιοποίησης; Γιατί θα δεσµεύσετε την επόµενη Κυβέρνηση µε τα 50 δισεκατοµµύρια περίπου
στις τράπεζες; Γιατί σπεύδετε να ικανοποιήσετε προεκλογικά
τους τραπεζίτες;
Δεν έχετε καµµία νοµιµοποίηση να το κάνετε αυτό. Δεν έχετε
κανένα δικαίωµα να το κάνετε. Είναι θέµα λίγων εβδοµάδων η
επόµενη Κυβέρνηση, που θα προκύψει µετά τη λαϊκή εντολή, να
διεκπεραιώσει αυτήν την υπόθεση.
Όµως, θα πάτε 20 Ιουλίου να το κάνετε µε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, δηλαδή να χαρίσετε στους τραπεζίτες 50 δισεκατοµµύρια ευρώ και τις τράπεζες δικές τους, στην ιδιωτική διαχείριση µε ένα τρόπο που να «βουλιάζει» και η οικονοµία και η
κοινωνία λόγω των τραπεζών.
Αυτά είναι τα έργα σας και ερχόσαστε εδώ, από αυτό το Βήµα,
να επικαλείστε αισιόδοξες προοπτικές για το µέλλον; Καταστροφή θα είναι το µέλλον µε εσάς.
Εδώ, ο ελληνικός λαός έχει µία πολύ µεγάλη ευκαιρία στις
εκλογές, να µετατρέψει αυτές τις εκλογές σε δηµοψήφισµα, ένα
δηµοψήφισµα για ένα µεγάλο «όχι» στις µνηµονιακές δυνάµεις
και όσες παραπλεύρως στηρίζουν τα µνηµόνια. Αυτό το «όχι»
πρέπει να είναι ένα µήνυµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη
την Ευρώπη. Πρέπει να καταλάβει όλη η Ευρώπη ότι ο ελληνικός
λαός δεν δέχεται τη µνηµονιακή δεσποτεία, δεν δέχεται το µνηµονιακό «κανιβαλισµό», δεν δέχεται τη µνηµονιακή αποικιοποίηση
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της χώρας, δεν δέχεται να µετατρέψει τη χώρα σε «µπανανία»
και προτεκτοράτο, όπως το έχετε κάνει.
Αυτό το µήνυµα πρέπει να σταλεί στην Ευρώπη και να πει ο
ελληνικός λαός καθαρά ότι θέλει µία άλλη πορεία και για τη χώρα
του και για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αυτή η ετυµηγορία θα µετρήσει, γιατί θ’ αλλάξει το τοπίο και στην Ελλάδα, αλλά θα το αλλάξει και στην Ευρώπη αύριο, διότι αν στις εκλογές που
έρχονται, ο ελληνικός λαός πει αυτό το µεγάλο «όχι», όπως το
έχει πει πολλές φορές όταν χρειαζόταν στην ιστορία του, τότε
ένα µεγάλο «ντόµινο» θα επικρατήσει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις
και θα σαρώσει αυτά τα οποία έχουν σχεδιάσει και προωθούν οι
Μέρκελ και Σαρκοζί, τα ευρωπαϊκά διευθυντήρια, το χρηµατιστηριακό κεφάλαιο και οι πολυεθνικές της Ευρώπης. Θα σαρωθούν
και εδώ και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία
-που είναι έτοιµη να µπει στο µνηµόνιο- και στην Ιταλία και στη
Γαλλία.
Αυτό θα γίνει µε τις εκλογές που έρχονται. Αυτό το µήνυµα θα
στείλει ο ελληνικός λαός στο συνεταιρισµό ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας, αναδεικνύοντας το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καθοριστική δύναµη για τις µετεκλογικές εξελίξεις και για
ένα νέο τοπίο προσανατολισµού προς προοδευτικότερες και αριστερές εξελίξεις, γιατί αυτές τις εξελίξεις θέλει ο τόπος για να
ανασάνει και όχι αυτά που κάνετε, που προσπαθείτε να µεταφέρετε την ατζέντα σε άλλα θέµατα, για να παρακαµφθούν το µνηµόνιο, οι οικονοµικές πολιτικές και η κατεδάφιση.
Μας είπε ο κ. Βενιζέλος ότι θα προστατεύσει τους χαµηλόµισθους και χαµηλοσυνταξιούχους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μας είπε ότι θα παρέχει απόλυτη προστασία. Έλεος, κύριε Βενιζέλο! Σε ποιον τα λέτε; Στο σπίτι του κρεµασµένου µιλάτε για
σχοινί; Ποιος θα προστατεύσει; Ο κ. Βενιζέλος, όπως προστάτευσε ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Σαµαράς το χαµηλόµισθο και το
χαµηλοσυνταξιούχο; Θα τον υπερασπιστεί εδώ το Υπουργείο Εργασίας, που είναι Υπουργείο εργοδοσίας; Είναι δυνατόν να τα
λέτε αυτά στον ελληνικό λαό;
Όταν είχε ξεκινήσει η δηµοσιονοµική κρίση, δεν ετίθετο –λέγατε- θέµα για τον ιδιωτικό τοµέα. Και ήρθατε και τα σαρώσατε
όλα.
Και µέσα στο µνηµόνιο προβλέπεται και το δεύτερο κύµα λεηλασίας για τους συνταξιούχους και τους µισθωτούς, ιδιαίτερα
για τους χαµηλόµισθους και για τους χαµηλοσυνταξιούχους που
οδεύουν σε µισθούς Βουλγαρίας, σε µισθούς εξαθλίωσης, πέραν
της ανεργίας βεβαίως που καλπάζει. Σε λίγο οι άνεργοι θα συναγωνίζονται αυτούς που δουλεύουν –και όπως δουλεύουν- σε
ηµιαπασχόληση, σε part time, σε µερική απασχόληση, σε δουλεµπόριο, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή είναι η εργασία στη
σηµερινή Ελλάδα, ιδιαίτερα για τη νεολαία.
Για όλα αυτά δεν µπορείτε να αποπροσανατολίσετε τον ελληνικό λαό. Δεν µπορείτε να τον κάνετε να µην τα βλέπει και να µην
ψηφίσει µε αυτά τα κριτήρια για µία άλλη πορεία της χώρας. Και
δεν µπορείτε να τον αποπροσανατολίσετε µε διατάξεις και ρυθµίσεις που φέρνετε –υποτίθεται- για να µεταθέσετε το µεταναστευτικό πρόβληµα κάπου αλλού, για το οποίο πρώτοι εσείς
έχετε την ευθύνη, διότι ουδέποτε είχατε µία σχεδιασµένη µεταναστευτική πολιτική.
Έρχεστε τώρα πάνω σε αυτά τα τρισάθλια έργα σας να επενδύσετε και να κάνετε µία πολιτική, η οποία έχει οσµή ξενοφοβίας
και ρατσισµού, από την οποία βεβαίως επωφελείται –ποιος;αυτός ο εκφασισµός της κοινωνίας για τον οποίο µίλησε ο κ. Βενιζέλος, δηλαδή η Χρυσή Αυγή. Θα είναι η πρώτη φορά που ο
συνεταιρισµός ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας άνδρωσε κάτω
από τις φτερούγες του, µε τις πολιτικές και τις επιλογές του,
ακραιφνείς φασιστικές δυνάµεις, οι οποίες είχαν τεθεί στο περιθώριο της πολιτικής ζωής επί δεκαετίες και εσείς προσπαθείτε
να τις φέρετε στο προσκήνιο. Δεν θα το καταφέρετε αυτό.
Θα καταποντιστείτε και εσείς, διότι υπάρχει άλλος δρόµος,
υπάρχει και άλλη προοπτική για την Ελλάδα. Αλίµονο αν µας εµφανίζετε ως µονόδροµο το δρόµο της τρόικας και των µνηµονίων, δηλαδή το δρόµο της καταστροφής. Όχι! Η Ελλάδα έχει
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και άλλη προοδευτική, αριστερή, κοινωνική, αναπτυξιακή επιλογή, την οποία θα κάνει αρχής γενοµένης από τις εκλογές που
έρχονται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γεγονός ότι η σηµερινή ηµέρα είναι ιστορική, γιατί είναι
η τελευταία ηµέρα της περιόδου που διανύουµε. Νοµίζω ότι δεν
είναι δόκιµο και δεοντολογικό να κάνουµε εµείς τον απολογισµό
αυτής της Βουλής –θα τον κάνει ο ιστορικός του µέλλοντος- κατά
πόσο αυτή η Βουλή πήρε τις σωστές αποφάσεις, ανταποκρίθηκε
στο υψηλότατο καθήκον της να διαχειριστεί µε τον καλύτερο
τρόπο την τεράστια αυτή κρίση, εάν ψήφισε, επικύρωσε τα
σωστά νοµοσχέδια, τις σωστές κυβερνητικές αποφάσεις ή δεν
επικύρωσε ή δεν ασχολήθηκε µε άλλα επείγοντα και ουσιαστικά.
Η σηµερινή ηµέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επεφύλαξε
πραγµατικά µία άλλη έκπληξη, την έκπληξη της τοποθέτησης του
κ. Βενιζέλου του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Επέλεξε αυτό το Βήµα,
προκειµένου να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό µέσω του τηλεοπτικού δικτύου και να ανακοινώσει κάποιες προγραµµατικές θέσεις, κάποιους κυβερνητικούς άξονες. Δεν ξέρω αν αυτή η
επιλογή ήταν συµβολική, αλλά εκ των πραγµάτων έχει κατακυριεύσει, έχει υποσκελίσει όλες τις άλλες δραστηριότητες αυτής
της ηµέρας και εκ των πραγµάτων µας οδηγεί και εµάς στο να
αξιολογήσουµε αυτά που είπε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ο κ. Βενιζέλος επέλεξε
να κάνει πρώτα απ’ όλα ένα «delete». Επεδίωξε να διαγράψει τα
αρχεία από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να κάνει «reset».
Μόνο που τα αρχεία της προηγούµενης περιόδου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν αποθηκευτεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επεδίωξε να επιβάλει µία λοβοτοµή, ώστε να ξεχάσουµε όλα
τα προηγούµενα και είπε «από τώρα αρχίζουµε». Αυτή είναι η επιδίωξη.
Όµως, πρέπει κάποιος να θυµίσει στον κ. Βενιζέλο, ως κορυφαίο στέλεχος της προηγούµενης κυβέρνησης, ότι τα προηγούµενα δυόµισι χρόνια επισκιάστηκαν, κύριε Λοβέρδο, από µία δική
σας αναφορά, η οποία ουσιαστικά απεικονίζει το πολιτικό µας
σύστηµα από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα, όταν σε µία αποστροφή του λόγου σας πριν από ένα χρόνο είπατε ότι αν κάποια
πράγµατα δεν µας τα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα τα
κάναµε ποτέ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Αυτή είναι η κατάσταση και είχατε δίκιο σ’ αυτό! Αν δεν υπήρχε
το πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο, αν δεν υπήρχε η δαµόκλειος
σπάθη, αν δεν µας πίεζαν, εµείς ως πολιτικό σύστηµα δεν είµαστε ικανοί να τα κάνουµε αυτά. Και πραγµατικά, πολλά δεν µπόρεσε να τα κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ και το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας είναι τα δύο
ένοχα κόµµατα, τα δύο κόµµατα που οδήγησαν τη χώρα σ’ αυτό
το σηµείο που βρίσκεται σήµερα.
Σήµερα, λοιπόν, έρχονται ως οι σωτήρες! Επανέρχονται και
προσπαθούν να αναβαπτιστούν! Προσπαθούν να επιβάλουν τη
λήθη στον ελληνικό λαό! Από εδώ και πέρα, ο ελληνικός λαός, οι
Έλληνες πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν!
«Πρέπει να αποφασίσουµε πού βαδίζουµε από σήµερα και στο
εξής», είπε, λοιπόν, ο κ. Βενιζέλος, δηλαδή «quo vadis». Αυτό το
θεωρείτε πολιτική αξιολόγηση µέσα στο πλαίσιο της κρίσης; Ο
κ. Βενιζέλος ξέχασε να πει κάτι βασικό ως εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ. Ξέχασε να πει ότι η υπογραφή του πρώτου µνηµονίου
και η κρίση υπάρχουν αδιαλείπτως επί δυόµισι χρόνια χωρίς να
υπάρχει σ’ αυτήν εδώ τη χώρα, εθνικό πολιτικό σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο θα το είχαµε επειδή θα το θέλαµε εµείς και όχι
επειδή θα µας το επέβαλαν οι ξένοι.
Σήµερα προσπάθησε να επιβάλει, να διατυπώσει κάποιες
αδρές γραµµές αυτού του σχεδίου. Είπε ο κ. Βενιζέλος ότι η συµφωνία είναι δεσµευτική, ότι επιδέχεται βελτιώσεις. Προσέξτε, η
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βελτίωση επέρχεται µε κάποιους γνωστούς τρόπους, είτε µε την
επαναδιαπραγµάτευση είτε µε τη διαπραγµάτευση είτε µε τη συζήτηση, τη συνεννόηση µε τους εταίρους µας. Γιατί ντρέπεται να
πει ο κ. Βενιζέλος για επαναδιαπραγµάτευση; Η βελτίωση έτσι
επέρχεται. Τρίτον είπε για υπέρβαση µε πολιτικές.
Να θυµίσω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά -επειδή θα πάµε έτσι
µέχρι τις εκλογές και έχουµε κάνει πάρα πολλές αναφορές- από
την πρώτη στιγµή που ψηφίστηκε το πρώτο µνηµόνιο τι είπε; Δεν
εντασσόµαστε στο αντιµνηµονιακό µέτωπο. Το µνηµόνιο το καταψηφίσαµε. Θεωρούµε ότι το να καταγγέλλεις συνεχώς το µνηµόνιο είναι ατελέσφορο, ότι δεν βοηθά τη χώρα και ότι το
µνηµόνιο θα το καταργήσεις µέσω της υπέρβασής του, µέσω των
πολιτικών που θα ασκήσεις. Είχαµε πει από τότε για τα ισοδύναµα και τα αντίρροπα µέτρα. Έρχεται τώρα ο κ. Βενιζέλος και
ντρέπεται να πει για ισοδύναµα και αντίρροπα µέτρα και καταθέτει πέντε προτάσεις.
Πρώτη είναι η ετήσια παράταση µέχρι 31-12-2015. Αξίζει τον
κόπο, κύριε Λόβερδο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε που παρακολουθείτε από κάτω, να διαβάσετε την πρώτη
πρόταση µίας οµιλίας του Φώτη Κουβέλη που ήταν να εκφωνηθεί
σε αυτήν την Αίθουσα -αλλά δεν εκφωνήθηκε- και έχει διατυπωθεί από εµάς εδώ και µήνες.
Ζητούσαµε λοιπόν, επιµήκυνση εξαρχής της συµφωνίας κατά
πέντε έτη -όπως λέγαµε εµείς- και κατανοµή των στόχων στη δεκαπενταετία αντί της δεκαετίας. Ζητούσαµε αύξηση του δανείου
κατά 30 δισεκατοµµύρια -είναι το τρίτο πακέτο- ώστε να συνεχίσει η χρηµατοδότηση του ελλείµµατος από τους εταίρους. Από
τα 30 δισεκατοµµύρια πρέπει να διατεθούν τα 15 δισεκατοµµύρια
µε εξόφληση σε τριάντα χρόνια, µε ρυθµό πέντε τέσσερα τρία
δύο ένα -δηλαδή ανά έτος τα πέντε πρώτα χρόνια- ως ασφαλιστική δικλίδα για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισµού,
αποκλειστικά στο µέτρο των εσόδων. Και τα άλλα 15 τα προτείναµε για ανακεφαλαίωση των ταµείων.
Η δεύτερη πρόταση είναι αυτόµατη επιµήκυνση κάθε συµφωνίας στα πρώτα τρία χρόνια και µετάθεση των στόχων ανά ένα
έτος για κάθε έτος, για το οποίο δεν επιτυγχάνεται εξαιτίας υφεσιακής αντίδρασης των µέτρων, ο στόχος για αύξηση του ΑΕΠ.
Σύνδεση δηλαδή, της επίδοσης της οικονοµίας µε τη δανειακή
σύµβαση. Αυτά τα είχαµε πει. Όταν τα λέγαµε, ήταν προτάσεις
που µας οδηγούσαν έξω από την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Για
την ανακεφαλαίωση ποιος δεν είχε πει ότι θα έπρεπε να συνδεθεί
πάση θυσία µε τη ρευστότητα της αγοράς;
Το τέταρτο είναι το αναπτυξιακό πακέτο. Να θυµίσω κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι ποιος είπε πρώτος για το πενταετές αναπτυξιακό πακέτο ύψους 20 µε 30 δισεκατοµµύρια που θα περιλαµβάνει το ΕΣΠΑ, το αναπτυξιακό οµόλογο, την επιστροφή
καταθέσεων και τέλος το δίχτυ κοινωνικής προστασίας; Προκαλέσαµε –δεν είναι εδώ ο κ. Κουτρουµάνης- ειδική συζήτηση στην
Ολοµέλεια µε επίκαιρη επερώτηση της Δηµοκρατικής Αριστεράς
στις 5 Αυγούστου του 2011 ακριβώς για το δίχτυ προστασίας.
Αυτά δεν τα είχαµε έτσι κι αλλιώς. Το ερώτηµα είναι το εξής:
Έπρεπε να τα έχουµε τα προηγούµενα; Βεβαίως έπρεπε να τα
έχουµε. Δεν τα έχουµε όµως. Αυτά είναι αντίρροπα.
Να πω και κάτι άλλο που δεν θυµήθηκε ο κ. Βενιζέλος και δεν
το είπε σήµερα και που τα λέει η Δηµοκρατική Αριστερά; Βασική
προϋπόθεση, κύριε Υπουργέ, για να γίνει οτιδήποτε απ’ αυτό το
οποίο αναφέρει ο κ. Βενιζέλος, είναι το να υπάρξει σε αυτόν εδώ
τον τόπο το στοιχειώδες αίσθηµα κοινωνικής δικαιοσύνης, κάτι
το οποίο δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ δεν µπορεί να το µεταλαµπαδεύσει στον Έλληνα πολίτη, δυστυχώς δεν µπορεί να εκφράσει τη
δηµοκρατική παράταξη. Λόγω των ανοµηµάτων του δεν µπορεί
να είναι το στοιχείο της αναδιάρθρωσης του χώρου του δηµοκρατικού σοσιαλισµού.
Είπε για κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είπε κουβέντα για το πολιτικό σύστηµα. Αλήθεια ως προς το πολιτικό σύστηµα πότε θα αρχίσουµε να το συζητάµε για πλήρη αναδιάρθρωση; Από πότε;
Δεν είπε τίποτα για την κάθαρση. Αλήθεια, όλους αυτούς που
καταλήστευσαν το δηµόσιο πλούτο –ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης ανέφερε την υγεία, την παιδεία, τα έργα, τα κοινοτικά πλαίσια- όλους
αυτούς οι οποίοι µέχρι τώρα βρίσκονται εκτός βεληνεκούς, βρίσκονται ακόµα στις κερκίδες και παρακολουθούν τη βορά των
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αδύναµων µέσα στην αρένα, ποιος θα τους εντοπίσει;
Όσον αφορά την παραοικονοµία, δεν είπε κουβέντα. Όσον
αφορά τη διαφθορά και τη διαπλοκή, δεν είπε κουβέντα.
Η διαφορά µας λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαφορά της «Δηµοκρατικής Αριστεράς» -µ’ αυτήν την πρόταση διεξόδου των ισοδυνάµων και αντίρροπων θα πάει στις εκλογέςείναι το στοιχείο της αξιοπιστίας, δηλαδή, ότι εµείς όλα αυτά τα
οποία αναφέραµε εδώ έχουµε τη δυνατότητα να τα κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή θα πρέπει κάποια στιγµή να υπάρξουν ξεκάθαροι όροι
παιχνιδιού στις εκλογές, θέτω τα εξής ερωτήµατα, κύριε
Υπουργέ: Επίκειται µέχρι τις αρχές Ιουνίου θέµα περικοπής του
δέκατου τέταρτου µισθού σε πρώτη φάση, µείωση κατά δέκα
µέρες της ετήσιας αδείας, µείωση κατά 50%-80% των προσαυξήσεων για απασχόληση σε αργίες, σε εξαιρέσιµες µέρες, σε νύχτες κ.λπ.; Υπάρχει πρόταση και ειληµµένη απόφαση για το
σπαστό ωράριο απασχόλησης, δηλαδή τέσσερις και τέσσερις
ώρες µέσα στο εικοσιτετράωρο µε προοπτική οι εργαζόµενοι να
γίνουν «λάστιχο» και να υπάρξει το «ελαστικοπενθήµερο» ως
πρώτη πρόγευση µέχρι τον Ιούνιο; Ισχύουν όλα αυτά; Αυτό θα
πρέπει να απαντηθεί σε πρώτη φάση και τα υπόλοιπα θα τα
δούµε.
Και τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους.
Εγώ, κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από τους αγαπητούς µας
συνεργάτες που είναι οι υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι πραγµατικά αυτήν την περίοδο δεινοπάθησαν και λόγω του φόρτου
του νοµοθετικού έργου. Τους εύχοµαι, λοιπόν, καλές γιορτές και
καλύτερες εξελίξεις, όσον αφορά τα µισθολογικά τους και τα εργασιακά τους θέµατα.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους.
Ας ζητήσουµε «συγγνώµη» από αυτούς που στις αποστροφές
µας µπορεί να πικράναµε. Εύχοµαι πραγµατικά όσοι είµαστε εδώ
να ξανασυναντηθούµε µετά από δεκαπέντε, τριάντα µέρες. Να
είστε όλοι καλά, καλές γιορτές, καλό Πάσχα!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είκοσι πέντε και µία µέρες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Τσούκαλη και του ευχόµαστε και εµείς καλή επιτυχία.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Πετσάλνικε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ζητώ να πάρω το λόγο.
Δεν ξέρω αν η σηµερινή συγκίνηση, αν η αυτογνωσία του Σώµατος ή πολλές φορές η προνοητική µας αυτοσυντήρηση µε
οδήγησαν να σας µιλήσω σήµερα από το υπερυψωµένο Βήµα
της Βουλής µε την ελπίδα να πω κάποια πράγµατα σε σας, αλλά
γνωρίζοντας πως ό,τι στοχάζεται ο άνθρωπος µπορεί να το πει,
αλλά ό,τι νιώθει και όταν επιχειρήσει να το πει, µπορεί να το παραλλάξει.
Θέλω να σας πω ένα µεγάλο «ευχαριστώ». Όµως, θα ήθελα να
σας πω πως εκείνο που γνωρίζω είναι ότι η βαριά και συµπαγής
ευθύνη που µοιράστηκα µαζί σας τα τελευταία δυόµισι χρόνια,
µε ωθεί σ’ αυτήν την από καρδιάς παρέµβαση.
Όµως, επιτρέψτε µου να την αφιερώσω στους συµπολίτες µου
της Μαγνησίας που µε τίµησαν σε έξι εκλογικές αναµετρήσεις –
είµαι δεκαοκτώµισι χρόνια Βουλευτής- µε τη µεγάλη τους εµπιστοσύνη και την αγάπη τους. Εκείνοι µου έδωσαν αυτό το Βήµα,
την έδρα στην Εθνική µας Αντιπροσωπεία για να υπηρετήσω την
Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και εγώ, µε τις µικρές ή µεγαλύτερες δυνάµεις µου. Και προσπάθησα να ανταποκριθώ. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς µου.
Είµαι υπερήφανη για τη γενέτειρά µου, την πατρίδα µου τη
Μαγνησία και για τους απανταχού Μαγνησιώτες. Η δική τους
τιµή προς το πρόσωπό µου είναι για µένα µια διαρκής δέσµευση
απέναντί τους, ώστε να προσπαθώ διαρκώς να τους κάνω να νιώθουν και εκείνοι υπερήφανοι για µένα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί διδάχθηκα από σας αυτά τα δυόµισι χρόνια.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Βουλής που µε το αυ-
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στηρό, δωρικό του πάντα ύφος προσπάθησε να κρατήσει την αντικειµενικότητα στην παρέµβαση, στο λόγο, στη δουλειά, τη δικαιοσύνη προς όλους τους εργαζόµενους της Βουλής αλλά και
προς όλους τους Βουλευτές και σε όλα τα κόµµατα. Πολλές
φορές –θέλω να το πω- θύµωνα µαζί του, αλλά τον ευχαριστώ γι’
αυτό, γιατί ήταν πολύ αυστηρός κι απέναντι σε εµένα µε πάντα
αυτό το κριτήριο της δικαιοσύνης, της σωστής λειτουργίας και
αν θέλετε, του µηνύµατος να είµαστε θεµατοφύλακες του Κανονισµού της Βουλής και βεβαίως, του ιερού χώρου, του ναού της
δηµοκρατίας, του Εθνικού µας Κοινοβουλίου.
Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που σας έδινα το λόγο, γιατί αυτός ο λόγος πλούτισε το δικό µου πνεύµα µε τον πλουραλισµό των απόψεων, µε
τις νέες ιδέες και µαζί σας έθετα το στοίχηµα κάθε φορά στον
εαυτό µου της σύνθεσης και της προωθητικής κίνησης.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες µας, όλους
τους συνεργάτες µου και κυρίως, θέλω να ευχαριστήσω τους
υπαλλήλους της Βουλής, τις Διευθύνσεις, όλες τις υπηρεσίες της
Βουλής.
Θέλω να ευχαριστήσω τις Διευθύνσεις του Νοµοθετικού και
Κοινοβουλευτικού έργου, των Διεθνών Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Σχέσεων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Επιτρέψτε µου, ειλικρινά, να ευχαριστήσω θερµά τον κ. Σάκη
Θεοδωρόπουλο και την κ. Περηφάνου, γιατί πραγµατικά στάθηκαν δίπλα µου στα πρώτα δειλά µου φτερουγίσµατα –δεν ξέρω
αν τα κατάφερα στη συνέχεια καλά- µε τις πολύτιµες συµβουλές
τους.
Θέλω να σας πω τι µου διδάξατε και αυτό να το πω προς τον
ελληνικό λαό. Θέλω, λοιπόν, να ξέρουν όλοι ότι εµείς εδώ στην
Εθνική Αντιπροσωπεία, οι δικοί τους εκπρόσωποι, εµµένουµε στο
χρέος απέναντι στον όρκο που δώσαµε στον αγώνα της προσφοράς και στην ελπίδα της ανάκαµψης και της ανάτασης ως ταγοί
της απήχησής µας στα προβλήµατα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού ότι τα χρόνια της µεγάλης κρίσης της οικονοµίας µας
προσπαθήσαµε να καταλάβουµε, να κατανοήσουµε και να βοηθήσουµε να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, παραβιάζοντας πολλές φορές τα όρια της πολιτικής, συνειδησιακής και ανθρώπινης
αντοχής µας.
Όσο εντατική κι αν ήταν όµως η προσπάθεια, δεν µπόρεσε να
τα βγάλει πέρα µόνη της χωρίς το συµµετέχοντα και επιβλέποντα
ελληνικό λαό. Έτσι πολλές φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν µπορέσαµε να συµφιλιωθούµε µε την εντελώς διαφορετική
ζωή και τις διαφορετικές συνθήκες απ’ αυτές που ονειρευτήκαµε.
Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσα έπαθλα µετρούµε
σε αυτόν τον αγώνα όλοι µας, όλα τα κόµµατα, όλοι οι Αρχηγοί,
όλοι οι συµµετέχοντες. Αυτό θα το κρίνει ο λαός.
Εγώ µετρώ αµέτρητα ναυάγια της πολιτικής και του πολιτικού
συστήµατος. Και θέλω να το πω εδώ αυτό: Παρ’ όλη την εµπειρία
µας και την προϋπηρεσία µας πολλές φορές δεν µπορέσαµε να
συγκρατήσουµε τον κοµµατικό και κοινωνικό φανατισµό που ισοπέδωσε κοινωνικές αξίες και θεσµούς και απαξίωσε τις καρπερές
ιδέες-προτάσεις της πολιτικής λειτουργίας και του πολιτικού διαλόγου.
Πολλές φορές είδαµε, όπως το είπε ο Πρόεδρος της Βουλής
ο κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, την πολιτική στο απόσπασµα, τη δηµοκρατία σε δοκιµασία, την πολιτική αξιοπρέπεια πληγωµένη,
τους πολίτες σε απόγνωση, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια πληγωµένη, τη δηµιουργικότητα λαβωµένη, την οικονοµία στον καιάδα
της ύφεσης. Περάσαµε όλοι µας και όλες µας από πολλά διλήµµατα. Έχω κι εγώ προβληµατισµό, έχω προβληµατιστεί πάρα
πολλές φορές, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά προσέθεσαν σοφία,
γνώση, εµπειρία και ίσως ανάγκη περισυλλογής και σύνεσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω στην πολιτική σταθερότητα, παλεύω για την ανάκαµψη της οικονοµίας και υποστηρίζω θέσεις και προτάσεις εναλλακτικές για την έξοδο από την
κρίση. Δεν έχω σε όλα τα θέµατα τις απαντήσεις και τις δεσµεύσεις που θέλω ως πολίτης και ως Βουλευτής, που προσπάθησα
µε την ψήφο µου να συµβάλω στην αποφυγή της άτακτης χρεοκοπίας.
Θέλω απλώς να σας πω ένα φόβο µου. Φοβάµαι ότι δύο παγί-
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δες της προεκλογικής αυτής εκστρατείας θα είναι ο άκρατος µονεταριστικός, σκληρός τεχνοκρατισµός από τη µία και η ανεύθυνη δηµαγωγία και ο ανέξοδος λαϊκισµός από την άλλη.
Χρειάζεται προσοχή.
Πιστεύω στις εκλογές. Πιστεύω στα δηµοψηφίσµατα, στη
λαϊκή νοµιµοποίηση των αποφάσεων, αλλά και στις συνταγµατικές επιταγές και τις υποχρεώσεις, στα δικαιώµατα των πολιτών
στο πλαίσιο των δηµοκρατικών κανόνων και δεσµεύσεων.
Η αλήθεια είναι –και πρέπει να σας το οµολογήσω από καρδιάς- πως δεν πιστεύω στις κοµµατικές σκοπιµότητες και στις
ασύστολες δαπάνες των εκλογών κάθε δύο χρόνια, ούτε στην
επικοινωνιακή πρακτική της αναγνωρισιµότητας και της υφαρπαγής της ψήφου µε έντονα φτιασίδια, παγίδες είτε της δήθεν δύναµης της εξουσίας είτε της δήθεν φιλολαϊκότητας. Η κάθε
τέτοια επιλογή έχει τις συνέπειές της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός υφίσταται θυσίες, αλλά
ζητεί και προοπτική. Εµείς οφείλουµε να ξαναφέρουµε την πολιτική στο προσκήνιο και να εξηγήσουµε την πραγµατικότητα.
Η δική µου προσπάθεια, ό,τι και να γίνει στο µέλλον, ήταν και
είναι πάντα σε αυτήν την κατεύθυνση. Τα κόµµατα, οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες –και όπως είπε ο Πρόεδρος, περισσότερα έγιναν σε αυτά τα δυόµισι χρόνια- θα πρέπει να είναι πυλώνες
σταθερότητας και φορείς αλλαγών. Η πολιτική εξουσία και η δύναµή της δεν χρησιµεύει όταν ψαλιδίζει τα όνειρα και τα φτερά
των ανθρώπων.
Η δύναµη της εξουσίας, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, πρέπει να
προσφέρει στήριγµα στην κοινωνία, να γίνεται καταφύγιο και όχι
καταπίεση και καταναγκασµός. Αυτό είναι αξίωµα και χρέος όλου
του πολιτικού συστήµατος και κυρίαρχα των κοµµάτων και της
κάθε κυβέρνησης.
Όταν όλοι µαζί, θεσµοί, πολίτες και πολιτικοί, η Βουλή των Ελλήνων, η νέα Βουλή, προσπαθούµε να γίνουµε καλύτεροι και
υπηρετούµε αξίες και αρχές, τα πάντα γύρω µας θα γίνουν καλύτερα. Δεν είναι ανάγκη να έχουµε συνεχώς µία στείρα κοµµατική αντιπαράθεση ούτε να κριτικάρουµε και να λογοκρίνουµε
συνεχώς τους άλλους, για να αποδείξουµε ότι εµείς είµαστε οι
καλύτεροι και οι πιο σωστοί. Όποιος ενεργεί έτσι, δεν εµπιστεύεται τα βήµατά του, το κόµµα του, τις ιδέες του. Δεν έχει πίστη
στο δικό του δρόµο.
Εγώ προσωπικά ανήκω σε µία άλλη σχολή πολιτικής, µάχης
και στάσης, αυτής που λέει ότι το µέλλον είναι στα χέρια εκείνων
που έχουν το θάρρος να ονειρεύονται και προσπαθούν να ζουν
τα όνειρά τους, ανοίγοντας καινούργιος δρόµους κάθε φορά για
τους πολλούς στο όνοµα του δηµοσίου συµφέροντος, της καθολικής υπηρεσίας, της εθνικής πολιτικής αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µένα τα όρια της πολιτικής
δεν εξαντλούνται στο µνηµόνιο και στις εµµονές της τρόικας.
Υπάρχουν πάντα ιδέες, προτάσεις και δράσεις που συνιστούν ελπίδα ανάτασης και ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα ανακούφισης των
πολιτών. Υπάρχει το µέλλον της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και στο ευρώ, η πολιτική σταθερότητά της, η πρόταση της
ανάπτυξης και η κοινωνική και οικονοµική ανάκαµψη ως διέξοδος
από τον Καιάδα της κρίσης. Χρειάζεται ειλικρίνεια, αυτοκριτική,
σχέδιο και νέα συλλογικότητα µε δυνατούς αρµούς κοινωνικής
συνοχής.
Ζούµε ιστορικές στιγµές σε µία συνεχώς µεταβαλλόµενη οικονοµία, σε µία νέα εποχή που το πολιτικό σύστηµα, οι θεσµοί και
η κοινωνία αναµετρώνται µε το ανάστηµα και τις αντοχές τους,
αλλά και µε την ικανότητα και την αποφασιστικότητα του νέου
βηµατισµού, που θα είναι µακρύς και δύσκολος. Η πρόκληση, το
στοίχηµα είναι πρόοδος ή πισωγύρισµα, είναι προωθητική κίνηση
ή στατικό βόλεµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει τώρα που δίνουµε
όλοι τον αγώνα, η απογοήτευση για το χθες και ο φόβος για το
αύριο, να µας αρπάξουν, ως δίδυµοι κλέφτες, τη χαρά της προσδοκίας και της δηµιουργίας. Χρειάζεται να είµαστε σοβαροί και
υπεύθυνοι και ο κάθε πολίτης να αναλάβει την ευθύνη της επιλογής του. Γιατί αυτή η επιλογή του κάθε πολίτη θα είναι η µοίρα
όλων µας.
Είχα, έχω και θα έχω πάντα υψηλό αίσθηµα ευθύνης από όποιο
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µετερίζι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το κόµµα µου, ορίσει να συνεχίσω αυτόν τον αγώνα. Η πορεία µου είναι τα δείγµατα γραφής
που εσείς γνωρίζετε. Σας παρακαλώ να µε κρίνετε αυστηρά. Οι
σχέσεις ειλικρίνειας, αξιοπιστίας και συνέπειας µε τους συµπολίτες µου είναι για µένα καταξιωµένες και ανεκτίµητες. Είµαι παρούσα στην πολιτική ζωή του τόπου, στηρίζω τον αγώνα της
δηµοκρατίας, της ανάπτυξης, στηρίζω το ΠΑΣΟΚ σ’ αυτό τον
εκλογικό αγώνα µε όλες µου τις δυνάµεις και πιστεύω σ’ αυτό
που είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, στην
ενότητα, στην αξιοκρατία, στην ανανέωση, στην αξιοπρέπεια και
στη νίκη των δηµοκρατικών δυνάµεων και της δηµοκρατικής παράταξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει ο Κοέλιο ότι «ο νικητής είναι
µόνος» και µας παροτρύνει να µη χάσουµε τον ενθουσιασµό µας.
Λέει: «Aν χάσετε την όρεξή σας, την επιθυµία σας, τα νιάτα σας,
το πάθος σας, τον ενθουσιασµό σας για τα πράγµατα, για τα
κοινά, γι’ αυτά µε τα οποία ασχολείστε, τότε η ψυχή σας υποφέρει γιατί ζείτε µε την επιφάνεια κι όχι µε την αλήθεια και την ουσία
των πραγµάτων».
Η δική µας ψυχή, η δική σας ψυχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποφέρει όταν δεν χτυπά στο σφυγµό της χαρούµενης
ψυχής των συµπολιτών µας. Δεν πρέπει να ξαναείµαστε µόνοι.
Μαζί µε τους Έλληνες πολίτες οι Έλληνες Βουλευτές, η νέα
Βουλή, όλοι µαζί, µε υψηλό φρόνηµα και αλληλεγγύη πρέπει να
δυναµώσουµε και να υψώσουµε την ψυχή της Ελλάδας σ’ όλο
τον κόσµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί
στενογράφοι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε
της Βουλής, σας ευχαριστώ µ’ όλη µου την καρδιά για την εµπιστοσύνη που µου δείξατε. Ζητώ συγγνώµη για την αυστηρότητα
στο χρόνο ή για την ανοχή που έδινα κάποιες φορές, όταν µου
άρεσε η ροή του λόγου σε κάποιους συναδέλφους, πραγµατικούς ρήτορες σ’ αυτήν τη θητεία της Βουλής. Ζητώ συγγνώµη
αν πλήγωσα συνεργάτες και συµπολίτες σ’ αυτήν την προσπάθεια. Θέλω να σας ευχηθώ να είστε εσείς που θα εµπνεύσετε,
όπως λέει ο Μπρεχτ, θα συγκινήσετε, θα αλλάξετε, για να οδηγήσετε τη δηµοκρατία στο βάθρο που της ανήκει, να αλλάξετε
τον κόσµο και τους πολίτες.
Σας εύχοµαι καλή επιτυχία, καλό αγώνα για την Ελλάδα, για
το λαό της, για τη δηµοκρατία και την πολιτική και να είστε σίγουροι ότι εµείς, ό,τι και να γίνει, όπως και να κρίνει ο ελληνικός
λαός, στους αγώνες δεν θα πάψουµε να υπάρχουµε και να αγωνιζόµαστε ο καθένας από το µετερίζι του. Έτσι θα είµαι κι εγώ
πάντα στους αγώνες για ειρήνη, για δηµοκρατία, για πρόοδο και
για προκοπή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξαναβρεθούµε
στους µπαξέδες της πολιτικής και κοινωνικής προοπτικής αυτού
του τόπου.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Αντιπρόεδροι της Βουλής, αγαπητοί
συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερµά µ’ όλη µου την καρδιά.
(Χειροκροτήµατα)
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Λοβέρδος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ )
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, µετά απ’ αυτά που είπατε και µε
τον τρόπο που τα είπατε, φαντάζεστε πόσο δύσκολη είναι η θέση
µου να περάσω στα τεχνικά και στα εφήµερα. Θα το κάνω σιγάσιγά.
Πρώτον, κύριε Χαλβατζή, χθες το βράδυ παρακολούθησα την
οµιλία σας και τις αποστροφές σας σχετικά µε τη στάση των
αστικών κυβερνήσεων, όπως λέγατε, απέναντι σε κάθε κινητοποίηση των εργαζοµένων. Αναφερόσασταν στον Οίκο Ναύτου και
στην τοποθέτηση της Κυβέρνησης για τη στάση των συνδικαλιστών στα θέµατα αυτά. Το πρωί άκουσα στην τηλεόραση τον κ.
Παφίλη να επαναλαµβάνει επιχειρήµατα πολύ επιθετικά, όπως κι
εσείς, απέναντι στη δική µας στάση σ’ ό,τι αφορά τις απεργίες.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, ποιο είναι το επιχείρηµά µας. Το επιχείρηµά
µας φάνηκε κιόλας και από την πράξη. Δεν είναι επιχείρηµα που
στρέφεται κατά της απεργίας, κατά του συνταγµατικού δικαιώ-
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µατος στην απεργία. Το σεβόµαστε και µάλιστα οι ελληνικές
αστικές –όπως λέτε- κυβερνήσεις παραπάνω και απ’ όσο έπρεπε
µε την έννοια ότι δεν µπορέσαµε ποτέ να οριοθετήσουµε τα δικαιώµατα, ώστε το ένα να µην ανατρέπει το άλλο µε την έννοια
ο φορέας του ενός δικαιώµατος, όταν το ασκεί να µην περιορίζει
υπέρµετρα το φορέα ενός άλλου δικαιώµατος. Αν κάποιος πει
πού πάσχει η Ελλάδα, εγώ θα έλεγα ότι πάσχει εκεί. Εσείς δεν
έχετε αυτήν τη γνώµη, πιστεύοντας ότι εµείς βλέπουµε εχθρικά,
ως Κυβέρνηση και ως κόµµα, τα δικαιώµατα του ανθρώπου και
των πολιτών, όταν αγωνίζονται, κάνετε λάθος.
Είπαµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τον Οίκο Ναύτου
χθες -και το επαναλαµβάνω γιατί τα σηµερινά επιχειρήµατα από
την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος επιµένουν στην ίδια
λογική- ότι είναι µια δίκαιη απεργία, µια δίκαιη κινητοποίηση
µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα παραβλέποντας κάθε έννοια δηµοσίου συµφέροντος, κάθε έννοια συµφέροντος του άλλου, κάθε
έννοια συµφέροντος ενός µεροκαµατιάρη, που περιµένει αυτήν
την εβδοµάδα, για να ενισχύσει το βαλάντιό του, µιας επιχείρησης µικρής ή µεγάλης.
Η αναφορά που έγινε από τα δεξιά έδρανα της Βουλής ήταν
σχετική µε τα συµφέροντα των πλοιοκτητών που δεν είχαν και
µεγάλη αντίρρηση έτσι, όπως εξελίχθηκαν τα πράγµατα να γίνει
αυτή η απεργία. Έβλεπαν µάλιστα τις τελευταίες µέρες και µε
τρόµο το να µη γίνει.
Απέναντι σε όλα αυτά, σ’ αυτές τις τοποθετήσεις -µια στροφή
από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας και µια επιµονή από την
πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος- εµείς αντιτάξαµε συγκεκριµένα επιχειρήµατα.
Ο Οίκος Ναύτου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ένας
ασφαλιστικός οργανισµός που δεν καταργείται. Η ένταξη στον
ΕΟΠΥΥ αφορά µόνο τον κλάδο υγείας, τον προβληµατικό του
κλάδο, αυτόν που δεν µπορεί να αντέξει χωρίς κάποιες εκατοντάδες εκατοµµύρια κρατικής επιχορήγησης.
Σε ό,τι αφορά τα επιµέρους αιτήµατα των εργαζοµένων εκεί,
σας ενηµερώνω ότι οι γιατροί, ο σύλλογός τους και ο Πρόεδρός
τους, είναι πολύ θετικοί στην ένταξη του κλάδου υγείας του
Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ. Από την άλλη ζήτησαν για τις περιφερειακές τους δοµές να παραµείνουν από το προσωπικό δεκαπέντε άτοµα. Παρέµειναν. Αν έλεγαν είκοσι, είκοσι θα παρέµεναν.
Οι υπόλοιποι απολύονται; Καθόλου. Παραµένουν στις θέσεις
τους ενταγµένοι στον ΕΟΠΥΥ.
Τι γίνεται µε τους γιατρούς; Θα ασχολούνται µε τα δέκα εκατοµµύρια των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ και όχι µε τους ασφαλισµένους και τα προστατευόµενα µέλη του Οίκου Ναύτου;
Προφανώς όχι. Όπως συµβαίνει και µε άλλες περιπτώσεις, θα
ασχολούνται µόνο µε τους ασφαλισµένους του Οίκου Ναύτου.
Θα µπορούν να δέχονται κι άλλους; Ναι, στο ιδιωτικό ιατρείο
τους το απόγευµα, όπως συµβαίνει και µε τους γιατρούς του
πρώην ΙΚΑ, νυν του ΕΟΠΥΥ που είχαν σχέση αορίστου χρόνου.
Μιλάµε για έναν Οργανισµό που έχει δεκαπέντε χρόνια να κάνει
ισολογισµό και υπάρχουν κάποιοι εδώ που µιλούν για δίκαια αιτήµατα;
Κάποιοι προσέθεσαν -άκουσα τον κ. Παφίλη σήµερα- το εξής:
«µα, ασφαλισµένοι πήγαν και δεν πήραν τα φάρµακά τους». Είναι
ψέµα. Όσοι δεν πήραν τα φάρµακά τους, δεν τα πήραν λόγω της
απεργίας των φαρµακοποιών και όχι λόγω προβληµάτων που
έχει η ένταξη του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ.
Υπήρξαν προβλήµατα και δέχθηκα σχετική αιτίαση στο διάλογο από συνδικαλιστές που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ. Πήγαν την
πρώτη µέρα κάποιοι στο «Θριάσειο» Νοσοκοµείο και δεν εξυπηρετήθηκαν. Ορθό, γιατί εκεί δεν είχε φτάσει ακόµα η ενηµέρωση.
Διορθώθηκε αυτό όµως. Όπως θυµάστε και µε την έναρξη της
λειτουργίας του ΕΟΠΠΥ πάρα πολλά προβλήµατα είχαν προκύψει. Τα λύσαµε όλα; Όχι, λύναµε όµως στην καθηµερινότητα
πολλά απ’ αυτά.
Τους έχουµε καλέσει στις συσκέψεις που κάνει όλη η ηγεσία
του Υπουργείου µε τη διοίκηση και τα στελέχη του ΕΟΠΥΥ για
να λύνουµε προβλήµατα. Δεν ήρθαν χθες. Ελπίζω να έρθουν την
επόµενη Τρίτη που θα συνεδριάσουµε για να βοηθήσουν αν νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους.
Αλλά για να κάνουµε µικρή τη µεγάλη ιστορία -γιατί τόσο µικρή
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είναι- τι θέλετε εσείς, κύριοι; Τι θέλετε εσείς, όσοι εκ της δεξιάς
και της αριστεράς πλευράς των εδράνων, µε τον Οίκο Ναύτου;
Τι θέλετε; Θέλετε το ταµείο να µείνει όπως ήταν; Δεν τολµάτε να
το πείτε και λέτε να πάρει µια αναβολή. Να φύγει δηλαδή, αυτή
η περίοδος. Οι µεν, δεν σέβονται την ψήφο που έδωσαν πριν από
ένα µήνα στη Βουλή –όχι όλοι όµως- οι δε, επιµένουν σε πολύ
ρετρό αναφορές.
Εµείς απέναντι σ’ αυτές τις αιτιάσεις και σε άλλες που αφορούν άλλα ταµεία, λέµε το εξής σήµερα, κύριε Πρόεδρε, µε προσθήκη. Όποιος θέλει να φύγει από τη λογική «ένα υπουργείο για
την υγεία, ένα ταµείο για όλους τους κλάδους υγείας ο ΕΟΠΥΥ»
να βάλει τα λεφτουδάκια του, των ασφαλισµένων του τα χρήµατα, να φύγει από την περιοχή του δηµόσιου τοµέα και να τα
κάνει µόνος του ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Το είπε ο Υπουργός Εργασίας στην περίπτωση που πρόσφατα
ψηφίσαµε για την ενοποίηση των ταµείων επικουρικής ασφάλισης, το επαναλαµβάνουµε κι εµείς σήµερα. Και ιδού η Ρόδος,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ιδού και το πήδηµα για όσους λένε ότι δεν παίρνουν καµµίας
µορφής κρατική ενίσχυση.
Όποιος θέλει, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µπορεί, µε
την προσθήκη που κάνουµε στο άρθρο 45, προσθέτοντας µία παράγραφο, την παράγραφο 13, να µην ενταχθεί εκεί που είναι
δέκα εκατοµµύρια Έλληνες. Μπορεί, αν έχει τα χρήµατα και το
θάρρος να στηριχθεί στις δυνάµεις του, να το κάνει µόνος του.
Όποιος θέλει να κάνει τον έξυπνο µε τα λεφτά τού Έλληνα φορολογούµενου, που τα δίνει ως φορολογούµενος, που η Ελλάδα
δεν τα έχει και τα δανείζεται, που δεν έχει να δανειστεί και εξευτελίζεται, όποιος θέλει να συνεχίσει να σέρνει αυτό το χορό, να
πάει µόνος του. Εµείς του δίνουµε αυτήν τη δυνατότητα. Καλό
ταξίδι για όποιον το επιθυµεί.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όταν ληστεύατε το ΝΑΤ
ήταν καλά ε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Άσε τώρα τους τραµπουκισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ ήρεµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εγώ αρθρώνω επιχειρήµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Μαζί µε τους εφοπλιστές
ληστεύατε το ΝΑΤ, µε νόµους ψηφισµένους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Καλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Παπακωνσταντίνου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εγώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν επιτίθεµαι
σε κανέναν, δεν διακόπτω κανέναν, παρά µόνο συζητώ. Έχω µεγάλη πίστη στα επιχειρήµατά µου. Εµένα δεν µε αναγκάζει κανένας να λέω αυτά που λέω. Τα λέω, γιατί τα πιστεύω. Κι εκεί, αν
έχω κάποια µικρή δύναµη, την οφείλω και την εξαρτώ. Ποτέ δεν
είπα ότι κάποιος µου είπε κάτι να κάνω, διότι αν κάποιος µου
έλεγε να κάνω κάτι που δεν το πίστευα, θα είχα παραιτηθεί.
Εγώ πιστεύω στον εξορθολογισµό. Πρέπει να γίνει αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Γι’ αυτό έχω ένταση στο λόγο µου.
Δεν µπορεί όποιος θέλει να λέει ψέµατα εδώ. Ούτε ο συνταξιούχος έχει λεφτά ούτε ο µισθωτός έχει ούτε οι επιχειρήσεις
έχουν. Κανένας δεν έχει περίσσευµα αυτήν τη στιγµή. Και τελειώνουν µέσα στο 2012 και τα λεφτά από την περιστολή της σπατάλης και το κυνήγι της διαφθοράς. Μετά τι θα γίνει; Μετά το
2013, δηλαδή, οι επόµενοι συνάδελφοι που θα είναι εδώ, πώς θα
νοιαστούν για τον κόσµο; Με αυτές τις λογικές;
Αυτές οι λογικές οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή. Τις ενστερνίστηκαν -απόψεις που ήρθαν από την Αριστερά- τα κόµµατα εξουσίας και τις εφήρµοσαν µε τη δική σας ζητωκραυγή
και την επιδοκιµασία, γιατί δεν υπήρξε συλλογικό ρουσφέτι που
να µην το έχετε δεχθεί. Και φτάσαµε εδώ. Με κύρια ευθύνη των
κοµµάτων εξουσίας. Συµφωνώ. Κύρια ευθύνη όµως έχει αυτός
που κυβέρνησε, όχι αυτός που επιδοκίµασε. Αυτοκριτική όµως
έχουµε κάνει.
Τώρα όµως εξειδικεύω: Όποιος ισχυρίζεται µε επιχείρηµα σοβαρό –γιατί υπάρχουν σοβαρά επιχειρήµατα και δεν υπάρχουν
σοβαρά επιχειρήµατα ενίοτε- ότι µπορεί µόνος του, µε τη δύναµη
των εισφορών, χωρίς ανάγκη ούτε µισού ευρώ εµµέσως ή αµέσως από τον κρατικό κορβανά, ας φύγει. Ας πάει όπου θέλει. Ας
κάνει τη δική του ασφάλιση, αν επιζήσει. Θα δείτε, µετά από
αυτήν τη δυνατότητα που δίνουµε τώρα, πόσα απίδια χωράει ο
σάκος. Κανένα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ή ίσως κάτι το οποίο
δεν έχει νόηµα να το υπολογίζουµε, δεν µετράει στη συνολική
πορεία του δηµόσιου τοµέα σε ό,τι αφορά τους κλάδους Υγείας
και τη σχετική ασφάλιση.
Κλείνοντας, απευθύνοµαι στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Νέας Δηµοκρατίας και στον εισηγητή της, τον κ. Νικολόπουλο. Μιλάω για το άρθρο 56. Τόση ώρα µιλούσα για το άρθρο
45. Παρακαλώ πάρα πολύ τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας µία τελευταία φορά να το σκεφτούν. Αναφέροµαι στο
θέµα του άρθρου 56, παράγραφος 1, που σχετίζεται µε τη δυνατότητα του δηµοσίου -σε συνεργασία µε περίπου χίλιους δικηγόρους ανά την Ελλάδα, που θα γίνει µετά τις εκλογές, µετά τις
15 Μαΐου, από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τη Βουλή
τότε- να γίνει ένα πρόγραµµα απαίτησης επιστροφής των χρηµάτων από όσους έπαιρναν επιδόµατα παρατύπως και τους οποίους ο κ. Μπόλαρης, µε τη σταθερή και επίµονή του στάση,
προσδιόρισε κοντά στους σαράντα χιλιάδες. Και εκτιµάει ο
Υπουργός ότι άλλες σαράντα χιλιάδες θα προκύψουν από τον
εσωτερικό έλεγχο των δικαιούχων. Γιατί αυτές οι πρώτες τριάντα
έξι, σαράντα χιλιάδες πώς προέκυψαν; Επειδή είχε την ευφυή
ιδέα να τους καλέσει να εγγραφούν στον εθνικό κατάλογο των
δικαιούχων προνοιακών επιδοµάτων κατά βούληση. Σαράντα χιλιάδες δεν επέδειξαν τη βούληση αυτή για ευνόητους λόγους.
Τώρα τα χρήµατα πρέπει να επιστραφούν. Όλος ο κόσµος το
ζητάει. Κι εσείς το ζητάτε. Πώς θα το κάνει αυτό το δηµόσιο;
Έχει τη δυνατότητα; Δεν την έχει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λέµε λοιπόν ότι µπορούµε να µοιράσουµε αυτές τις υποθέσεις
σε περίπου χίλιους δικηγόρους σ’ όλη την Ελλάδα µε κριτήρια,
µε προσθήκη που κάνουµε τώρα, εάν η Νέα Δηµοκρατία έχει διάθεση συνεννόησης επ’ αυτού και όλων των κριτηρίων εκείνων
που έρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο που αντικειµενικοποιούν τη διαδικασία. Μ’ αυτόν τον τρόπο µετά τις εκλογές,
η κυβέρνηση που θα προκύψει τότε να οργανώσει τη σχετική διαδικασία, χωρίς να χάσουµε εµείς διοικητικά τριάντα, σαράντα,
πενήντα µέρες -πόσο θα πάρει να έχουµε κυβέρνηση- για την
προετοιµασία µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πασιφανές ότι είναι ορθή
κίνηση αυτή. Απευθύνοµαι στη Νέα Δηµοκρατία που αν πει ότι
επιµένει να αρνείται, θα το αποσύρω, γιατί δεν έχουµε µόνοι µας
τη δεδηλωµένη, έχουµε µαζί τη δεδηλωµένη. Αν όµως η Νέα Δηµοκρατία το ξανασκεφτεί, ελπίζω ότι θα καταλάβει ότι δεν κρύβεται τίποτα από πίσω. Στο Υπουργείο µας, άλλωστε, υπάρχει
Υφυπουργός της Νέας Δηµοκρατίας και σας εγγυώµαι ότι καµµία διαδικασία πλην των οργανωτικών από τη Γενική Γραµµατεία
Πρόνοιας δεν πρόκειται να προχωρήσει και µιλώ εν τιµή. Άλλωστε θα το δείτε. Άλλωστε το λέω εδώ στην Αίθουσα µπροστά.
Άλλωστε κάθε ενέργεια στην προεκλογική περίοδο από µικρή γίνεται µεγάλη, µεγεθύνεται. Δεν υπάρχει πρόβληµα. Δεν νοµίζω
ότι κανένας θα σκεφτεί ότι µπορεί κάποιος ανόητος το έτος 2012
να σπεύσει να εφαρµόσει τη διάταξη. Και αν το έλεγε η διάταξη
γράφει µέσα, όπως χθες την τροποποιήσαµε, από 15/05/2012 άρχεται η εφαρµογή της.
Τώρα θα αναφερθώ σχετικά µε τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολλές. Η Κυβέρνηση σ’ ό,τι αφορά το Υπουργείο Υγείας δεν κάνει δεκτές τις τροπολογίες αυτές πλην δύο. Η
πρώτη τροπολογία που δεχόµαστε, είναι η τροπολογία της κ. Παπανδρέου - Παπαδάκη και άλλων συναδέλφων από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Είναι η τροπολογία σχετικά µε τα φάρµακα.
Θα ήθελε όµως το Υπουργείο Υγείας να ξεκαθαρίσει πώς σκέπτεστε. Την κάνουµε δεκτή. Να δούµε λιγάκι το περιεχόµενό της
όλοι στην Αίθουσα αυτή. Να καταλάβουµε τι θα ψηφίσουµε γιατί
ό,τι αφορά τη φαρµακευτική πολιτική και τις περικοπές είναι
εθνικό ζήτηµα πια. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι γίνεται ένας αγώνας
από εµάς και από τους επόµενους.
Η κ. Παπαδάκη και οι άλλοι συνάδελφοι, τι λένε, κύριε Πρόεδρε;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Είναι και άλλοι…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είστε πρώτη όµως, κυρία συνάδελφε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Είµαι πρώτη, αλλά
είναι και πολλοί άλλοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Και η κ. Ρενταρή, ενίσχυσε και νοµίζω και τα άλλα
κόµµατα. Δεν ξέρω αν όλα τα κόµµατα ενίσχυσαν.
Λέει η συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν φάρµακα
για τα οποία οι πολυεθνικές εταιρείες που τα παράγουν δεν ενδιαφέρονται πια να συνεχίσουν την παραγωγή τους. Διορθώστε
µε όπου κάνω λάθος. Κάποια από αυτά όµως είναι πολύ χρήσιµα.
Επαληθεύω ότι έτσι συµβαίνει. Ένα φάρµακο που κάνει 2, 3 ευρώ
απαξιώνεται για τον επιχειρηµατία και κανείς δεν θέλει να το παράξει. Ο παιδίατρος όµως της οικογένειάς µου, µου είπε ότι χρειάζεται ένα αποσυρθέν φάρµακο, γιατί για πάρα πολύ βαριά
παιδική ασθένεια είναι απολύτως χρήσιµο και δεν µπορεί να το
βρει. Δεν υπάρχει το φάρµακο. Λέει λοιπόν η συνάδελφος, να γίνεται µια ενδοεπιχειρηµατική συµφωνία. Δεν ενδιαφέρεται η «χ»
ξένη εταιρεία για το φάρµακο αυτό, ενδιαφέρεται όµως µια εταιρεία της ηµεδαπής, να συµφωνούν σ’ ένα τίµηµα κατά τα συµφέροντά τους, το προϊόν να το παράγει η ελληνική εταιρεία…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Να λέγεται από τον
ΕΟΦ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό είναι στο τέλος.
…και αφού γίνεται αυτή η ενδοεπιχειρηµατική συναλλαγή, το
φάρµακο να πωλείται κατά την τιµή πώλησης που κάνει ο ΕΟΦ,
ο οποίος ελέγχει και τη συµφωνία και φυσικά όπως κάνει για όλα
τα φάρµακα και την ποιότητα του φαρµάκου, τις παρενέργειές
του και τα όσα όλοι ξέρουµε.
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Αυτό είναι καλό. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Το λέτε τώρα εσείς.
Υπάρχει ένας κίνδυνος που θέλω να τον εκθέσω, να µε βοηθήσετε να καταλάβω εάν έχω δίκιο και να δώσουµε από κοινού µια
λύση. Ακούστε ποιος είναι ο κίνδυνος. Έστω -όλοι οι αριθµοί είναι
υποθετικοί- ότι συµφωνούν δύο εταιρείες, που η µια θέλει να
αποσυρθεί από ένα φάρµακο και η άλλη όχι, η µια να µεταφέρει
αυτό το προϊόν στην άλλη.
Γίνεται µια πώληση. Η τιµή που συµφωνούν είναι 15 ευρώ. Η
τιµή που έχει δώσει ο ΕΟΦ γι’ αυτό το φάρµακο είναι 20 ευρώ. Η
τιµή που µια εταιρεία παραλαµβάνει το προϊόν από µια άλλη είναι
15 ευρώ και ο ΕΟΦ το έχει 20 ευρώ. Είναι ex factory τιµή, όχι η
τελική τιµή του προϊόντος. Εδώ τι γίνεται;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Να συµφωνήσουν οι εταιρείες µεταξύ
τους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να σκεφθούµε µήπως εδώ, αντί να κάνουµε καλό, κάνουµε κακό. Να σκεφτούµε µήπως, αντί να κάνουµε καλό, ευνοούµε συµφωνίες για υπερτιµηµένα προϊόντα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Αφού την τιµή την ορίζει ο ΕΟΦ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, ο ΕΟΦ την έχει ορίσει.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Άρα πώς θα αλλάξει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Γιατί; Είναι αλάνθαστη; Εάν γίνει η συναλλαγή
ανάµεσα σε εταιρείες σε πολύ χαµηλότερη τιµή, δεν σηµαίνει ότι
ο ΕΟΦ έχει κάνει λάθος και πρέπει να το διορθώσει; Θέλω να µε
βοηθήσετε εδώ. Εγώ σας λέω ποιο είναι το πρόβληµα.
Δεύτερον, δεν δεχόµαστε -και θέλω να κάνω ειδική αναφοράτην τροπολογία που σχετίζεται µε τα θέµατα της Θράκης. Και
δεν την δεχόµαστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γιατί ενώ είναι
γνωστό το γιατί υπήρξε αυτή η ευνοϊκή ρύθµιση για τους µουσουλµάνους και δεν θέλω να το επαναλάβω στη Βουλή…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Να µας το πείτε. Δεν το καταλαβαίνουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν είµαι συναρµόδιος Υπουργός ούτε αρµόδιος
Υπουργός. Τα έχετε πει αυτά…
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Έρχονται τα καραβάνια µε ψηφοφόρους.
Αυτό είναι το θέµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν τα ξέρω τα θέµατα. Μεταφέρω ένα επιχείρηµα που το κατανοώ και πολιτικά και νοµικά. Ας το πει άλλος
αρµόδιος Υπουργός ή τουλάχιστον αρµοδιότερος εµού το γιατί
έγινε εκείνη η ρύθµιση.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Να τον φωνάξουµε τον Υπουργό. Στο εντευκτήριο είναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Να έρθει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η γενίκευση –άκουσα και τον κ. Πολατίδη και τον κ. Χρυσανθακόπουλο- σε όλους τους κατοίκους της
περιοχής ή της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, που είπε και η
κ. Ρενταρή, οδηγεί πάραυτα στη γενίκευση σε όλη τη χώρα. Γιατί
ποιος δικαστής θα αρνηθεί το επιχείρηµα ότι ένας πολίτης της
Καβάλας ή της Δράµας δεν µπορεί να διεκδικήσει ίση µεταχείριση; Οδηγούµαστε σε αλλαγή του µέτρου σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο θέµα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αντισυνταγµατικό αυτό που λέτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό που λέω εγώ είναι αντισυνταγµατικό;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Δεν µπορεί κατά
το θρήσκευµα να είναι παραβάτης ο άλλος σε αυθαίρετο και να
µην πληρώνει το ίδιο πρόστιµο...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εάν ήταν αυτό το σκεπτικό, θα είχατε δίκιο. Δεν
είναι αυτό το σκεπτικό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιο είναι το σκεπτικό;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
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Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι. Συζητούµε τώρα για µια τροπολογία που δεν γίνεται δεκτή. Μην πάρουµε περισσότερο χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Τρίτον, υπάρχει µια τροπολογία, η οποία αφορά
ένα ζήτηµα επιχειρήσεων που έκλειναν και των οποίων την τύχη
ανέλαβαν οι εργαζόµενοι. Είναι µια τροπολογία, που κατά την
κρίση του Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Παντελή Οικονόµου,
όχι µόνο δεν επιφέρει οικονοµική δαπάνη, αλλά επιφέρει κέρδος
και στις συγκεκριµένες περιοχές και γενικότερα στην οικονοµία.
Ο κ. Παντελής Οικονόµου έχει διατυπώσει αυτήν την κρίση δηµοσίως σ’ αυτήν την Αίθουσα, τη διατύπωσε και σε εµένα προ
ολίγου, όταν του είπα ότι όλα τα κόµµατα συµφωνούν µε αυτήν
την τροπολογία και σκοπεύω να την κάνω δεκτή. Μου είπε λοιπόν
ότι συµφωνεί απολύτως και επαυξάνει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι η υπόθεση της Δράµας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, είναι η τροπολογία του κ. Αηδόνη που αφορά
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο που είναι βεβαιωµένες στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, που οφείλονται από
φόρο µεταβίβασης ονοµαστικών µετοχών µη εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο επιχειρήσεων που ανέλαβαν να λειτουργήσουν οι
ίδιοι οι εργαζόµενοι κ.λπ.. Είναι εδώ, είναι γνωστή, την ξέρετε,
την έχετε ξανασυζητήσει. Συµφωνούν όλες οι πτέρυγες της Βουλής και µετά από συζήτηση µε τον Υπουργό Επικρατείας συµφωνεί και η Κυβέρνηση. Δεν είναι δικό µου θέµα. Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου και ο Υπουργός
Επικρατείας µου είπαν ότι µπορώ να την αποδεχθώ και έτσι την
αποδέχοµαι. Ξέρω ότι όλοι οι Βουλευτές του νοµού δεν έχουν
αντίρρηση. Ίσως υπάρχει και µια άλλη παρεµφερής τροπολογία
κατατεθειµένη, την οποία δεν έχω δει. Θα τη δω µέχρι το τέλος
της συνεδρίασης και θα την αναφέρω. Πάντως, αυτή γίνεται
δεκτή.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ ολοκλήρωσα. Έκανα νοµοτεχνική δουλειά και είχε πολιτική επιχειρηµατολογία η αγόρευσή µου. Σας
ευχαριστώ που µου δώσατε το δικαίωµα σε ό,τι αφορά το χρόνο
και ζητώ συγγνώµη από τους συναδέλφους για τη µεγάλη µου
οµιλία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ – ΤΕΝΤΕ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ξεκίνησε ο
κύριος Υπουργός απευθυνόµενος σε εµένα…
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε προσωπικό, δηλαδή;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν είναι µόνο προσωπικό, είναι πολιτικό.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επειδή όµως ζητούν
όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι το λόγο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ο κύριος Υπουργός ανέπτυξε όλη
την επιχειρηµατολογία στη βάση αυτών που είπα εγώ χθες.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αν θέλετε, επειδή όπως
σας είπα ζητούν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να λάβουν
το λόγο, να πάµε την κοινοβουλευτική σειρά.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Σαλµάς, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Είναι αρκετά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Ζήτησα το λόγο για να τοποθετηθώ στο κρίσιµο θέµα του
Οίκου Ναύτου για την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ. Ο Υπουργός
ακροβατώντας σε µερικές αλήθειες και στην απροθυµία του να
αντιληφθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει φτάσει ο ΕΟΠΥΥ - οργανωτικό και χρηµατοδοτικό αδιέξοδο- αποκρύπτει την αλήθεια ότι
κανένα ασφαλιστικό ταµείο δεν θέλει να µπει πλέον στον ΕΟΠΥΥ,
διότι δεν µπορεί ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες εκείνες και
πληρώνει τις υπηρεσίες σε χρόνο, που να µη δηµιουργεί προβλήµατα στους ασφαλισµένους. Σε κάθε περίπτωση, όµως αυτό
δεν δικαιολογεί καµµία απεργία αυτές τις κρίσιµες ώρες, που να
δυσκολεύουν τον Έλληνα πολίτη.
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Και να λύσω και ένα µύθο για τα προνοιακά επιδόµατα. Επειδή
πολύ µελάνι χύθηκε και πολύς λόγος έγινε για την περίφηµη πάταξη των παρανόµων δικαιούχων των προνοιακών επιδοµάτων ακούσαµε για τη Ζάκυνθο, ακούσαµε για τους αυξηµένους
τυφλούς, ακούσαµε για τα χίλια δυο- ας δούµε ποια είναι η αλήθεια.
Το 2009 οι δικαιούχοι προνοιακών επιδοµάτων ήταν εκατόν
ενενήντα πέντε χιλιάδες, κύριε Κουτρουµάνη. Το 2010 ξέρετε
πόσοι ήταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ήταν διακόσιες πέντε
χιλιάδες. Το 2010 αυξήθηκαν κατά δέκα χιλιάδες οι δικαιούχοι
των προνοιακών επιδοµάτων. Μπορείτε να µας πείτε, κύριε
Υπουργέ, πόσοι ήταν το 2011; Διότι δεν µου απαντήσατε σε µία
ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι ήταν διακόσιες σαράντα χιλιάδες; Αν
είναι αλήθεια, αυξήθηκαν κατά τη θητεία του ΠΑΣΟΚ, κατά σαράντα χιλιάδες οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδοµάτων. Και αν
ρωτήσετε τους πολίτες, θα νοµίσουν ότι το ΠΑΣΟΚ µείωσε τους
δικαιούχους προνοιακών επιδοµάτων και νοικοκύρεψε το κράτος. Άρα παραλάβατε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες δικαιούχους προνοιακών επιδοµάτων και σήµερα έχετε πόσους, κύριε
Υπουργέ; Πείτε µας πόσους έχετε.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Χρησιµοποιείτε στοιχεία για εντυπωσιασµό;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Από δική σας απάντηση.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα σας απαντήσω.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Μην κάνετε το λάθος και πείτε πάλι ψέµατα. Έχω δική σας απάντηση στη Βουλή που αναφέρετε ότι ο
αριθµός των δικαιούχων προνοιακών επιδοµάτων …
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μην κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ακούστε, κύριε Μπόλαρη, ζηµιώσατε µε
την πολιτική σας, αντί να ωφελήσετε. Σας λέω ότι σε απάντηση
που καταθέσατε σε ερώτησή µου προ τριµήνου, αναφέρετε ότι
οι δικαιούχοι προνοιακών επιδοµάτων για το 2009 ήταν εκατόν
ενενήντα πέντε χιλιάδες και το 2010 έγιναν διακόσιες πέντε χιλιάδες. Είναι αλήθεια ή ψέµατα; Πείτε µου.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ολοκληρώστε την οµιλία σας, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Δεν έχετε το θάρρος να οµολογήσετε τον
εκτροχιασµό των δικαιούχων προνοιακών επιδοµάτων, αλλά
µόνο ξέρετε να βγαίνετε στην τηλεόραση για να λέτε ότι κάνατε
περικοπή των δικαιούχων.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κατανοώ …
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Πείτε µου πόσοι είναι οι δικαιούχοι προνοιακών επιδοµάτων -επειδή µιλάτε- το 2011;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): … (δεν ακούστηκε)
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συνετίστε τον.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, παρακαλώ!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Υπουργέ, πείτε µας πόσοι είναι οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδοµάτων το 2011, για να ακούσει η
Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Σαλµά, δεν είναι
κοινοβουλευτικός έλεγχος τώρα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν κάνουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο, κύριε
Πρόεδρε. Εκτίθεται µόνος του.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνω µία απλή ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα δεν είναι η διαδικασία τώρα να απαντήσει ο κ. Μπόλαρης σε τρίλεπτη τοποθέτησή
σας. Αν θέλει να απαντήσει, θα το κάνει αργότερα.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Φυσικά και θα το κάνω.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εσείς, κύριε Σαλµά, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Εγώ ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και σας
ευχαριστώ για την ανοχή σας, αφού ζητήσω να οµολογήσει ο κ.
Μπόλαρης, πόσοι είναι οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδοµάτων
το 2011, πριν την απογραφή.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ, γιατί έχω
κάνει ένα λάθος.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, συµπληρώνω την τοποθέτησή
µου σε ό,τι αφορά την τροπολογία που έκανα δεκτή, σχετικά µε
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές εταιρειών που είναι να κλείσουν και
τις έχουν αναλάβει οι εργαζόµενοι. Είχα πει στην τοποθέτησή
µου ότι ενηµερώνοµαι πως και άλλοι συνάδελφοι –είχα την εντύπωση ότι είναι από τη Νέα Δηµοκρατία- όπως η κ. Κεφαλίδου έχει
καταθέσει την τροπολογία αυτή. Συνεπώς και οι δύο Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ του νοµού αυτού έχουν καταθέσει αυτήν την τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πρωτόπαπας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τις προτάσεις του κυρίου Υπουργού. Κατά
τη γνώµη µου ορθώς δεν συνεχίζουµε αυτήν την ιστορία της αντιδικίας η οποία υπήρξε µε το θέµα των αυθαιρέτων, διότι δεν θα
βγει πουθενά.
Από εκεί και πέρα σε σχέση µε την ιστορία µε τις τροπολογίες
τις οποίες ενέκρινε ο κύριος Υπουργός, νοµίζω ότι πρέπει να
συµφωνήσουµε ιδιαίτερα στο θέµα της δυνατότητας που δίνει
όσα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου το επιθυµούν και χωρίς
να καταβάλει ούτε ένα ευρώ βέβαια το δηµόσιο, να κρατήσουν
τους κλάδους υγείας τους αυτονόµως, υπό τον όρο βέβαια ότι
θα είναι βιώσιµοι και ότι δεν θα έχουν ενισχύσεις από το δηµόσιο.
Νοµίζω ότι το δέχονται µία σειρά εργαζοµένων που το ζητούν.
Επίσης θέλω να επισηµάνω ότι είναι σωστή η παρέµβαση που
κάνει για το θέµα των φαρµάκων. Και να κλείσω µε, επίσης, συµφωνία στο θέµα της πρότασης που κάνει για την τροπολογία τού
κ. Χρήστου Αηδόνη και της κ. Χαράς Κεφαλίδου, που νοµίζω ότι
λύνει ένα θέµα όχι επί ζηµία αλλά προς όφελος του δηµοσίου,
στην περιοχή της Δράµας.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε και µε τις τρεις προτάσεις που κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζής
έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λοβέρδο, γιατί παίρνετε προσωπικά κάθε κριτική που γίνεται στην κυβερνητική πολιτική; Η κυβερνητική πολιτική είναι
ενιαία. Γιατί την προσωποποιείτε; Σας κατηγορήσαµε συγκεκριµένα εσάς προσωπικά; Εµείς χαιρόµαστε όταν αυτός που ό,τι πιστεύει το λέει και ό,τι λέει το πιστεύει. Και εσείς βεβαίως είστε
από αυτούς που ό,τι πιστεύουν το λένε και ό,τι λένε το πιστεύουν
και το παλεύουν. Από την πλευρά σας µια χαρά κάνετε. Όµως
στην κριτική µας δεν προσωποποιούµε κανέναν και καµµία φορά.
Αυτό ήταν ένα πρώτο σχόλιο.
Δεύτερον, η ιστορία µε τους Έλληνες ναυτεργάτες είναι πολύ
µακριά. Επειδή ήµουν για πάρα πολλά χρόνια γραµµατέας της
κοµµατικής οργάνωσης στον Πειραιά, γνωρίζω πολύ καλά όλα
τα ναυτεργατικά σωµατεία. Είναι δεκατέσσερα και εµείς έχουµε
πλειοψηφία σε τρία. Ψηφίζουν λοιπόν αυτούς που εµείς προτείνουµε και είναι συνδικάτα µεγάλα. Οι αποφάσεις όµως για απεργία της ΠΝΟ είναι συλλογικές και είναι από όλους. Πριν από
δεκαεπτά χρόνια υπήρχαν στην Ελλάδα εκατόν µία χιλιάδες Έλληνες ναυτεργάτες. Σήµερα δεν φτάνουν τους δεκαέξι χιλιάδες.
Σε µερικά χρόνια, µε βάση τις επιλογές της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών, που στηρίζεται από τις πολιτικές των αστικών κοµµάτων, στα ελληνικά καράβια θα υπάρχουν τρεις το πολύ τέσσερις αξιωµατικοί και οι υπόλοιποι θα είναι αλλοδαποί ναυτεργάτες
µε αµοιβές 400 και 500 ευρώ χωρίς ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Ξεχνάτε που είχε πάει ο µακαρίτης ο Γιαννόπουλος σε κρουαζιερόπλοιο ως Υπουργός Εργασίας, χαιρέτησε λέγοντας «Γεια
σας παιδιά» και όλοι οι καµαρότοι του φώναζαν «Welcome»; Δεν
ήταν Έλληνες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
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Θέλετε να µιλήσουµε για το ΝΑΤ; Θέλετε να µιλήσουµε για τα
Liberty; Θέλετε να µιλήσουµε γι’ αυτές τις περιουσίες; Γιατί δηλαδή, προκαλείτε; Ξέρετε ότι υπάρχουν κίνδυνοι στα ελληνικά
καράβια ακόµα και από την ασυνεννοησία, την έλλειψη γλωσσοµάθειας; Υπάρχουν και τέτοια προβλήµατα.
Δεύτερον, οι απεργίες αποφασίζονται από τα συλλογικά όργανα. Αν δεν υπάρχουν προβλήµατα δεν υπάρχουν κινητοποιήσεις και απεργίες. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Αυτό όµως, που
ούτε λίγο-ούτε πολύ µας είπατε, είναι ότι τα αστικά κόµµατα το
δικαίωµα της απεργίας, όχι µόνο το παραδέχονται, αλλά το ανέχτηκαν υπέρ του δέοντος. Για να γυρίσουµε µερικά χρόνια πίσω,
που όχι µόνο ΜΑΤ, όχι µόνο βατραχάνθρωποι, αλλά δεν ξέρω και
τι άλλο κατέβηκε στα λιµάνια για να σπάσουν τις απεργίες.
Το κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, πέρα από τα ΜΑΤ και τους βατραχανθρώπους, θα είναι τα τανκς. Δεν µπορεί να φανταστεί κανένας ότι µπορεί να σκεφτήκατε κάτι τέτοιο.
Εδώ όµως να είµαστε καθαροί και εµείς είµαστε καθαροί. Το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ήταν πάντα ενάντια στην επιδοµατική πολιτική. Κάθε κατάκτηση λέγαµε ότι θα έπρεπε να µπαίνει στο µισθό, να µπαίνει και στη σύνταξη και παντού. Ήµασταν
ενάντια στις πλασµατικές εφηµερίες. Πείτε µου έναν κοµµουνιστή γιατρό που να παίρνει πλασµατικές εφηµερίες. Πείτε µου
έναν κοµµουνιστή γιατρό, ο οποίος δουλεύει εξωτερικό ιατρείο
ή απογευµατινό ιατρείο σε νοσοκοµείο. Ναι, ήµασταν ενάντια σε
όλα τα πλασµατικά. Ήµασταν ενάντια σε όλα τα ρουσφέτια. Είµαστε ειλικρινείς, είµαστε καθαροί. Και αυτά τα πράγµατα δεν
πρέπει να τα λέτε τουλάχιστον για εµάς.
Τρίτο ζήτηµα, σας το είπαµε χθες το λέµε και ξανά: Οι «µαϊµού» ανάπηροι, οι «µαϊµού» συνταξιούχοι είναι ο δούρειος ίππος,
ο πολιορκητικός κριός για να κουρέψετε τα πάντα. Πριν από λίγο
καιρό κατήγγειλα συγκεκριµένη περίπτωση για άνθρωπο µε
σκλήρυνση κατά πλάκας, που κουνάει µόνο τα δάκτυλα του ενός
χεριού και τίποτε άλλο, που τον πήγαν τρεις φορές για να τον
εξετάσουν αν είναι πράγµατι σ’ αυτήν την κατάσταση. Και υπάρχει άλλος, όπως βγήκε στις τηλεοράσεις, που οδηγούσε πανάκριβο αυτοκίνητο πολυτελείας και έπαιρνε επίδοµα τυφλού.
Ποιος καλύπτει όλα αυτά τα χρόνια όλες αυτές τις ατιµίες, όσες
υπάρχουν; Μη µου λέτε ότι πέσανε από τον ουρανό. Τον άλλο
πήγαν να τον εξετάσουν για κοµµένο χέρι. Δηλαδή θα φύτρωνε
το άλλο εξάµηνο το χέρι του;
Αυτά τα πράγµατα θα µου πείτε ότι είναι ακρότητες, αλλά
αυτοί οι οποίοι κυνηγούν τις ακρότητες, δεν κοιτούν αυτά που
γίνονται µπροστά στα µάτια και δεν είναι λίγες περιπτώσεις όπου
η διαφθορά εκεί οργιάζει.
Πριν από πόσα χρόνια αναφέρθηκε ότι στον τάδε νοµό οι ανάπηροι συνταξιούχοι ήταν έξι φορές παραπάνω από το µέσο όρο;
Γιατί δεν κινήθηκε κανένας να ψάξει να τους βρει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι η τροπολογία που κάνατε για το ΝΑΤ είναι εκβιαστική. Λέτε για τον Οίκο Ναύτου, για το ΝΑΤ ότι εάν δεν αποδεχτεί αυτήν τη λογική να πάει στον ΕΟΠΥΥ, θα µετατραπεί σε
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε να δείτε, πριν ιδρυθεί, δηµιουργηθεί
ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, το ΙΚΑ επιδοτούνταν από το κράτος µε το 1,4% του ΑΕΠ. Σήµερα ο ΕΟΠΥΥ,
ο οποίος συγκέντρωσε όλους τους ασφαλισµένους, χρηµατοδοτείται µε το 0,6%. Αυτό είναι το πρόβληµα κι εµείς δεν µπορούµε
να συµφωνούµε σε αυτήν τη λογική της υποχρηµατοδότησης.
Και σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τους µεταλλωρύχους,
οι οποίοι βρίσκονται σε µια ηλικία συνταξιοδότησης, συµφωνούµε ότι πρέπει αυτοί οι είκοσι οκτώ µεταλλωρύχοι να µην πέσουν στον Καιάδα και να πάρουν το επίδοµα αυτό της ανεργίας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εµείς οι Βουλευτές θα µιλήσουµε
ποτέ; Από το πρωί γίνεται ένας κύκλος Κοινοβουλευτικών Εκπρο-
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σώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τελευταίος εκ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων είναι ο κ. Λαφαζάνης. Ξέρετε καλά
ότι µετά τον Υπουργό έχουν δικαίωµα να κάνουν παρέµβαση οι
κοινοβουλευτικοί. Θα κάνουµε υποµονή όλοι για να ολοκληρωθεί
και αυτή η συνεδρίαση. Έχουµε διασφαλίσει άνετο διάλογο όλα
αυτά τα δυόµισι χρόνια και δεν µπορεί να έχει παράπονο κανείς.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό έχει δικαίωµα ο κ. Λαφαζάνης να παρέµβει για τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά πρέπει να είναι εδώ και
ο κύριος Υπουργός για να µας ακούει.
Κύριοι θα έπρεπε να διαµαρτυρηθείτε όταν µίλησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και µάλιστα εκτός νοµοσχεδίου. Δεν είπε τίποτα για το νοµοσχέδιο. Ήρθε εδώ µας έκανε µια προεκλογική
γενική οµιλία. Άλλαξε όλο το πρόγραµµα διότι µετατέθηκε όλη η
συζήτηση. Εγώ τι φταίω τώρα; Εδώ κάνει επίθεση ο κύριος
Υπουργός και φεύγει. Δεν γίνεται έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εκπροσωπείται το
Υπουργείο από τον Υφυπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κύριος Υφυπουργός όµως δεν
µας έκανε επίθεση ούτε µίλησε εναντίον της απεργίας. Ο κύριος
Υπουργός µίλησε επ’ αυτού και είναι ο Ηρακλής του στέµµατος.
Σήµερα οργιάζει µια προπαγάνδα του κατεστηµένου και των κυρίαρχων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης τα οποία όλα επιπίπτουν
εναντίον της απεργίας του ναυτικού κόσµου, θεωρώντας ότι φέρνουν την καταστροφή οι ναυτικοί. Οι ναυτικοί φέρνουν την καταστροφή; Δεν κατάλαβα; Έχετε ρηµάξει την τόπο και η απεργία
είναι αυτή που αποσυνθέτει τη χώρα;
Εγώ θα καταλάβαινα αυτά τα δάκρυα ότι δεν είναι κροκοδείλια
αν όλο το προηγούµενο διάστηµα όλοι αυτοί που επιπίπτουν
εναντίον του ναυτικού κόσµου τώρα, έλεγαν µια κουβέντα για το
κατάντηµα του ναυτικού επαγγέλµατος. Όλοι αυτοί όµως είναι
υπαίτιοι για αυτά που γίνονται στα λιµάνια της χώρας και µε το
ναυτικό κόσµο: δηλαδή, την ανεργία, την αναδουλειά, την υποβάθµιση µισθών, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τη διάλυση των σχέσεων που αφορούν τις συνθήκες υγείας του
ναυτικού κόσµου. Όλα αυτά τα έχετε διαλύσει. Κανείς δεν µιλάει.
Τώρα όµως ενοχλείστε, γιατί παρεµβαίνουν οι ναυτικοί ενωµένοι
και αποφασισµένοι για την επιβίωσή τους και για την επιβίωση
του ναυτικού επαγγέλµατος.
Τρελοί είναι οι ναυτικοί που κάνουν απεργία αυτές τις µέρες;
Επειδή κάνετε τα καλά µε τον Οίκο Ναύτου; Ο Οίκος Ναύτου έτσι
όπως τον πάτε, σε ένα υποβαθµισµένο ΕΟΠΥΥ, δεν έχει καµµία
προοπτική. Ο Οίκος Ναύτου ξέρετε τι σηµαίνει; Τη διάλυση και
των τελευταίων ιχνών υγιεινής και ασφάλειας που έχει ο ναυτικός
κόσµος. Πώς θα αντιµετωπίσει τα προβλήµατά του; Μπορείτε να
µας πείτε;
Βεβαίως, εµείς είµαστε θετικοί στο ότι µαζί µε τον Οίκο Ναύτου πηγαίνουν και εξασφαλίζεται κάπως η θέση των εργαζοµένων ή και των γιατρών στον Οίκο Ναύτου. Δεν φτάνει όµως αυτό.
Τι θα γίνει µε τους ναυτικούς; Ο Οίκος Ναύτου είναι για να εξυπηρετεί τους ναυτικούς. Με αυτήν τη µετάθεση που κάνετε οι
ναυτικοί δεν έχουν καµµία απολύτως προοπτική από την άποψη
των υπηρεσιών και των παροχών υγείας. Πάνε σε έναν ΕΟΠΥΥ ο
οποίος είναι µια µαύρη τρύπα αυτήν τη στιγµή, ένα κέλυφος
αδειανό, ένα πουκάµισο αδειανό, χωρίς περιεχόµενο και χωρίς
προοπτική. Στοιβάζετε τα πάντα στον ΕΟΠΥΥ στο όνοµα τάχα
της ενοποίησης όχι για να αναβαθµίσετε υπηρεσίες, αλλά για να
κάνετε δηµοσιονοµική πολιτική εξοικονόµησης πόρων. Με εξοικονόµηση πόρων όµως καταστρέφεται κάθε πολιτική κοινωνικής
παρέµβασης στον τοµέα της υγείας.
Μας είπε ο κύριος Υπουργός –και τελειώνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε- ότι αν δεν θέλουν, µπορεί να γίνουν νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και σταµατά η κρατική ενίσχυση.
Δεν µου λέτε, κύριε Κουτρουµάνη. Μπορείτε να µου πείτε µια
χώρα στην Ευρώπη, στον κόσµο, όπου θέλετε, όπου το κράτος
να µη συµβάλλει και στον τοµέα της ασφάλισης και στον τοµέα
παροχών υγείας δηµόσιας; Πείτε µου µια χώρα. Τι κάνετε εσείς
εδώ πέρα; Τον Καραµουρτζούνη κάνετε και λέτε «Μα, συµβάλ-
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λουµε και δίνει ο κρατικός κορβανάς»; Δικά σας λεφτά είναι; Ατοµική ιδιοκτησία σας είναι το κράτος; Δεν καταλαβαίνετε ότι είστε
περαστικοί και εσείς; Και εν πάση περιπτώσει, πώς θα γίνει δηλαδή; Μπορεί οι κλάδοι υγείας να σταθούν χωρίς συνεισφορά
και συµµετοχή και του κράτους; Τριµερής είναι πάντοτε η χρηµατοδότηση και στον τοµέα της ασφάλισης και στον τοµέα της
υγείας: εργαζόµενος, εργοδότης, κράτος. Και µάλιστα εµείς
έχουµε προτείνει η συµµετοχή αυτή να είναι θεσµοθετηµένη και
να έχει αναλογίες και να έχει προοπτική.
Τι µας λέτε τώρα; Αν θέλετε –λέει- µπορείτε να φύγετε και να
γίνετε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου χωρίς κρατική συµµετοχή. Αυτή είναι η εναλλακτική λύση που προτείνετε; Αλλά πολύ
φοβούµαι ότι αυτό που κάνετε τώρα για εκβιασµό είναι το µέλλον. Δηλαδή, πάτε να ανοίξετε το δρόµο και να πείτε ότι αύριο
αυτή είναι η προοπτική για όλους τους κλάδους υγείας και για
όλα τα ταµεία ασφάλισης, ακόµα και της κύριας σύνταξης. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χωρίς κρατική συµµετοχή, στο
όνοµα της µείωσης και της πάταξης των ελλειµµάτων. Αυτό όµως
είναι η απόλυτη βαρβαρότητα.
Στην απεργία αυτή οι απεργοί έχουν δίκιο. Αντί να τους συκοφαντείτε, σκύψτε να επιλύσετε συγκεκριµένα προβλήµατα, να
δώσετε θετικές διεξόδους στο ναυτικό κόσµο. Μην συµπεριφέρεστε µε αλαζονεία και αυταρχισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κιλτίδη, δεν έχετε
το λόγο. Έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός και παρακαλώ να τον
ακούσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Δεν θα µιλήσω γι’ αυτό το θέµα,
θα µιλήσω γι’ αυτό που έθιξε ο κύριος...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αυτήν την ώρα δεν µπορείτε να παρέµβετε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Για πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που µου δίνετε το λόγο.
Επειδή άκουσα τον κ. Λαφαζάνη να µιλάει για τους ναυτικούς
και την ευαισθησία που πρέπει να έχουµε, νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε -και εγώ περισσότερο που έχω ασχοληθεί πολλές
φορές µε τα προβλήµατα ασφάλισης των ναυτικών- ότι είναι ένα
ιδιαίτερο επάγγελµα και πρέπει να αντιµετωπίζεται έτσι και να
καταγράφεται και στην ασφάλιση και στη συνταξιοδότηση. Γι’
αυτό δεν αλλάξαµε τίποτα σε σχέση µε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ναυτικών. Για αυτό τους προτείναµε να ενταχθούν στο επικουρικό ταµείο, για να διασφαλιστεί η σύνταξή τους.
Γι’ αυτό προτείναµε κατ’ εξαίρεση να διατηρήσουν τις δοµές
τους, για να εξυπηρετούνται αποκλειστικά οι ναυτικοί από τις
συγκεκριµένες δοµές του Οίκου του Ναύτη. Γι’ αυτό διατηρείται
η αυτοτέλεια του Οίκου του Ναύτη που τους δίνει τη δυνατότητα
να έχουν και καλύτερες παροχές πάνω απ’ αυτές που προσφέρει
ο ΕΟΠΥΥ, όπως συµβαίνει σε όλα τα ταµεία.
Εγώ λοιπόν έχω µελετήσει, όσο µπόρεσα, διάφορα συστήµατα
που επικρατούν και εφαρµόζονται σε άλλες χώρες. Άλλα είναι
καλύτερα, άλλα χειρότερα. Όµως δεν έχω δει σε καµµία χώρα
να δίνονται παροχές υγειονοµικής περίθαλψης µε σφραγίδα και
υπογραφή του λιµενάρχη κάθε περιοχής. Αυτό δεν το έχω δει σε
καµµία χώρα. Αν αυτό εσείς θεωρείτε ότι είναι λειτουργία σύγχρονη σε µία χώρα που θέλει να διασφαλίσει πόρους, να τους
αξιοποιήσει για µια καλύτερη περίθαλψη, να µας το πείτε.
Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω και το άλλο. Αυτό που προτείνουµε επί της ουσίας στους ναυτικούς, τους ασφαλισµένους και
τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους είναι: Ναι, χρησιµοποιήστε τις δοµές που έχετε κατ’ αποκλειστικότητα, αλλά ο ναυτικός, ο οποίος δεν µένει µόνο στον Πειραιά ή σε κάποια νησιά,
θα µπορεί να εξυπηρετείται και από άλλες δοµές. Θα µπορεί να
εξυπηρετείται από τις δοµές του ΙΚΑ, από τους γιατρούς που
έχουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ.
Πού το βλέπετε λοιπόν αυτό το µεµπτό και τελικά καταλήγετε
στο συµπέρασµα ότι πάµε να καταστρέψουµε τους ναυτικούς και
τις οικογένειές τους; Το αντίθετο συµβαίνει.
Τώρα, εάν κάποιοι –ελάχιστοι- θεωρούν ότι τους ανήκουν οι
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δοµές, για να εξυπηρετούν κατά τον τρόπο που εκείνοι θέλουν
τα µέλη τους, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αυτό είναι στο πλαίσιο
µιας παρωχηµένης λογικής όπου κάποιοι που έχουν πρόσβαση
σε κάθε µορφής εξουσία έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση. Αυτά
πρέπει να τελειώνουν κάποτε και σ’ αυτήν τη χώρα! Ο πολίτης
πρέπει να έχει τη δυνατότητα ισότιµης πρόσβασης για το φάρµακο, για το γιατρό, για τις εξετάσεις, για το νοσοκοµείο. Αυτό
λοιπόν είναι το στοίχηµα.
Δεν σας άκουσα ποτέ να µιλήσετε και να πάρετε θέση για ορισµένες ακραίες αντιδράσεις στο χώρο αυτό, που προέρχονται
από τους προµηθευτές, που ταλαιπωρούν τους πολίτες, που
προέρχονται από εκείνους που τους πληρώνουµε κάθε µήνα. Με
ποιο δικαίωµα –και δεν σας άκουσα να πάρετε θέση- ορισµένοι
φαρµακευτικοί σύλλογοι στερούν τα φάρµακα από τους ασφαλισµένους σ’ αυτήν την περίοδο, όταν πληρώνονται τακτικά κάθε
µήνα; Με ποιο δικαίωµα αναγκάζουν τον πολίτη να πάει και να
υποχρεωθεί να πληρώσει από την τσέπη του το φάρµακο, για να
πάρει µετά από µήνες την επιστροφή της δαπάνης από το Ταµείο;
Ας είµαστε λοιπόν καθαροί και ειλικρινείς. Προσπαθούµε να
δηµιουργήσουµε έναν ενιαίο φορέα όπου όλοι οι πολίτες θα
έχουν ισότιµη πρόσβαση και βέβαια εάν κάποιοι θέλουν, εάν κάποιοι πιστεύουν ότι µε τα δικά τους χρήµατα µπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες και καλύτερη περίθαλψη, είναι
δικαίωµά τους. Αυτό συµβαίνει σε όλες τις χώρες.
Όµως όταν είσαι µέσα σ’ ένα σύστηµα, το σύστηµα έχει κανόνες και οι κανόνες αυτοί υπαγορεύουν να αξιοποιούµε τους πόρους όλων των ασφαλισµένων µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
προς όφελος των ασφαλισµένων κι όχι των µεσαζόντων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε προσωπικό θέµα,
κύριε Λαφαζάνη; Ας αφήσουµε να προχωρήσει η διαδικασία.
Το λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ως τι, κύριε Πρόεδρε; Εµείς οι Βουλευτές πότε θα µιλήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κριτσωτάκης δεν
είχε µιλήσει ως ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνει τώρα
την παρέµβασή του. Μετά θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο των
εγγεγραµµένων Βουλευτών.
Ορίστε, κύριε Κριτσωτάκη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί ήταν µια διευκόλυνση που ζήτησα και έγινε και
νοµίζω ότι είναι από τα καλά που κάνει το Προεδρείο.
Κύριε Υπουργέ, χθες είχα αναφερθεί στην προχειρότητα µε
την οποία νοµοθετείτε και σας είχα ψέξει, διότι νοµοθετείτε
χωρίς προετοιµασία και βιαστικά ή µε προεκλογικές σκοπιµότητες. Υπάρχει πανηγυρική επιβεβαίωση των όσων είπα, διότι αν
δείτε το πακέτο των σελίδων µε τις βελτιώσεις και τις προσθήκες,
δεν χρειάζεται να µπείτε στην ουσία. Φθάνει να το δει κανείς.
Τοποθετηθήκαµε χθες επί της αρχής και είχαµε δικαιολογήσει,
νοµίζω επαρκώς και µε αρκετή τεκµηρίωση, την αρνητική µας
ψήφο, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που στο πλαίσιο αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου ολοκληρώνει ένα καταστροφικό έργο ακραίου νεοφιλελευθερισµού στο χώρο της
εργασίας και της υγείας. Είχα πει στην επιτροπή -και θα το επαναλάβω- ότι, αν θέλατε να κάνετε επείγοντα πράγµατα, το πρώτο
και το κυριότερο που θα µπορούσατε να είχατε ξεκινήσει -και θα
το δεχόµασταν κι εµείς κι ο οποιοσδήποτε νοµίζω- ας ήταν για
την ανεργία, ας ήταν για τους µακροχρόνια άνεργους, ας ήταν
για τέτοια πράγµατα και τότε θα σας έλεγα ότι αυτά είναι ουσιαστικά και δεν είναι προεκλογικά.
Έχουµε λοιπόν στα χέρια µας ένα νοµοσχέδιο που µε την
πρώτη µατιά αλλά και µε τη µελέτη µετά, φαίνεται ότι είναι ένα
συνονθύλευµα διάσπαρτων διατάξεων και ρυθµίσεων. Δεν έχει
αρχή, δεν έχει µέση και τέλος. Είναι συνονθύλευµα. Αυτή είναι η
λέξη που θα µπορούσε να το χαρακτηρίσει. Υπάρχει ένας σαφής
λογιστικός και εισπρακτικός χαρακτήρας. Τα είπα χθες. Δεν θέλω
να πω περισσότερα.
Έχετε καταργήσει τις εργοδοτικές εισφορές, έχετε καταργή-
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σει τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ και δεν προβλέπεται περαιτέρω υλοποίηση των προγραµµάτων τους, όπως η επιδότηση στεγαστικών
δανείων και ενοικίου.
Πετσοκόβετε τα επιδόµατα του ΟΑΕΔ, αλλά στο άρθρο 1 –για
να µπούµε στα άρθρα- κάνετε την υπαγωγή στους κλάδους και
στους λογαριασµούς του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ όλων των
εργαζοµένων, µε τη δικαιολογία της ενιαίας αντιµετώπισης των
ασφαλισµένων. Με άλλα λόγια, αυτά που η Κυβέρνηση χάρισε
στους εργοδότες, τα παίρνει πίσω από τους εργαζόµενους. Θα
πούµε λοιπόν «ΟΧΙ» στο άρθρο 1.
Στο άρθρο 2 νοµίζω ότι είναι θετικό το ότι καταργούνται απαλλαγές από εισφορές, αλλά υπάρχει µεγάλο θέµα ως προς το πού
θα πάνε αυτές οι εισφορές. Θα πάνε στους καταργηµένους Οργανισµούς Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας; Θα πούµε
λοιπόν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 2.
Με το άρθρο 3 συγχωνεύεται ο ειδικός λογαριασµός των ξενοδοχοϋπάλληλων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ένας κλάδος µε ιδιαιτερότητες, εποχικότητα κ.λπ.. Είµαστε αντίθετοι στη συγχώνευση. Θα
πούµε «ΟΧΙ» στο άρθρο 3.
Με το άρθρο 4 καθορίζεται ενιαίο ποσοστό των πρόσθετων ειδικών αναφορών στο 7%, το οποίο κατανέµεται µεταξύ εργαζόµενου και εργοδότη κατά ποσοστό 4,3% και 2,7%. Ακόµη και ο
ίσος σε ποσοστό επιµερισµός θα ήταν σε βάρος των εργαζόµενων, πόσω µάλλον, η προαναφερόµενη σχέση. Θα πούµε και σε
αυτό «ΟΧΙ».
Επίσης, στα άρθρα 5,6,7,8,9 γίνονται ρυθµίσεις σχετικά µε τις
εισφορές οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν ως ελάφρυνση της
εργοδοτικής πλευράς και συνεπώς επιβαρυντικά για τους εργαζόµενους. Είµαστε αναγκασµένοι εδώ να πούµε «ΟΧΙ».
Για το άρθρο 10 θα πούµε «ΟΧΙ» για τον ίδιο λόγο µε το προηγούµενο άρθρο. Για το άρθρο 11 θα πούµε «ΝΑΙ», γιατί έχει µια
ορθολογική λύση και για το άρθρο 12, επίσης, µπορούµε να συµφωνήσουµε και θα πούµε «ΝΑΙ».
Για το άρθρο 13 έχω να πω ότι πρόκειται για µια τραγελαφική
κατάσταση. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τα τραγικά αποτελέσµατα της πολιτικής για τα ασφαλιστικά ταµεία όλων των µεταπολεµικών κυβερνήσεων. Οι αγρότες, που παράλληλα
ασχολούνται και σε εργασία που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ και στο
ΕΤΑΜ, υποχρεωτικά υπάγονται στον Οργανισµό Εργατικής
Εστίας, τον οποίο έχετε καταργήσει. Θα πούµε «ΟΧΙ».
Για το άρθρο 26 ένα µήνα απ’ ό,τι φαίνεται πριν τις εκλογές,
προχωράει η Κυβέρνηση σε µια ευρεία ρουσφετολογική ρύθµιση
για τους τυφλούς και αναπήρους. Ήµασταν αντίθετοι όταν τα κόβατε. Τώρα θέλουµε να πούµε, ναι, είναι θετικό –αν υπάρχει θετικό- ότι αυτό που κόψατε, έρχεστε και το επαναφέρετε. Εµείς
θα πούµε «ΝΑΙ» και θα περιµένουµε και µία δέσµευση -θα περιµένουµε, όµως να δούµε και την πραγµατικότητα- ότι θα παραµείνουν και µετά τις εκλογές και δεν είναι για να υφαρπάζουν
ψήφο.
Για το άρθρο 27 για τα ΚΕΠΑ, η προχειρότητα µε την οποία
έχετε λειτουργήσει και συνεχίζετε να λειτουργείτε, ταλαιπωρεί
τους πολίτες. Σας τα είπαν και άλλοι συνάδελφοι και αρκετές
φορές. Συνεχίζεται η προχειρότητα. Έχουµε αυτές τις παραγράφους που καταθέσατε ως προσθήκες, οι οποίες είναι µπαλώµατα
και πάλι πρόβληµα δεν λύνουν.
Όλοι γνωρίζουµε ότι τα ΚΕΠΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ουσιαστικά, υπολειτουργούν, κλείνουν ραντεβού µετά από ένα ή και δύο πολλές
φορές µήνες. Έχουµε φέρει αυτό το θέµα µε απλές ερωτήσεις,
µε επίκαιρες, µε αναφορές κ.λπ.. Το πρόβληµα της λειτουργίας
των ΚΕΠΑ, που αφήνουν συµπολίτες µας που είναι ανάπηροι
χωρίς ιατροφαρµακευτική κάλυψη, ίσως και χωρίς επιδόµατα
που δικαιούνται και άλλα πολλά, εσείς έρχεστε σήµερα µε αυτό
το άρθρο να µας πείτε ότι µε υπουργικές αποφάσεις θα το ρυθµίσετε. Πότε;
Εγώ θα σας πω πάλι ότι είναι προεκλογικό. Αυτό δεν θα το καταψηφίσουµε. Θα πούµε «ΠΑΡΩΝ», παρ’ ότι φαίνεται ότι πρόκειται για προεκλογική κοροϊδία.
Για το άρθρο 30 για την κατ’ οίκον φροντίδα των συνταξιούχων. Πρόσφατα ψηφίσατε ρύθµιση για την κατ’ οίκον φροντίδα
των συνταξιούχων. Σας τα είχαµε πει τότε. Θα µπορούσε κάποιος
που δεν ζει στην Ελλάδα και ακούσει την εξαγγελία να πει
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«µπράβο». Εµείς όµως που ξέρουµε τον πόλεµο που έγινε για το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» των δήµων και το οποίο στην
ουσία έχετε κατακρεουργήσει, ξέρουµε και για την ασυζητητί
από τη δική σας πλευρά κατάργηση του ΟΕΚ και του ΟΕΕ, ξέρουµε και για τις καλένδες των υπουργικών αποφάσεων και των
κοινών υπουργικών αποφάσεων, είµαστε επιφυλακτικοί και υποψιασµένοι.
Θα σας πούµε ότι αν θέλατε πραγµατικά να προχωρήσετε στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα, θα το σχεδιάζατε και θα το φέρνατε
έτοιµο για ψήφιση και όχι µε δεκάδες εκκρεµότητες που λέτε ότι
θα τις λύσετε στο µέλλον µε υπουργικές αποφάσεις.
Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα πράγµατα όχι είναι ύποπτα,
αλλά βρωµάνε κυριολεκτικά, εξού και η θεσµοθέτηση της ειδικής
εισφοράς ασφαλισµένων από την 1η Σεπτεµβρίου 2012. Μου
φαίνεται ότι αυτή είναι αρκετά επίφοβη, αφού θα µεσολαβήσουν
και άλλες αξιολογήσεις της τρόικα και άλλοι ορυµαγδοί µέτρων
και µέχρι τότε θα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγµατα. Μέχρι τότε
θα έχουν γίνει εκλογές όπου θα παίξει ότι εσείς φροντίζετε για
τους συνταξιούχους.
Και βέβαια δεν ξεχνάτε την απαραίτητη πια σε όλες σας τις
ενέργειες, ιδιωτικοποίηση όσον αφορά τους παρόχους κατ’ οίκον
φροντίδας στους συνταξιούχους. Κλείνουµε τα δηµοτικά και πληρώνουµε τα ιδιωτικά. Και έρχεστε σήµερα να το ξανακάνετε
αυτό.
Μισές ρυθµίσεις πάλι µε αυτό το νοµοσχέδιο, άλλες δύο σελίδες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και στην ουσία τι λέτε;
Θεσµοθετείτε την εισφορά του 0,2% επί των συνολικών εσόδων από εισφορές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Θα ρωτήσω το εξής: Τι άλλαξε και µεταφέρατε την ηµεροµηνία για την εισφορά από το Σεπτέµβριο στο Μάιο; Πώς θα κατανεµηθούν και θα αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι; Και το απίθανο
είναι ότι µε υπουργική απόφαση θα τροποποιείται το ύψος της
εισφοράς και οι υπόχρεοι καταβολής. Άρα, δηλαδή, κινούµενη
άµµος. Θα είναι αστάθµητος παράγοντας αυτό. Με τι κριτήρια;
Με το πόσο θα σας λείπουν εκείνη την περίοδο; Αυτό δεν είναι
νοµοθέτηση. Αυτό νοµίζω ότι είναι χρησµός.
Αυτό λοιπόν είναι κατάντια κυριολεκτικά και δεν παίρνω πίσω
αυτήν τη λέξη. Πρέπει να το πάρετε πίσω. Εµείς θα πούµε «ΟΧΙ».
Ως προς το άρθρο 31 για τα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ έχετε
πετάξει χιλιάδες κόσµο, χιλιάδες εργαζόµενους, έρχεστε σήµερα
να τους αναγκάσετε να πληρώσουν και από πάνω, για να εξαγοράσουν τα ένσηµα που τους λείπουν για να βγουν στη σύνταξη.
Λέει ο κύριος Υπουργός: «Δηλαδή, ένας που θέλει να τα εξαγοράσει, να µην τα εξαγοράσει;».
Αφού πρώτα τον κάψατε, αφού τον πετσοκόψατε, µετά του δίνετε και ένα δικαίωµα εάν έχει λεφτά, να τα αγοράσει. Εάν δεν
έχει βέβαια δεν θα µπορεί.
Εδώ θα πούµε «ΠΑΡΩΝ», γιατί µπορεί κάποιοι πράγµατι να θέλουν να εξαγοράσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο άρθρο 35 -συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, για το χρόνο, αλλά
πρόκειται για τα ΑΜΕΑ και νοµίζω ότι είναι σοβαρό- δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις -στο πλαίσιο του ν. 2643/1998 για
αναγκαστικές τοποθετήσεις ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις- να προσλαµβάνουν όποιο άτοµο, ΑΜΕΑ εννοείται, θέλουν και αυτό να θεωρείται ως αναγκαστική τοποθέτηση, µε το πρόσχηµα ότι κάποιοι
από τους αναγκαστικά τοποθετηµένους δεν ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
Εδώ µπορεί να σπάει η σειρά. Εδώ µπορούν να γίνουν πάρα
πολλά πράγµατα και ρουσφέτια και αυθαιρεσίες. Δεν προβλέπεται κάτι και νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ αρνητικό αυτό, διότι οι
συνάνθρωποί µας, που χρόνια περιµένουν νόµιµα µέσα από προκηρύξεις του ΟΑΕΔ και των αποκεντρωµένων διοικήσεων, τι θα
κάνουν;
Απαξιώνετε θεσµούς και όποια αξιοκρατία υπήρχε, την πετάτε.
Θα ήθελα να σας θυµίσω την προκήρυξη 8Κ του ΑΣΕΠ για το
ΙΚΑ και να σας ζητήσω εάν έχετε απαντήσεις, να µας τις πείτε
τώρα.
Θα ψηφίσουµε λοιπόν «ΟΧΙ» και σ’ αυτό, όπως και στο άρθρο
42 για τον ΟΓΑ. Χθες είπα και αιτιολόγησα τα άρθρα 43 έως 48.
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Επίσης για τα άρθρα 49 έως 55 θα σας πει για λόγους οικονοµίας
χρόνου µέσα στην οµιλία της, η συνάδελφός µου, η κ. Αµµανατίδου.
Για το άρθρο 56 είπα και χθες -δεν θα πω αναλυτικά, γιατί δεν
υπάρχει ο χρόνος- ότι εδώ δεν έχετε φέρει ποτέ για το ΣΕΥΥΠ
ένα νόµο που να είναι κανονικός. Το φέρνετε είτε σε άλλα νοµοσχέδια είτε µε διάφορους τρόπους, αλλά ποτέ κανονικά. Δηµιουργείται ένα Σώµα πραιτοριανών που θα αµείβεται µε το δικό
του τρόπο, που θα υπάγεται κατευθείαν στον Υπουργό, θα ανεβαίνει στην ιεραρχία ξεχωριστά, θα έχει ιδιαίτερη νοµική στήριξη
και θα αναλαµβάνει ειδικά καθήκοντα.
Θα πούµε, βέβαια, «ΟΧΙ» σ’ αυτό, όπως και στο άρθρο 57 για
την Ειδική Υπηρεσία Υγειονοµικής Καλύψεως στην Προεδρία της
Δηµοκρατίας. Πετσοκόβετε παντού υγειονοµικές µονάδες και
εδώ ιδρύετε. Θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνει αυτό στην Προεδρία
της Δηµοκρατίας και γιατί είναι τόσο σηµαντικό να το θέσετε.
Ως προς το άρθρο 58, είναι ρυθµίσεις και τακτοποιήσεις µε κάποιον ιδιαίτερο τονισµό λόγω και της περιόδου που διανύουµε,
όπως για παράδειγµα στην παράγραφο 6, όπου δίνονται υπερωρίες σε συγκεκριµένη οµάδα γιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ για το Νοέµβρη-Δεκέµβρη του 2011 και εξαιρείται
το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκοµειακών ιδρυµάτων, τα
πρώην νοσοκοµεία του ΙΚΑ.
Νοµίζω ότι εδώ κάτι κάνετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Λάθος κάνετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Το φέρατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αν επιτρέπετε, κύριε συνάδελφε, µία δήλωση...
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην επιµηκύνουµε όµως
το χρόνο της δήλωσης παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι µία τακτοποίηση µιας αδυναµίας που προέκυψε και δεν πληρώθηκαν τις εφηµερίες και τις υπερωρίες τους
οι γιατροί που έκαναν υπηρεσία, διότι υπήρχε αδυναµία λογιστικής αποπληρωµής. Όταν εντάχθηκαν τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ στο
ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, είχε συµφωνηθεί και είχε ψηφιστεί, ώστε οι πληρωµές των υπερωριών να γίνουν µέχρι και το
τέλος του χρόνου από το ίδιο το πρώην ΙΚΑ, αλλά και από το σηµερινό ΙΚΑ.
Όµως µε την αλλαγή που έγινε, ότι δεν µεταφέρονται οφειλές
του περασµένου έτους στο 2012 -που έγινε για πρώτη φορά- και
επειδή οι εφηµερίες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πληρώνονται
ένα-δύο µήνες πίσω, δεν µπορούσε να πληρώσει το ΙΚΑ, ενώ είχε
να πληρώσει τα χρήµατα στους ανθρώπους που έκαναν τις εφηµερίες και τις υπερωρίες.
Αυτό τακτοποιούµε και µόνο αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς.
Παρακαλώ, κύριε Κριτσωτάκη, ολοκληρώστε το λόγο σας σύντοµα γιατί έχουµε ξεπεράσει το χρόνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό αφορά και το προσωπικό για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, φέρατε συµπλήρωση µε την οποία συµπεριλαµβάνονται και το νοσηλευτικό και
το διοικητικό προσωπικό και επειδή θα σας φανεί µάλλον ότι λέω
ή προσαρµόζοµαι σε αυτά που είπα -θα το αφήσω µετά στο Προεδρείο- εµείς λέµε ότι εδώ θα πούµε «ΝΑΙ». Άρα µάλλον κακώς
παρεµβήκατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Επειδή λέγατε γιατί το κάνουµε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, µη συνεχίζουµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ωραία.
Για το άρθρο 59, για τον ιατρικό τουρισµό, είπα και χτες ότι
θα πούµε «ΟΧΙ».
Όσον αφορά το άρθρο 60, για τις ρυθµίσεις οργανωτικού χαρακτήρα, θα πούµε «ΠΑΡΩΝ», καθώς υπάρχουν αδιευκρίνιστα
στοιχεία.
Για το άρθρο 61 η κατάσταση φτάνει στα όρια του παραλόγου
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µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων. Τα είπαµε χτες. Τα είπε
και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Υπήρχε και µία διαµάχη εκεί που φάνηκε τι γίνεται. Θα πούµε «ΟΧΙ». Εγώ θα πω
µόνο µία κουβέντα. Γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια και µε αυτό,
αλλά όχι µόνο µε αυτό το άρθρο, να αλλάξει η ατζέντα από τα
βασικά προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας, να µην είναι, δηλαδή, το πρώτο θέµα η ανεργία, αλλά το πρώτο θέµα να είναι οι
καταραµένοι αυτής της κοινωνίας, οι πρόσφυγες, που είναι οι
πρώτοι καταραµένοι. Θα σας πω ότι αυτό εµάς µας βρίσκει αντίθετους σε πάρα πολλά πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Κριτσωτάκη. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για
τη διευκόλυνση και για την ανοχή σας στο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης, Βουλευτής
νυν και αεί της Β’ Περιφέρειας Αθηνών του ΠΑΣΟΚ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες –που πλειοψηφείτε, µάλιστα, βλέπω- και κύριοι συνάδελφοι, θα διαβάσω την οµιλία µου
κατ’ εξαίρεσιν σήµερα, διότι, όπως µε υφίστασθε εδώ επί χρόνια,
συνήθως µιλάω από στήθους. Όµως, για να εξοικονοµήσουµε
χρόνο, θέλω να τη διαβάσω.
Δεν γνωρίζω εάν αυτή η οµιλία µου στην Εθνική Αντιπροσωπεία είναι η τελευταία. Ελπίζω να επανέρθω και ελπίζω επίσης να
ακούγεται καλά και από εσάς. Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από την
ψήφο του λαού της Β’ Περιφέρειας Αθηνών στις εκλογές της 6ης
Μαΐου που µε στέλνει εδώ ανελλιπώς, συνεχώς, µε σταυρό από
το 1974, γεγονός που τόσο ενοχλεί, όπως διαβάζω στον Τύπο,
µερικούς «φίλους» µου.
Είµαι περήφανος γι’ αυτό κατά µείζονα λόγο, διότι δεν δέχθηκα µέχρι σήµερα και παρά την παράδοση που ίσχυε για τους
Προέδρους της Βουλής, την εκλογή µου µε το ψηφοδέλτιο επικρατείας, δηλαδή χωρίς σταυρό.
Δεν υπήρξα αλάθητος ως Βουλευτής, ως Υπουργός, ως Πρόεδρος της Βουλής. Όµως είµαι ευτυχής, γιατί προσέρχοµαι για
να κριθώ από τους πολίτες µε καθαρό µέτωπο και καθαρά χέρια
και µιλώντας σ’ αυτούς πάντα καθαρά και σταράτα, όπως µε γνωρίσατε και εδώ µέσα να µιλώ πάντοτε καθαρά και σταράτα, έστω
και αν δυσαρεστώ. Έτσι θα µιλήσω και σήµερα.
Κυρίες και κύριοι, η µεγάλη πλειονότητα του λαού µας, τα πιο
αδύναµα κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα ζουν κάτω από
δραµατικές συνθήκες. Επιπλέον πολλοί βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Είναι συλλογική η κατάθλιψη πολλών στη χώρα.
Φοβούνται ότι από το δράµα τους θα προκύψει από στιγµή σε
στιγµή προσωπική και οικογενειακή τραγωδία µέσα στη γενικότερη καταστροφή που απειλεί την πατρίδα µας.
Πώς φτάσαµε ως εδώ; Ακόµα και ο τρόπος που συζητάµε, αν
συζητάµε, που ωρυόµαστε µάλλον ο ένας εναντίον όλων των
άλλων, η µια οµάδα εναντίον όλων των άλλων, το ένα κόµµα
εναντίον όλων των άλλων, αποτελεί πολύ χαρακτηριστικό σύµπτωµα της κατάστασης πλήρους σύγχυσης που κυριαρχεί στο
δηµόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό λόγο.
Συχνά µέσα στην ίδια την οικογένεια, ανάµεσα σε φίλους, σε
συνεργάτες υπάρχει πλήρης σύγχυση, που ως δικηγόρος, ως νοµικός πρέπει να πω ότι αίρει τον καταλογισµό των πράξεων κατά
τον Ποινικό Κώδικα.
Πιστεύω ότι εδώ που βρισκόµαστε, µπροστά σε µία πυρκαγιά
πρέπει να επιστρατεύσουµε όλες µας τις δυνάµεις, να αγωνιστούµε, για να τη σβήσουµε πριν εξαπλωθεί και κατακάψει τα
πάντα µέσα στο σπίτι µας, στα διπλανά σπίτια, σε όλη τη γειτονιά. Το αν καταλαβαίνουν ή όχι οι γείτονές µας, οι εταίροι µας,
όπως λέµε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κινδυνεύουν και αυτοί –
και κινδυνεύουν- δεν είναι αυτός λόγος εµείς να αυτοκτονήσουµε, να αφήσουµε το δικό µας σπίτι να καεί, ακόµα και αν
πρόκειται να εκδικηθούµε τους κακούς αυτούς εταίρους µας.
Αφού σώσουµε το σπίτι µας, αφού περιθάλψουµε µε πολλή
δουλειά και αλληλεγγύη τις πληγές µας, τότε πρέπει να βρούµε
ποιοι έφταιξαν και πώς, όχι µόνο για να τιµωρηθούν επιτέλους,
αφού δεν το κάναµε ως τώρα κατά κανόνα, αλλά και για να µην

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ξαναπιάσουµε φωτιά.
Ίσως από τους εστέτ αυτά να ακούγονται απλοϊκά, αλλά αυτοί
που πραγµατικά έχουν ήδη τσουρουφλιστεί από τις σπίθες της
ανεργίας, της φτώχειας, της πείνας µε καταλαβαίνουν και αυτό
που ζητούν τώρα είναι να σπεύσουµε κοντά τους, να τους προφυλάξουµε, για να µη γίνουν ολοκαύτωµα. Αυτοί απειλούνται, όχι
οι άλλοι που καπηλεύονται τον πόνο και τη δυστυχία τους και
όπως οι λίγοι µαυραγορίτες της κατοχής, κερδίζουν πολιτικά,
κοµµατικά και οικονοµικά από αυτά που στερούνται οι πολλοί.
Έρχοµαι τώρα σε τρία πολύ σχετικά µε το γενικότερο πρόβληµά µας ζητήµατα. Οι δηλώσεις και οι συµβουλές των εταίρων
µας, όπως και της κ. Λαγκάρντ χθες, µε ενοχλούν, όπως ενοχλούν κάθε φιλότιµο Έλληνα πολίτη.
Όµως δεν µπορώ παρά να θυµηθώ πώς φθάσαµε στη µεγαλύτερη καταστροφή του νεότερου ελληνισµού. Το 1920 οι σύµµαχοί µας είχαν προειδοποιήσει «µην επαναφέρετε τον Κωνσταντίνο, το γαµπρό του Κάιζερ, δεν µας συµφέρει, είναι εχθρός
µας, αν θέλετε να µείνετε στη συµµαχία µας». Εµείς απαντήσαµε
τότε «ελιά, ελιά και Κώτσο βασιλιά». Τινάξαµε στον αέρα την Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, καταστρέψαµε
τον ελληνισµό της Μικράς Ασίας. Στα πέντε εκατοµµύρια πληθυσµού προσθέσαµε ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες πρόσφυγες
από τη Μικρά Ασία.
Με την ίδια λογική –φοβούµαι- κάποιοι λένε να φύγουµε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουµε από το ευρώ, να γυρίσουµε
στη δραχµή. Ναι, να καούµε, γιατί έτσι µπορεί να κάψουµε και
τους άλλους!
Κατηγορείστε µε για ενδοτισµό. Αλίµονο στους λαούς που
προτιµούν τα κούφια λόγια των ψευτοπαλληκαράδων –που έχουν
πληθύνει τώρα τελευταία- που όταν έρθουν όµως τα δύσκολα –
αυτό το θυµάµαι από µικρό παιδί, συµµετέχοντας σε κοινωνικούς, πολιτικούς αγώνες- τότε οι διάφοροι αυτοί παλληκαράδες
εξαφανίζονται.
Και εγώ τώρα στα δύσκολα δεν θέλω να εξαφανιστώ, γιατί δεν
θέλω να χαρακτηριστώ και εγώ έτσι, διότι αισθάνοµαι ότι υπήρξα
σε όλη µου τη ζωή αγωνιστής γι’ αυτά που πίστευα, για την πατρίδα µου, το λαό µου, τις ιδέες µου.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι αυτή η ντροπή του λαϊκισµού και της
δηµαγωγίας που παρακολουθήσαµε χθες σ’ αυτήν την Αίθουσα,
κάτι που φοβάµαι ότι θα επαναλαµβάνεται καθηµερινά, αν αυτοί
που θέλουν να φέρουν τα πάνω-κάτω, µαζεύουν κάποια σηµαδεµένα τραπουλόχαρτα τώρα από το δηµόσιο βίο της χώρας και
φτιάχνουν µία τράπουλα εντελώς ελεγχόµενη. Βέβαια έτσι θα καταφέρουν η επόµενη Βουλή να γίνει Βουλή δέκα κοµµάτων, για
να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, να υπαγορεύουν πολιτικές,
να επηρεάζουν πιο πολύ τις ως τώρα κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν
στα αποµνηµονεύµατά τους κάποιοι Πρωθυπουργοί ή Υπουργοί
θα γράψουν πόσες φορές εκβιάστηκαν και πόσες φορές υποχώρησαν σε ισχυρά –ισχυρότατα- συµφέροντα!
Πρέπει όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, να σκεφθούµε αν αυτοί
θα συνεχίσουν να κάνουν κουµάντο στον τόπο, γιατί ο λαός πρέπει να µάθει ότι έπειτα από έξι µήνες, καθώς µπορούν να συνεγείρουν την κοινή γνώµη, καµµία κυβέρνηση δεν µπορεί να έρθει
αντιµέτωπη µ’ αυτά τα συµφέροντα. Πρέπει να βρει τρόπο να
ελιχθεί. Δυστυχώς µερικές φορές, υποχωρεί και συναλλάσσεται.
Όµως κάτω από τέτοιες συνθήκες, θα ρωτήσω ξανά το εξής:
Με ποιες Ένοπλες Δυνάµεις, µε ποια νεολαία θα υπερασπιστούµε τη Θράκη ή το Αιγαίο, που κάποιοι στη νεολαία λένε ότι
ανήκει στα ψάρια του; Ωραία! Πώς θα τα υπερασπιστούµε αυτά,
αν καταρρεύσει αυτή η χώρα;
Η αφορµή γι’ αυτά που έγιναν χθες ήταν η αναβολή καταβολής
στις τράπεζες τριών δόσεων από τα χρέη των κοµµάτων, δηλαδή,
εδώ εµφανίστηκαν ουσιαστικά υπερασπιστές των τραπεζών!
Γιατί δεν θα δώσουν τις τρεις δόσεις; Απλούστατα, αν τα κόµµατα επί σαράντα χρόνια δεν ήταν αρχηγικά –ακόµα και όσα δεν
λένε ότι είναι αστικά κόµµατα- αν όλα τα κόµµατα είχαν δηµοκρατική λειτουργία από πάνω µέχρι κάτω, τότε δεν θα είχαν
ανάγκη ούτε από κρατικές χρηµατοδοτήσεις ούτε από σπόνσορες!
Τι ζητούσαν λοιπόν χθες όσοι φωνασκούσαν εδώ µέσα; Ζητούσαν να συνεχίσει το αίσχος της χρηµατοδότησης των κοµµάτων
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και των υποψηφίων Βουλευτών από τους γνωστούς επιχειρηµατίες; Βεβαιότατα! Στις εκλογές, ως γνωστόν, τα κόµµατα, µε διάφορα πρόσωπα, όπως και µε διάφορους πολιτευόµενους,
συγκεντρώνουν χρήµατα! Δεν ξέρω πόσα απ’ αυτά τα χρήµατα
που συγκεντρώνουν πηγαίνουν στα κόµµατα ή πηγαίνουν στους
ίδιους τους πολιτικούς.
Σε κάθε περίπτωση, για µένα το ερώτηµα είναι το εξής: Πώς
έτσι στα καλά καθούµενα δίνονται τα χρήµατα; Μερικοί φώναζαν
και χθες, κάποιοι Αρχηγοί, κ.λπ.. Εγώ τους βλέπω κάθε µέρα στα
κανάλια. Πόσο κοστίζει αυτός ο τηλεοπτικός χρόνος πολλών
ωρών; Ποιος τον πληρώνει; Πώς; Μήπως την εποµένη, ο Βουλευτής, ο Υπουργός, ο Αρχηγός µε κάποιον τρόπο θα ανταποδώσει;
Διότι δεν νοµίζω ότι ένας καναλάρχης ή ένας µεγαλοεκδότης χαρίζεται τόσο εύκολα για την ψυχή των γονιών του! Άλλωστε, δεν
θα ήταν ισχυρός οικονοµικά όσο είναι, αν και τώρα τρεκλίζουν
και αυτοί!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πράγµατα είναι πολύ καθαρά. Εγώ πιστεύω ότι εδώ ή εκπροσωπεί κανείς το λαό πράγµατι, αυτούς που τον στέλνουν εδώ, στο ιερό αυτό Βήµα ή
εκπροσωπεί αυτούς που θα του καλύψουν τις πολυδάπανες
εκλογικές δαπάνες, που από µακριά θα τον µοστράρουν στο λαό
µέσα από το γυαλί των τηλεοράσεων που διαθέτουν ή από τον
Τύπο των µεγάλων εκδοτικών συγκροτηµάτων.
Δεν υπάρχει µέσος όρος και αυτό πρέπει να το κατανοήσει ο
κάθε πολίτης στον οποίο εγώ και πάλι απευθύνοµαι για να του
πω: Βοηθήστε, πολίτες, την αναγκαία ανανέωση των κοµµάτων
µε πρόσωπα που δίνουν τις εξετάσεις τους στην κοινωνία, που
αγωνίζονται, που δηµιουργούν και προσφέρουν στην κοινωνία.
Να µην στείλετε εδώ, σ’ αυτό το ιερό Βήµα, αυτούς που σας προσβάλλουν και τους προβάλλουν αυτοί που τους στηρίζουν µε τα
γνωστά µέσα.
Θέλω να εξαιρέσω, διότι οι γενικεύσεις βλάπτουν: Αυτοί που
πραγµατικά χωρίς ρόλο εξουσιοδοτούνται ως Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι κάποιου κόµµατος, αλλά που ξέρουµε ότι πιο πολύ
λαλάνε και κελαηδάνε στα Μέσα παρά εδώ, είναι προφανές ότι
δεν έχουν τουλάχιστον τον καθαρό λόγο χωρίς να λογοκριθούν.
Να αυτολογοκριθούν κάποια στιγµή, που πρέπει να τοποθετηθούν εδώ υπεύθυνα και καθαρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω δύο λόγια µε την
ανοχή σας.
Εγώ δεν θεωρώ αναίτια την απεργία την Οµοσπονδίας των
ναυτικών. Υπάρχουν αιτίες, υπάρχει κρίση κι εκεί, υπάρχουν απολύσεις, διεκδικείται µεγαλύτερη ελευθερία απολύσεων. Υπάρχουν καθυστερήσεις αποδοχών εν ονόµατι της υπαρκτής
πράγµατι κρίσης στην ακτοπλοΐα δηµιουργώντας –δυστυχώς εκ
των πραγµάτων- όλο αυτό το κλίµα.
Εάν δεν νοιάζεται µία φορά η ΠΝΟ για τα νησιά, τα αγροτικά
προϊόντα και τον αστικό πληθυσµό, δεν νοιάζονται πιο πολύ αυτοί
οι κύριοι, που αναγκάζουν την πολιτεία, το κράτος να απαντήσει
σε µία πρόκληση, αν επιστρατεύει ή όχι τους ναυτικούς, προκειµένου να πάει ο κόσµος να κάνει γιορτές και να κινηθεί η οικονοµία της νησιωτικής Ελλάδας.
Εγώ πιστεύω –και αν ακόµα αληθεύουν οι καταγγελίες των
εννέα από τα δεκατέσσερα σωµατεία της ΠΝΟ ότι βιαίως διακόπηκε η συνεδρίασή τους, συµβαίνουν στο συνδικαλισµό και συγκρούσεις κ.λπ.- ότι κατά µείζονα λόγο δεν θα πρέπει οι εργαζόµενοι στη θάλασσα να διευκολύνουν όλους αυτούς, που πίσω
από την πλάτη τους -ενώ είναι ουσιαστικά απέναντί τους- αυτήν
τη στιγµή επωφελούνται των αντιδράσεων της κοινής γνώµης.
Έχει ανάγκη η οικονοµία µας αυτήν τη στιγµή για καταλαγή.
Το τονίζω αυτό, διότι αυτά τα λάθη –αυτό το ναι ή όχι δηλαδή και
τίποτα άλλο- φοβούµαι ότι θα µας οδηγήσουν εκεί που προανέφερα.
Θέλω να ευχαριστήσω τη Βουλή και πρώτα απ’ όλα τους συναδέλφους που προσυπέγραψαν την πρόταση νόµου που επί
χρόνια προβάλλω και υποστηρίζω, πιστεύοντας ότι ο παλιός
νόµος για το «πόθεν έσχες»είναι για τα σκουπίδια.
Η πρόταση νόµου που ψηφίστηκε οµόφωνα από τη Βουλή δίνει
τη δυνατότητα να υπάρξει επιτέλους πλήγµα στη διαφθορά, γιατί
πρώτον, ο επανέλεγχος που θα γίνει από το ’74 µέχρι και το 2012
για Πρωθυπουργούς, Αρχηγούς κοµµάτων, Υπουργούς και τους
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πάντες θα δώσει τη δυνατότητα στο λαό να µάθει. Δεύτερον, αν
και είναι το κυριότερο, εδώ µε το νέο νόµο δίνεται έµφαση όχι
στο τι δηλώνεις, αλλά στο τι έχεις. Κανένας απατεώνας δεν δηλώνει «έχω αυτό το προϊόν της απάτης που διέπραξα».
Όµως, για να βρούµε το τι έχει ο καθένας όχι µόνο από τους
πολιτικούς, αλλά και στην οικονοµία και στο τραπεζικό σύστηµα
και στη δικαιοσύνη και παντού και όλοι όσοι έχουν κορυφαίους
ρόλους στην κοινωνία, την οικονοµία και το κράτος, όλοι αυτοί
θα είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν αυτήν τη δήλωση.
Έπρεπε λοιπόν να δώσουµε κίνητρα. Ο κάθε συνεργός ας
φέρει στοιχεία που θα αποκαλύπτουν τη δράση οποιουδήποτε
από αυτά τα πρόσωπα, ώστε αυτό το περιουσιακό στοιχείο να
περιέρθει στο κράτος, και αυτός θα απαλλαγεί. Αν δεν είναι συνεργός ο οποιοσδήποτε πολίτης, θα δικαιούται εύρετρα, όπως
ορίζει ο Αστικός Κώδικας. Και βεβαίως µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και όχι µε απλή υπογραφή θα εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής παντού στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ερευνήσει για οτιδήποτε είτε ακίνητο είτε καταθέσεις που υπάρχουν στο όνοµά του ή και στο
όνοµα οποιουδήποτε άλλου.
Θα µου πείτε «και έτσι θα πληγεί οριστικά η διαφθορά»; Η
απάντηση είναι όχι. Θα συµφωνήσω ότι το ίδιο το σύστηµα έχει
διαφθορά, αλλά ταυτόχρονα, επειδή να πάρει η ευχή έχω και µια
πείρα µισού αιώνα και πλέον σε όλα τα συστήµατα, θα έλεγα ότι
δυστυχώς έχουν καταρρεύσει συστήµατα από τα Μέσα, διότι
κλείστηκαν στον εαυτό τους αυτοί που νόµιζαν ότι έχουν εν
λευκώ την εντολή του λαού και εκεί σάπισαν και αυτοί και τα συ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στήµατά τους, ενώ και οι λαοί τους είχαν την τύχη που θέλω, εύχοµαι και πρέπει όλοι να αγωνιστούµε να µην έχει και ο δικός µας
λαός, να µη σκορπίσει δηλαδή ο λαός µας σαν του λαγού τα παιδιά σε όλον τον κόσµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και σας εύχοµαι,
όπως παραδοσιακά λέγεται από αυτό το Βήµα, «καλό βόλι» στις
εκλογές που έρχονται. Γεια σας!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα το λόγο για να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και προσθήκες µε βάση
και αυτά που επισηµαίνει η ΚΕΝΕ, αλλά ταυτόχρονα και µε βάση
τις παρατηρήσεις συναδέλφων. Και το κάνω αυτήν τη στιγµή,
προκειµένου να διανεµηθούν και να έχουν εικόνα οι συνάδελφοι
για το πώς αυτές περιλαµβάνονται στο σχέδιο νόµου.
Επί των τροπολογιών, θα αναφερθώ µετά στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και προσθήκες, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµενοι και πάλι στον κατάλογο των αγορητών
Βουλευτών, το λόγο έχει η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ατµόσφαιρα σήµερα είναι
φορτισµένη και λόγω των ηµερών, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι σήµερα είναι η τελευταία µέρα µιας Βουλής που κατά
γενική οµολογία πέρασε ιδιαίτερα δύσκολες µέρες.
Εγώ βεβαίως θέλω να ευχηθώ στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαµάνη «καλή του επιτυχία», την οποία βεβαίως θεωρώ
και δεδοµένη, γιατί, κύριε Πρόεδρε -και γιατί να το κρύψουµε άλλωστε- είστε µια διαχρονική αξία και νοµίζω ότι στη Βουλή αυτές
οι αξίες πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί ο ρόλος σας
ήταν πολύτιµος, κατευναστικός και σοφός. Έτσι πιστεύω ότι οι
φίλοι σας θα σας δώσουν τη χαρά και τη δυνατότητα να είστε
εδώ και πάλι παρών στην επόµενη Βουλή.
Κύριε Υπουργέ, η τροπολογία αυτή δεν ήταν δικό µου εφεύρηµα. Είχα µιλήσει µε πολλούς συναδέλφους και το είχαµε κουβεντιάσει και στην επιτροπή µαζί τότε που µου είπατε για το
τηλέφωνο που δεχθήκατε από τον παιδίατρό σας ότι χάθηκαν τα
πολύ φτηνά φάρµακα, αυτά που πλέον δεν συµφέρει τους µεγάλους και τα παίρνουν πίσω. Είχα αναφερθεί τότε σ’ ένα σκεύασµα
που το χρησιµοποιούσαµε εµείς οι παλιότεροι παιδίατροι και το
δίναµε σε κάθε µαµά να το έχει στην τσάντα της ή οπουδήποτε
αλλού ούτως, ώστε να αντιµετωπίζει τα επεισόδια σπασµών, που
είναι ένα συνηθισµένο φαινόµενο στα παιδιά. Αυτό είχε εξαφανιστεί, κύριε Υπουργέ, γιατί ακριβώς υπήρχε αυτός ο στρεβλωµένος νόµος, ο παλιός, που δεν επέτρεπε στους µεγαλοφαρµακοεµπόρους την µεταξύ τους, ας το πούµε, διακίνηση κ.λπ..
Δέχοµαι την αιτίασή σας για το τι µπορεί να συµβεί. Κύριε
Υπουργέ, εγώ πιστεύω ότι πλέον είναι θέµα κράτους και το κράτος µας πρέπει να λειτουργήσει. Νοµίζω ότι απ’ αυτά τα πράγµατα πρέπει να βάλουµε τις βάσεις για τη σωστή λειτουργία του
κράτους µας.
Να πω το εξής: Το κράτος δίνει τις τιµές και µάλιστα, από ό,τι
όλοι ξέρουµε, η βάση της τιµής των φαρµάκων είναι ο µέσος
όρος από τις τρεις φθηνότερες ευρωπαϊκές χώρες. Εποµένως
νοµίζω ότι αυτό δεν είναι ούτε καν εµπόδιο και µε αυτή σας την
απόφαση σήµερα θα το δείτε στο µέλλον και θα το δούµε ξανά
µαζί…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία
συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αν το δέχεται η κυρία
συνάδελφος.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Βεβαίως, το δέχοµαι,
διότι πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι κι εσείς θα είστε στην επόµενη
Βουλή –θα σας στείλει η Β’ Αθηνών- αλλά και εµένα θα µε στείλει
ο ευβοϊκός λαός, τον οποίο ευχαριστώ κι εγώ σήµερα από το
Βήµα αυτό της Βουλής, γιατί είδε τα δυόµισι χρόνια αυτά που
είµαι στη Βουλή των Ελλήνων, ότι αγωνίστηκα γι’ αυτό που είπε
προηγούµενα ο κ. Κακλαµάνης. Αγωνίστηκα για το καλό του
τόπου µου και γενικότερα για το καλό της Ελλάδος.
Τι κατάφερα; Θα κάνει ο καθένας σήµερα την αυτοκριτική του.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο αγώνας µας και ο δικός µου και
όλων των συναδέλφων µου στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό
ήταν έντιµος και πάντοτε για το καλό της πατρίδος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε να ακούσετε
όµως, τον κύριο Υπουργό;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Βεβαίως θέλω να
ακούσω την πρόταση του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε, επειδή έχω δεχτεί την τροπολογία, αλλά απλώς τώρα τη διαµορφώνουµε, το
ερώτηµά µου είναι ότι αν η συναλλαγή µεταξύ των επιχειρήσεων
δίδει µία τιµή πώλησης του προϊόντος πολύ κατώτερη από την
τιµή που έχει δώσει ο ΕΟΦ, αυτό πρέπει να συµπαρασύρει και
την τιµή πώλησης που έχει δώσει ο ΕΟΦ. Σηµαίνει ότι κάποιο
λάθος έχει κάνει ο ΕΟΦ εν προκειµένω…
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ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Αυτό δεν είναι προς
το συµφέρον των ταµείων, κύριε Υπουργέ, που θα είναι ένα
φτηνό φάρµακο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Στο υποθετικό µου παράδειγµα, µε υποθετικούς
τελείως αριθµούς προσπάθησα να σας δώσω µία εστία προβληµατισµού. Δεν µου απαντάτε.
Λέω λοιπόν εγώ τώρα και σας προτείνω να κρατήσουµε τη διάταξη, όπως την έχετε πει, αλλά να δώσουµε µία εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Υγείας και στον Υπουργό Οικονοµικών να ρυθµίσουν κάποια τεχνική λεπτοµέρεια. Εντάξει;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ναι. Αυτό νοµίζω…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Γιατί αλλιώς φοβάµαι µήπως κι εσείς και εγώ για
ένα ζήτηµα που εδώ πρώτη φορά το συζητήσαµε –και στην επιτροπή βέβαια µε τα παραδείγµατα που λέγαµε…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ακριβώς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είχατε πει εσείς και είχα πει κι εγώ ότι ένα φάρµακο καλό επειδή είναι πάρα πολύ φτηνό, δεν έχουν ενδιαφέρον
οι επιχειρήσεις και το αποσύρουν.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όµως οι γιατροί το χρειάζονται.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ακριβώς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Και επειδή κάνει 2 ευρώ –πράγµα που συµφέρει
και το κράτος- και καλό στα παιδιά δεν κάνεις και το φάρµακο
δεν έχεις και δίνεις άλλο φάρµακο που είναι ακριβότερο απ’ ό,τι
έχει το κατάλληλο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Πολύ ακριβότερο,
πάρα πολύ ακριβό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Άρα από παντού συµφωνούµε. Έτσι είναι.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ωστόσο όταν κάνουµε τιµολογιακή πολιτική και
όταν κάνουµε πολιτική καταπολέµησης της σπατάλης στο φάρµακο, πάντα προσέχουµε παραµέτρους που δεν έχουµε υπ’ όψιν
µας από πρώτη άποψη. Πολλές φορές, κυρία συνάδελφε, ακόµα
κι όταν ψηφίζουµε βλέπουµε στη συνέχεια στην εφαρµογή πού
ήµασταν σωστοί και πού κάναµε λάθος. Όλα αυτά είναι µια συνεχής παρακολούθηση. Γι’ αυτό λέω…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να συνεννοηθούν οι δύο
Υπουργοί να κάνουν τις λεπτοµέρειες.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ακριβώς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό είπα, αυτό που λέει και ο κύριος Πρόεδρος.
Να το βάλουµε αυτό, για να εξασφαλιστούµε κι εσείς και εµείς
που κάνουµε δεκτή την τροπολογία.
Άρα µένει να προσθέσουµε µια φράση για την εξουσιοδότηση.
Εντάξει;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ωραία.
Η δική σας παρέµβαση ήταν και απαραίτητη και καθοριστική,
κύριε Υπουργέ. Φαντάζοµαι ότι η εξουσιοδότηση δεν θα αίρει…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τελειώσαµε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Θα ήθελα να είχα µια
οµιλία ευχάριστη και να µην αναφέροµαι στα αυτονόητα. Έχω
καταθέσει µια εµπρόθεσµη τροπολογία που το θέµα της δεν είναι
για να συζητηθεί σαν τροπολογία. Όµως στο νοµοσχέδιο που συζητούµε και αποσκοπεί στη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν σε
ζητήµατα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχετε αφήσει εντελώς έξω τα µισθολογικά δικαιώµατα των γιατρών, του υγειονοµικού προσωπικού και
του λοιπού προσωπικού όλων των πρώην νοσοκοµείων του ΙΚΑΕΤΑΜ της χώρας. Από 1-6-2011 –και εµείς ήµασταν σύµφωνοιεντάχθηκαν σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ.
Το 1ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας εντάχθηκε στο Νοσοκοµείο «Σισµανόγλειο». Το 2ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στο Νοσοκοµείο «Άγιος Παύλος». Το Ογκολογικό
Νοσοκοµείο «Γεώργιος Γεννηµατάς» εντάχθηκε στο Νοσοκοµείο
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«Άγιος Σάββας». Το 7ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας εντάχθηκε
στο Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα». Το πρώην Νοσοκοµείο Βραχείας
Νοσηλείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας εντάχθηκε στην Πολυκλινική.
Από τις 31-12-2011 η µισθοδοσία και η καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών και υπερωριών των γιατρών και του λοιπού
προσωπικού των εν λόγω νοσοκοµείων γινόταν κανονικά από το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μετά γίνονταν από το Υπουργείο Υγείας.
Να σηµειώσω εδώ -και θα ήθελα την προσοχή σας- ότι οι άνθρωποι αυτοί όλων αυτών των νοσοκοµείων, του πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ, από τον Νοέµβρη δεν έχουν πάρει δεδουλευµένες
εφηµερίες. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται χωρίς να πληρώνονται. Δεν χρειάζεται να κατατεθεί κάποια τροπολογία για να λυθεί
το θέµα. Χρειάζεται άµεσα, αφού τα νοσοκοµεία έχουν ενταχθεί
πια στο ΕΣΥ, οι εργαζόµενοι –και δεν αναφέροµαι µόνο στους
γιατρούς, αλλά σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, σε όλους
τους εργαζόµενους- να λάβουν τα δεδουλευµένα τους. Πρέπει
να τακτοποιηθεί το εργασιακό τους καθεστώς. Αυτός που εργάζεται πρέπει και να πληρώνεται. Σήµερα η εργασία είναι δυστυχώς και δυσεύρετη και πολύτιµη.
Κύριε Μπόλαρη, ήµασταν πάντα θετικοί -θα αναφερθώ µόνο
στο άρθρο 27- µε τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης της Αναπηρίας.
Εµείς σαν κόµµα -αλλά κι εγώ προσωπικά- ήµασταν θετικοί στη
δηµιουργία τέτοιων κέντρων.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τα ΚΕΠ είναι του Υπουργείου Εργασίας.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει τέτοια υποστελέχωση και τέτοια ταλαιπωρία των ανθρώπων
που ειλικρινά ορισµένες φορές αγανακτείς. Εξάλλου ξέρετε ότι
σας είχα υποβάλει και συγκεκριµένη ερώτηση τόσο για τα ΚΕΠΑ
αλλά και για τα κριτήρια ελέγχου και προσδιορισµού του βαθµού
αναπηρίας το γνωστό ΚΕΒΑ. Έχει δοθεί ραντεβού σε παιδί που
έχει σύνδροµο down και που έχει όλα τα χαρτιά και τα πιστοποιούν
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία της χώρας µας και δεν τα δέχεται η
επιτροπή και στέλνει αυτό το παιδί να περάσει από επιτροπή το
Δεκέµβριο. Από το Φλεβάρη το στέλνει το Δεκέµβρη και ενδιάµεσα
αυτό το παιδί δεν παίρνει το επίδοµά του. Είναι τέτοια η ταλαιπωρία από την έλλειψη του κόσµου και αναφέροµαι σ’ ένα σύνδροµο
που είναι πολύ σύνηθες. Δεν ξέρω ποια επιτροπή έχει εντάξει το
βαθµό αναπηρίας και δεν ξέρω αν ήταν επιστηµονική επιτροπή,
κύριε Υπουργέ. Έχουν εξαιρέσει από τα άτοµα µε αναπηρία τα
παιδιά µε σύνδροµο down. Υπάρχει µεγάλο µπάχαλο. Λυπάµαι για
τις εκφράσεις αυτές, δεν µε χαρακτηρίζουν, αλλά δεν έχω άλλη
δυνατότητα να εκφραστώ . Ενώ γίνεται µια σπουδαία δουλειά,
υπάρχει τέτοια ακαταστασία και τέτοια προχειρότητα. Αυτή η δουλειά όµως πρέπει να γίνει γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουµε την ήρα
από το στάρι. Φτάνουµε στο σηµείο να ταλαιπωρούνται άνθρωποι
από τα απλά και από τα αυτονόητα.
Θέλω να το δείτε αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Ταλαιπωρούνται
οι άνθρωποι και αγανακτούν στον πόνο τους και κόβονται απλά
επιδόµατα ανθρώπων που είναι αυτονόητο ότι τα δικαιούνται.
Μακάρι να γίνονταν θαύµατα, αλλά το σύνδροµο down δεν αλλάζει, όπως και χίλιες άλλες κατηγορίες ασθενειών δεν αλλάζουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ. Έπρεπε ήδη να είχατε τελειώσει.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως στην τροπολογία για τα θέµατα της λαθροµετανάστευσης τα πράγµατα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ θέτω δύο
απλά ερωτήµατα: Ποιος θα εξετάσει, ποιος θα πιστοποιήσει την
ασθένεια αυτών των ατόµων και ποιος θα τους ελέγξει; Κλείνουν
µονάδες στην πατρίδα µας, όπως το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, γιατί δεν υπάρχουν αντιδραστήρια και ερχόµαστε εδώ να
ελέγξουµε όλους αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους για τα νοσήµατά τους; Θεωρώ, δηλαδή ότι γίνεται µία προσπάθεια η
οποία δεν έχει προηγούµενο και δεν έχει και λογική.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε
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το λόγο για λίγο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν απαντήσει
ο Υπουργός θα πω ότι στην τροπολογία αυτή στο άρθρο 32 για
τα τουριστικά καταλύµατα προστίθεται κάποιο κριτήριο για να
είναι στον ΟΓΑ και όχι στον ΟΑΕ:για τρία χρόνια µετά τη δηµοσίευση του παρόντος –λέτε- να µην υπερβαίνουν το τετρακοσιαπλάσιο του ηµεροµισθίου. Ναι, αλλά για τα µέχρι τώρα τι γίνεται;
Απ’ αυτούς, ενώ είναι στον ΟΓΑ, ζητάει και τώρα το ταµείο. Πρέπει µάλλον να ισχύσει και για το παρελθόν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Για να ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, απ’ αυτό
που επισηµαίνετε, θα πω…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ είχα πει από µέρες ότι υπάρχει ένα πλήθος χιλιάδων σελίδων και τροπολογιών κυβερνητικών και όχι βουλευτικών. Εδώ πέρα όµως τα media «βαράνε» τους Βουλευτές,
ενώ αυτά είναι της Κυβερνήσεως. Φοβάµαι ότι θα χρειαστούν
τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µία ρύθµιση στο
σχέδιο που έχει κατατεθεί, στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε.
Απλά µετά τις παρατηρήσεις συναδέλφων –της κ. Ρενταρή, του
κ. Καρτάλη και άλλων- γίνεται µία βελτίωση έτσι, ώστε να µην ενταχθούν στον ΟΑΕΕ εκείνοι που ανήκουν στο µητρώο αγροτών,
γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ως κύριο επάγγελµα το επάγγελµα του αγρότη. Άρα θα δηµιουργούσαµε ένα πρόβληµα σε
ό,τι αφορά την αλλαγή φορέα.
Σε ό,τι αφορά, όµως, την ασφάλισή τους µέχρι τώρα, στη ρύθµιση που έχει κατατεθεί –όχι στη συµπλήρωση και τη βελτίωσηπροβλέπεται ότι είναι ισχυρός ο χρόνος ασφάλισης, είναι ισχυρό,
δηλαδή το καθεστώς ασφάλισης σε ό,τι αφορά το προηγούµενο
διάστηµα. Άρα δεν τους αλλάζουµε από εκεί που είχαν ασφαλιστεί.
Από εδώ και πέρα όµως, εάν κάποιος δεν ξεπερνάει το ποσό
στο οποίο αναφερθήκατε και µε κριτήριο το εισοδηµατικό για την
επόµενη τριετία, θα εντάσσεται ή όχι στον ΟΑΕΕ.
Πρέπει να τονίσω βέβαια ότι ρυθµίζουµε κι ένα µεγάλο πρόβληµα µε τα µικρά ξενοδοχεία. Ήταν άνθρωποι επαγγελµατίες
που είχαν τέσσερα, πέντε, έξι δωµάτια και πλήρωναν 300 και 400
ευρώ. Είναι αδύνατον ειδικά στις συνθήκες που ζούµε και ειδικά
για περιοχές όπου λειτουργούν τα ξενοδοχεία αυτά για δύο
µήνες.
Κάνουµε λοιπόν την καλύτερη δυνατή βελτίωση έτσι, ώστε να
µην αδικήσουµε αυτούς τους επαγγελµατίες.
Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που είπατε, κυρία Παπανδρέου,
πρέπει να σας πω ότι χθες στην οµιλία µου αναφέρθηκα στη λειτουργία των ΚΕΠΑ. Γνωρίζουµε πολύ καλά τα µεγάλα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι
πρέπει όλοι πλέον να εξετάζονται µέσα από εκεί.
Να θυµίσω ότι ένας σηµαντικά µεγάλος αριθµός δικαιούχων
επιδοµάτων δεν έχει περάσει ποτέ από υγειονοµική επιτροπή.
Είναι µε απλή γνωµάτευση.
Αυτά πάµε να λύσουµε τώρα. Και υπάρχει ταλαιπωρία. Υπάρχει απροθυµία συµµετοχής γιατρών στις επιτροπές. Και διευρύναµε το σώµα εκείνων που συµµετέχουν στις υγειονοµικές
επιτροπές και µε ελεύθερους επαγγελµατίες, προκειµένου να λύσουµε το πρόβληµα.
Πιστεύουµε ότι είµαστε κοντά στο να το λύσουµε. Μάλιστα
µετά το σχεδιασµό που κάναµε, έχουµε προτάξει εκείνους τους
πολίτες οι οποίοι ζητούν είτε το επίδοµα είτε τη σύνταξη έτσι,
ώστε να λύσουµε όσο γίνεται νωρίτερα το πρόβληµα.
Σε σχέση µε το σύνδροµο down ή άλλες παθήσεις, στο νέο
ΚΕΒΑ υπάρχει ειδική µέριµνα γι’ αυτές τις οµάδες. Ναι, επιστηµονική επιτροπή ήταν εκείνη η οποία έχει κάνει την αξιολόγηση
αυτή. Ωστόσο είµαστε υποχρεωµένοι να δούµε τα πράγµατα, σε
σχέση µε µία σκληρή πραγµατικότητα που διαµορφώνεται γι’ αυτούς τους συµπολίτες µας.
Τέλος σε ό,τι αφορά τα δεδουλευµένα, υπάρχει ρύθµιση µε
την οποία προβλέπεται η καταβολή αυτών των χρηµάτων. Μάλι-
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στα χθες, µετά την επίσκεψη διοικητικών υπαλλήλων, έκανα µία
προσθήκη έτσι, ώστε να µην υπάρξει καµµία εκκρεµότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την τροπολογία
της κ. Παπαδάκη και των υπολοίπων συναδέλφων από το Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό, είχα πει ότι την αποδέχοµαι µε την προ-
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σθήκη εξουσιοδοτικής ρυθµίσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να κατατεθεί και να διανεµηθεί παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Χαλκιδικής
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος Βαγιωνάς έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής περιόδου. Δεν πίστευα ότι θα εγγραφώ προ εικοσιτετραώρου για να µιλήσω οκτώ λεπτά και να
µείνω στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου περίπου δώδεκα ώρες.
Δύο προσθήκες κατέθεσε ο Υπουργός, ο κ. Λοβέρδος. Η δεύτερη προσθήκη αφορά τον ΕΟΠΥΥ. Δεν θα ακούγαµε αυτές τις
κραυγές για τον ΕΟΠΥΥ εάν δεν µεταφέρατε 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ χρέη του ΕΟΠΥΥ, που δεν είναι δικά του, αλλά είναι των
ταµείων που τον συνιστούν.
Όσον αφορά τώρα το ΝΑΤ, µη στενοχωριέστε, δεν πρόκειται
κανείς να φύγει από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Επί σαράντα χρόνια που διακονώ την ιατρική, είκοσι χρόνια ως
εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, έστειλα µε έγγραφο στον τότε υπουργό Υγείας να χωρίσει ο κλάδος ασφάλισης από τον κλάδο υγείας. Σε όλα τα µέρη του κόσµου ο κλάδος
υγείας χρηµατοδοτεί την ασφάλιση. Στην Ελλάδα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Η ασφάλιση χρηµατοδοτούσε την υγεία και πάει
λέγοντας. Άρα προσέξτε την παγίδα που στήνετε. Το είπα και
στον κ. Μπόλαρη. Άλλο αναπηρική σύνταξη, άλλο προνοιακό επίδοµα. Ξεχωρίστε το. Δεν είναι πλήρως διαχωρισµένα. Ακούστε
τι σας λένε.
Έφυγε ο κ. Κακλαµάνης. Είναι πιστός θιασώτης, φαίνεται, του
Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και µετά το σαράκι
της πολιτικής. Μετά από εξάµηνο.
Με απογοήτευσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν σήµερα στην
Ολοµέλεια της Βουλής δεν είπε λέξη για το νοµοσχέδιο. Ήταν
τριάντα λεπτά ολόκληρα προεκλογικής οµιλίας. Κύριε Πρόεδρε
του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να ξέρετε ότι, όταν απουσιάζει ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν χρειάζεται να χρησιµοποιείτε απαξιωτικούς και υποτιµητικούς χαρακτηρισµούς, όπως
αυτό που αναφέρατε ότι κρύβεται πίσω από σας για το PSI. Για
να µην πούµε τι θα πει PSI. Θα πει αναγνώριση της χρεοκοπίας.
Όµως επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισµένος και επειδή ο
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας τα είπε πολύ καλά, εγώ θα
έρθω σε µια τροπολογία που αναφέρεται στον Υπουργός Εργασίας. Την υπαινίχθηκε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Αφορά στους είκοσι οχτώ
µεταλλωρύχους υπογίτες της Χαλκιδικής.
Κύριε Υπουργέ, δεν κάνω διάλογο αλλά θέλω να έχω λίγο την
προσοχή σας. Ήταν ένα πρόγραµµα που κράτησε πέντε χρόνια.
Έµειναν τριάντα οχτώ εργαζόµενοι υπογίτες. Δέκα προσελήφθησαν. Έµειναν είκοσι οχτώ. Έχω πλήρη οικονοµική µελέτη ότι όλοι
αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας
τους γίνονται συνταξιούχοι σε χρονικό διάστηµα από τρεις µέχρι
δώδεκα µήνες. Εδώ και δυόµισι µήνες δεν έχει µπει 1 ευρώ στο
σπίτι τους. Αν παραταθεί η ασφάλιση αυτή εκ της επιδότησης
µέχρι δεκατρεισήµισι µήνες, συµπεριλαµβανοµένων και των χρηµάτων των ασφαλίσεων και των δώρων, είναι τριακόσια σαράντα
δύο µεροκάµατα.
Το πρόγραµµα αυτό κάνει 800.000. Απ’ αυτά οι 300.000 είναι
πάνω στους εργαζόµενους. Κάντε τες 250.000. Δεν θέλετε να
δώσετε και ασφάλιστρο; Μη δίνετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
κάπου πρέπει να ενταχθούν, κάπως πρέπει να ζήσουν. Χώρια που
η εταιρεία που άρχισε να λειτουργεί -και ξέρετε τι συµβαίνει στην
περιοχή- δεν τους παίρνει, διότι οι περισσότεροι έχουν πνευµονοκονίαση, έχουν καρδιακά προβλήµατα, έχουν αποφρακτικές
πνευµονοπάθειες. Δεν µπορούν να πάνε να δουλέψουν. Είναι στα
πενήντα τους. Πώς θα επιβιώσουν οι οικογένειές τους; Άρα λοιπόν δεν έχουν κανένα άλλο εισόδηµα αυτοί οι άνθρωποι. Και αν
κάποιοι θα ήθελαν να δουλέψουν, δεν µπορούν λόγω ασθενειών.
Δεν ξέρω την τύχη αυτής της τροπολογίας. Και ο κ. Αηδόνης
έκανε την τροπολογία για τη Δράµα. Με ενδιαφέρει, κύριε Αηδόνη, η τροπολογία της Χαλκιδικής. Και γι’ αυτήν θέλω µια απάντηση από τον Υπουργό Εργασίας που δεν είναι παρών. Είναι ο
Υπουργός Υγείας.
Θα µπορούσα να πω πολλά πράγµατα. Θα σταθώ όµως –απευθύνεται πάλι στον Υπουργό Εργασίας- στα ενοικιαζόµενα δωµάτια που είναι σαράντα χιλιάδες επιχειρήσεις. Πάλι δεν υπάρχει
σαφής διαχωρισµός. Οι άνθρωποι που έχουν µέχρι δέκα ενοικια-
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ζόµενα δωµάτια -από τα τριάντα πέντε χιλιάδες που υπάρχουν
στο Νοµό Χαλκιδικής- όλοι τους έχουν και κάποιο επάγγελµα.
Απαλλάσσονταν και είχαν τον ασφαλιστικό τους φορέα: ΟΓΑ,
ΙΚΑ, δηµόσιο. Τώρα αυτοί που έχουν από έξι µέχρι δέκα δωµάτια
πρέπει να πληρώσουν την πρώτη ασφαλιστική βαθµίδα του
ΟΑΕΕ αλλά µε µια έκπτωση 30%, όπως αναγράφεται. Εµείς προτείνουµε 60%.
Δεν είναι σωστό, όταν ένα ενοικιαζόµενο δωµάτιο έχει περίπου
1.200 -φέτος έχει 1.000 λόγω µείωσης του τουρισµού και µείωσης του εισοδήµατος των Ελλήνων- να έχει 7.000 εισόδηµα και
το αφορολόγητο είναι 5.000, να έχει τέτοιο δυσβάστακτο φορτίο.
Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει µια πρόβλεψη, ώστε και αυτό να
επιλυθεί.
Για να ολοκληρώσω, το νοµοσχέδιο έχει αρκετά σωστά άρθρα
πλην όµως είναι πρόχειρα κατασκευασµένα, όπως είναι και η
δεύτερη προσθήκη που έκανε ο Υπουργός Υγείας για τον ΕΟΦ
µε ανταποδοτικούς πόρους. Πολύ φοβάµαι ότι το επιµίσθιο αυτό
θα δηµιουργήσει τροµακτικά προβλήµατα στη λειτουργία και δεν
ορίζει καθόλου η προσθήκη αυτή µε ποιον τρόπο θα δίδεται το
επιµίσθιο αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ήµουν συνεπής στο χρόνο µου, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Απολύτως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Θα παρακαλούσα καίτοι είναι τελευταία µέρα να κάνετε σεβαστό το χρόνο των Βουλευτών. Η Βουλή
δεν είναι µόνο για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και
τους Υπουργούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, δεν
έχουµε στερήσει ούτε ένα λεπτό από τους συναδέλφους, αλλά
δεν µπορούµε να το στερήσουµε ούτε από τους Υπουργούς και
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Δεν είπαµε ότι στερήσατε εµένα, κύριε
Πρόεδρε. Κρατάω πάντα το χρόνο µου. Όταν µιλάει άλλος δεκαπέντε λεπτά και είναι συνάδελφος, εγώ θα του κόψω το χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σήµερα δεν πρέπει να
έχουµε εντάσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Επί δυόµισι χρόνια γίνεται το ίδιο
πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, το λόγο
έχει η κ. Άννα Νταλάρα, Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, επιτρέψτε µου
να πω κάτι µια και είναι η αυλαία της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Απευθύνοµαι σε Υπουργούς -µε τον κ. Κουτρουµάνη, µάλιστα
έχω συνεργαστεί- και θέλω να πω ευθέως και µετά λόγου γνώσης
ότι ήταν πολιτικοί, οι οποίοι δεν εµπέδωσαν αυτήν την αντίληψη
του στρουθοκαµηλισµού ούτε εκπαιδεύτηκαν ποτέ στην αποδοχή της ευθυνοφοβίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό,
γιατί αυτό το συγκεκριµένο κόµµα που εκπροσωπούµε λούστηκε
όλη αυτήν τη µνηµονιακή λαίλαπα και είναι σαν να είναι όλοι
υπεύθυνοι γι’ όλα και σαν να µην έκανε ποτέ κανένας άλλος τίποτα.
Και επειδή είµαι από τους Βουλευτές που κατηγόρησε αυτόν
τον ορυµαγδό τροπολογιών ζήτησα να µιλήσω γιατί είναι γεγονός ότι µ’ αυτήν τη ρύθµιση από τα δύο Υπουργεία επιχειρείται
να αντιµετωπιστούν µια σειρά από πραγµατικά προβλήµατα σε
διάφορους τοµείς και να ξεκαθαριστούν µερικά σηµαντικά στοιχεία.
Θέλω επίσης να πω αναφεροµένη στον κύριο Αντιπρόεδρο,
στον κ. Νιώτη, ότι πολλά απ’ αυτά τα σηµεία µια οµάδα Βουλευτών τα έχει εντοπίσει και χαιρόµαστε που έστω και την τελευταία
στιγµή χωρίς κανένα συµφέρον µικροκοµµατικό, τα αντιµετώπισαν οι Υπουργοί µ’ έναν πολύ σωστό τρόπο.
Αναφέροµαι στην καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και
στην επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, στην παράταση
ρύθµισης οφειλών προς τα ταµεία, στη διεύρυνση του δικαιώµατος της γονικής άδειας. Ένα πολύ βασικό σηµείο, που είχα την
ευκαιρία και εγώ να δω µε πολλή αγωνία τους άλλους συναδέλφους στο Υπουργείο να διαπραγµατεύονται τη βιωσιµότητά του,
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είναι η χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Φροντίδα στο Σπίτι»,
η συνταξιοδοτική κατοχύρωση των πρώην βαρέων και ανθυγιεινών και η επέκταση της ρύθµισης των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και κάτι πολύ βασικό, η διασφάλιση
της διαφάνειας στη λειτουργία της αγοράς.
Ο θεσµός της γονικής αδείας είναι κάτι πολύ σηµαντικό, γιατί
αναµορφώνεται στη βάση κοινοτικής οδηγίας. Ισότιµα ο εργαζόµενος ή η εργαζόµενη διευκολύνεται στο να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις σαν γονέας ειδικά αυτήν την κακή περίοδο. Αυξήθηκαν οι µήνες από τρεισήµισι σε τέσσερις. Αυξήθηκε και επεκτάθηκε η δυνατότητα λήψης της άδειας σε γονείς που έχουν
παιδιά µέχρι έξι ετών, ενώ σήµερα ήταν µέχρι τριάµισι χρόνια.
Επιπλέον, υπάρχει και κάτι άλλο πολύ βασικό, που µόνο σε
πολύ προηγµένα κράτη γίνεται, κύριοι συνάδελφοι. Αυτή η άδεια
χορηγείται ως ατοµικό και αµεταβίβαστο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου γονέα, προκειµένου να ενθαρρυνθούν και οι δύο γονείς να ασχοληθούν µε την ανατροφή του παιδιού. Αυτό, ως
Ελληνίδα µάνα, το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί προάγει
την ισότητα µεταχείρισης των γονέων ανεξάρτητα από το φύλο
τους.
Επίσης, ορίζεται ρητά ότι το δικαίωµα στη γονική άδεια ανατροφής ισχύει αυτοτελώς για κάθε παιδί, µε την προϋπόθεση βεβαίως ότι έχει µεσολαβήσει ένας χρόνος πραγµατικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, προκειµένου να µπορεί να ξαναγίνει
εκ νέου χρήση αυτής της αδείας. Αυτό, βεβαίως, είναι ένα καλό
στοιχείο, ότι δεν θα έχουµε πολλές εγκύους ανά χρόνο, αλλά θα
γίνεται µια σωστή διαχείριση της γονικής άδειας ανατροφής και
θα έχει κάθε γονιός σεβασµό από την πολιτεία προς τη γονεϊκή
του ιδιότητα.
Είναι σηµαντικό ακόµη ότι διασφαλίζονται εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα του εργαζόµενου γονέα, ειδικά όσον
αφορά την επιστροφή του στη θέση εργασίας και στην προστασία έναντι καταγγελίας λόγω αίτησης λήψης αυτών των µονογονεϊκών αδειών. Έχουµε την τρόικα. Δεν µπορούµε, όµως, να
αφήσουµε ασύδοτο τον κάθε εργοδότη –και είναι πολύ σωστό
αυτό που κάνετε- να παρακάµπτει το δικαίωµα αυτής της άδειας.
Να δούµε, εάν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, αυτό το θέµα
που έχετε παλέψει µε το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την ίση µεταχείριση των
µητέρων ειδικά των φωτορεπόρτερς, σε µια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν θέλω καθόλου να λαϊκίσω, µακριά από εµένα η χρήση
κακών γεγονότων, για να φανώ αρεστή.
Να αναφερθώ και στο µέτωπο της εισφοροδιαφυγής και τις
ρυθµίσεις που είναι πολύ σοβαρές. Είναι το ενοποιηµένο σύστηµα καταβολής, κάτι από το οποίο πάσχουµε πάρα πολύ και
µε αυτό εντοπίζουµε τους υπόχρεους σωστότερα και ανταµείβουµε τους συνεπείς. Μιλώ για την καθιέρωση του συστήµατος
ταυτόχρονης καταβολής µισθών, ασφαλιστικών εισφορών και
φόρου µισθωτών υπηρεσιών µέσω ΕΛΤΑ ή τραπεζών.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να γίνει
ενοποίηση και απλοποίηση -ο καηµός όλων µας και δικός σας,
κύριε Υπουργέ- των πολυάριθµων και διαφορετικών κωδικών
ασφάλισης, στους οποίους µπορούν να υπάγονται και ο εργαζόµενος και οι επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να διαιωνίζεται αυτό
το γραφειοκρατικό περιβάλλον, το οποίο δυσχεραίνει και τον
επαγγελµατία εργοδότη και τον έλεγχο από τον ασφαλιστικό
τοµέα.
Παράλληλα, πρέπει να θυµηθούµε –το είχαµε τονίσει και αυτόότι στο σχέδιο νόµου επιβραβεύονται οι συνεπείς επιχειρήσεις
σε σχέση µε τις καταβολές εισφορών, µια και απολαµβάνουν 5%
έκπτωση επί των εργοδοτικών εισφορών οι συνεπείς εργοδότες.
Επίσης, θέλω να αναφερθώ σε µια σηµαντική µνεία του σχεδίου νόµου για τις ρυθµίσεις των οφειλών. Επιχειρήσεις που
έχουν ενταχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής, στο άρθρο 99 δηλαδή, µπορούν να ρυθµίσουν τις οφειλές τους, καταβάλλοντας
το 10% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Άλλη µια πολύ σηµαντική ρύθµιση αφορά το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που όντως µέσα σε αυτήν τη δυσκολία –να µη
λέµε µόνο τα άσχηµα- έχει καταβληθεί. Διασφαλίστηκε η χρηµατοδότηση του προγράµµατος και «κλειδώνει» ουσιαστικά η συνέχιση της λειτουργίας του.
Είναι σηµαντικό ότι οι συνθήκες που ζούµε είναι για όλους δύ-
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σκολες και προσπαθούµε να δώσουµε λύσεις. Είναι σηµαντικό
και ξεκάθαρο ότι χρειάζεται ολική προσέγγιση σε όλα αυτά τα
θέµατα.
Θέλω να κάνω µια πολύ µικρή αναφορά για το θέµα των
χώρων φύλαξης. Όσον αφορά αυτές τις ρυθµίσεις, θέλω να πω
ότι ξεκάθαρα χρειάζεται ένα σχέδιο ολικής προσέγγισης του ζητήµατος. Εµείς στο Υπουργείο –το γνωρίζει ο κ. Κουτρουµάνηςγια τους νοµίµους µετανάστες κάναµε όλα αυτά που έπρεπε.
Ολοκληρώσαµε και το εργόσηµο και τις κυρώσεις σε αυτούς που
απασχολούν µε µαύρη εργασία.
Από την άλλη µεριά υπάρχει ένα action plan από το 2010, το
οποίο εάν το τηρήσουµε, πέρα από µικροπολιτικές, θα έχουµε
οφέλη σαν πατρίδα και δεν είναι δυνατόν να το χρησιµοποιούµε
σαν ιδιαίτερο ρόλο και βήµα στην προεκλογική περίοδο. Προέχει
ο ορθός λόγος και όχι οι ακραίες φωνές. Θυµίζω ότι το κόµµα
του Λεπέν ανέβηκε από κοµµουνιστές, παρασυρµένους εργάτες
στις λαϊκές συνοικίες της Γαλλίας, όταν σαν βήµα ο άνθρωπος
αυτός χρησιµοποίησε το ρατσισµό, τον αποκλεισµό και την ξενοφοβία για ίδιον πολιτικό όφελος.
Να είµαστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά, καλό Πάσχα και σας
ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Βουλευτής Β’ Αθήνας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα που τελειώνουµε, ακούστηκαν έτσι ωραία λόγια. Να
προσέξουµε, να προσέξουν όλοι, στην επόµενη Βουλή –χτυπάω
δέκα φορές ξύλο- να µην έχουµε ναζιστές και χιτλερικούς. Να
µην έχουµε οπαδούς του Χίτλερ, της σβάστικας, ανθρώπους που
είναι ρατσιστές σε µια χώρα που είχε τετρακόσιες χιλιάδες νεκρούς από το ναζισµό και ακόµη τρέχουµε και δεν φτάνουµε µε
τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις για τις οποίες η «Χρυσή
Αυγή» δεν έχει πει ούτε µισή κουβέντα. Για τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις και για τους νεκρούς που άφησε ο Χίτλερ σε
αυτήν τη χώρα, από την Καισαριανή µέχρι το Δίστοµο και από τα
Κερδύλλια πάνω στις Σέρρες µέχρι τα Καλάβρυτα, δεν έχει πει
ούτε µισή κουβέντα, ούτε ο αρχηγός τους, ο ναζιστής της «Χρυσής Αυγής», ούτε τα υπόλοιπα στελέχη και τα υπόλοιπα µπουµπούκια που απαρτίζουν αυτό το κόµµα.
Συζητούµε, λοιπόν, σήµερα ένα δαιδαλώδες νοµοσχέδιο, άλλο
ένα µίνι ασφαλιστικό που προστίθεται σε όλα αυτά που έχουµε
ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό αποδεικνύει την αποτυχία των
δύο παλαιών κοµµάτων που έβλεπαν το παγόβουνο να πλησιάζει
και δεν πήραν τα κατάλληλα µέτρα, αλλά δηµιουργεί και µια δυσάρεστη αίσθηση, έτσι για την ποιότητα των τεχνοκρατών που
έχει το ελληνικό δηµόσιο που αντί να φτιάξουν ένα απλό, εύληπτο, κατανοητό κείµενο, άπαξ διά παντός –ένα κείµενο να φτιαχτεί, που να µην µπερδεύει τον πολίτη- αναγκαζόµαστε να
ψηφίζουµε και να ξαναψηφίζουµε µίνι ασφαλιστικά, ένας λαβύρινθος διατάξεων. Πραγµατικά ένας πολίτης πρέπει να έχει δύο
διδακτορικά και τέσσερα µάστερ για να καταλάβει τι δικαιούται
σε όλα αυτά τα νοµοθετήµατα που έχουµε ψηφίσει τόσα χρόνια,
πολύ περισσότερο οι υπάλληλοι του ΙΚΑ που έχουν να εφαρµόσουν και τις αποφάσεις της Βουλής.
Αλλάζουν εν τω µεταξύ µε ταχύτητα πολυβόλου τα ονόµατα
ΕΟΠΥΥ, ΕΤΑΜ, ΤΑΥΔΕΚ, ΤΑΥΕΚ και δεν συµµαζεύεται, λες και η
ανδρεοπαπανδρεϊκής εµπνεύσεως τακτική αλλαγής των ονοµάτων, σηµαίνει και αλλαγή της ουσίας. Θυµόµαστε όλοι τη δεκαετία του ’80, ότι ο «ανασχηµατισµός» έγινε «αναδόµηση», η
«κρατικοποίηση» έγινε «κοινωνικοποίηση» και όλο αυτό το επικοινωνιακό «φούµο» συνεχίζεται και πηγαίνει σύννεφο, δυστυχώς,
και το 2012 για να παραµυθιάζεται ο κόσµος, που παραζαλισµένος ξέρουµε όλοι ότι χοροπήδαγε κάτω από τα µπαλκόνια του
«χαρισµατικού» Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος µας βούλιαξε στα
δάνεια, συνέτριψε τον παραγωγικό ιστό της χώρας, µας έκανε
χώρα εισαγωγής και έτσι, αφού οι εισφορές στο ΙΚΑ των εργοδοτών και των εργαζοµένων έπεφταν, κατέρρεε το ασφαλιστικό
σύστηµα και συνέχιζε να παίρνει και άλλα δάνεια ο «χαρισµατικός». Από χρέος, λοιπόν, 29% του ΑΕΠ, φθάσαµε στο 100% περίπου. Παρέλαβε 29% του ΑΕΠ από τον αείµνηστο Γεώργιο
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Ράλλη ο Ανδρέας Παπανδρέου, το παρέδωσε σχεδόν στο 100%
στο Μητσοτάκη και οι επίγονοι βέβαια του ΠΑΣΟΚ το έφθασαν
στο 150%. Και συζητούµε σήµερα ένα σωρό διατάξεις για το ΙΚΑ
και ζητούµε έγκαιρη πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ
βουλιάζει η οικονοµία. Ποιος να δώσει έγκαιρα εισφορές; Ποιος;
Αυτός ο εργοδότης που κοιτά να µην απολύσει; Να δώσουν έγκαιρα εισφορές οι εργαζόµενοι που γίνονται ταχύτατα άνεργοι;
Τι έγινε µε τις εξήντα χιλιάδες µαϊµού συντάξεις; Πόσες φορές
είχα φέρει το θέµα στη Βουλή από το Σεπτέµβριο του 2009, την
εποχή της κυβέρνησης Καραµανλή; Πόσες χιλιάδες συντάξεις
έχουµε; Άλλοι λένε εξήντα χιλιάδες, άλλοι λένε τριάντα χιλιάδες,
εν πάση περιπτώσει, χιλιάδες συντάξεις. Είναι δυνατόν να έχουµε
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι να έχουν αναπηρικές συντάξεις; Είναι
δυνατόν να έχουµε οδηγούς ταξί που οδηγούν τυφλοί; Τις ξεκαθαρίσαµε αυτές τις συντάξεις πριν ρίξουµε όλα αυτά τα χαράτσια στον κόσµο; Ξεκαθαρίσαµε όλους αυτούς οι οποίοι λάδωναν
για να πάρουν συντάξεις; Εκατοµµύρια των εκατοµµυρίων κάθε
χρόνο για µαϊµουδοσυντάξεις και εµείς να χαρατσώνουµε από
πάνω τον κόσµο και να ζητάµε γρήγορη καταβολή των εισφορών.
Αλλά πριν τα διορθώσουµε όλα αυτά, γιατί δεν διορθώνουµε την
πρωτοφανή αδικία κατά αυτών που έχουν πληρώσει εισφορές
και συντάξεις δεν πήραν; Τέσσερις φορές έχω φέρει σε τρεις
διαφορετικούς Υπουργούς τριών διαφορετικών κυβερνήσεων το
θέµα των ασφαλισµένων στο Ταµείο Εµπόρων.
Πλήρωσαν τις εισφορές τους, αναλογική σύνταξη δεν πήρανε
και έχασαν, δηλαδή, τις εισφορές τους εν ψυχρώ. Αυτό τους ενηµερώνει το ταµείο. Δεν εφαρµόζεται το αυτονόητο, η αναλογική
σύνταξη. Πόσα έδωσες; Τόσα. Λίγα; Λίγα! Πολλά; Πολλά! Θα πάρεις αναλογική σύνταξη και ας µην έχεις τον απαραίτητο αριθµό
των ενσήµων.
Σχετικά µε τον ΟΑΕΔ, τελικά λεφτά υπάρχουν για τα επιδόµατα ανεργίας για τους ξένους; Μόνο για τους ξένους; Καταθέτω την απάντηση που µου έδωσε ο κ. Κουτρουµάνης σε
ερώτησή µου στη Βουλή. Το 12,5% των επιδοµάτων ανεργίας πηγαίνουν σε αλλοδαπούς. Λεφτά υπάρχουν για τους αλλοδαπούς.
Πληρώνει ο Έλληνας για να παίρνουν επιδόµατα ανεργίας οι
ξένοι, όπως µου απαντάει ο κ. Κουτρουµάνης, που δεν ευθύνεται
για αυτό, µια διαπίστωση κάνει σε ερώτηση που έκανα στη
Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είδα και κάποιες ρυθµίσεις για τους Έλληνες τσιγγάνους για
να τύχουν στεγαστικής συνδροµής. Τυγχάνει να έχω µεγαλώσει
δίπλα σε καταυλισµό τσιγγάνων, µεσοτοιχία µε έναν από τους
µεγαλύτερους καταυλισµούς στην Αττική, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι. Ακούει κανείς Χαλάνδρι και λέει ότι είναι φοβερά κυριλέ
προάστιο. Πηγαίνετε στο σταθµό του µετρό στο Νοµισµατοκοπείο στη λεωφόρο Μεσογείων και θα δείτε έναν από τους µεγαλύτερους καταυλισµούς τσιγγάνων της Ελλάδας. Εκεί, λοιπόν,
τριάντα πέντε χρόνια υπάρχει καταυλισµός τσιγγάνων που είναι
το ελληνικό Ισλαµαµπάντ. Είναι άθλιες οι συνθήκες και ρατσιστικές για τους τσιγγάνους, είναι άθλιες οι συνθήκες και για τους
υπόλοιπους, όλους εµάς που µεγαλώνουµε τόσα χρόνια και
έχουµε µύγα και το χειµώνα.
Έχω κάνει τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις, δέκα γραπτές σε
αυτήν τη Βουλή και µαθαίνω ότι δόθηκαν από το ελληνικό κράτος
60.000 ευρώ ανά δικαιούχο τσιγγάνο για να πάει, λέει, να πάρει
σπίτι και όχι µόνο δεν έφυγε από εκεί, αλλά τριπλασιάστηκε ο
καταυλισµός των τσιγγάνων στο Χαλάνδρι και πολλαπλασιάστηκαν οι BMW έξω από τα τσαντίρια. Πηγαίνετε να το δείτε. Είναι
δίπλα στο σταθµό του µετρό στο Νοµισµατοκοπείο.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι µυαλό κουµαντάρει το ελληνικό
κράτος. Έχουµε εβδοµήντα µία χιλιάδες κρατικά ακίνητα άδεια
και δεν βάζουµε µέσα τους τσιγγάνους, αλλά πάµε και τους δίνουµε 60.000 ευρώ και οι άνθρωποι πάνε και παίρνουν αµάξια,
δεν µπορούν να πάρουν σπίτια εννοείται, αφού µένουν τσάµπα
σε κτήµατα άλλων ανθρώπων που έχουν στήσει τα τσαντίρια. Το
πρόβληµα διογκώνεται. Περνάνε χάλια οι ίδιοι, περνάνε χάλια και
οι υπόλοιποι που µένουν δίπλα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πήγαινα στο δηµόσιο σχολείο και ο διπλανός µου ήταν τσιγγάνος. Ξέρω τι τραβάνε οι τσιγγάνοι, όχι µόνο στο Χαλάνδρι
αλλά παντού. Είναι άθλιος ο καταυλισµός και το ελληνικό κράτος, δίνοντας τσάµπα καλοσύνη παρέχει 60.000 ευρώ, τα οποία
γίνονται µπουχός. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σπίτια δεν πήραν οι
τσιγγάνοι και το πρόβληµα διαιωνίζεται και τριπλασιάζεται παράλληλα ο καταυλισµός.
Και δείτε πόσες φορές έχουν κάνει τα ΕΚΑΜ επιχειρήσεις στο
συγκεκριµένο καταυλισµό και όλα τα παραβατικά στοιχεία πάνε
και κρύβονται εκεί. Έχουν όπλα, ναρκωτικά, άσπρη και µαύρη
φούντα, πρέζες. Όλα είναι εκεί µέσα στον καταυλισµό. Γι’ αυτό
και το ελληνικό κράτος δεν τολµά µε τα περιπολικά και την αστυνοµία να πλησιάσει.
Όσο για την κατάργηση των παραρτηµάτων του ΙΚΑ καταθέτω
ένα υπόµνηµα που έχει να κάνει µε το παράρτηµα του ΙΚΑ στο
Διδυµότειχο. Δώσαµε 3,5 εκατοµµύρια ευρώ για να φτιάξουµε
ένα κτήριο µπιµπελό. Αυτά τα έδωσαν οι Έλληνες πολίτες. Το
φτιάξαµε το παράρτηµα του ΙΚΑ στο Διδυµότειχο και καταργείται, λέει, και θα πηγαίνουν τώρα στην Ορεστιάδα. Καταθέτω το
υπόµνηµα µε τα οικονοµικά στοιχεία για το κτήριο µπιµπελό του
ΙΚΑ Διδυµοτείχου που καταργήθηκε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το ίδιο έγινε και στην Ικαρία. Για ποιο λόγο, δηλαδή, γίνεται
αυτή η προσπάθεια να φύγουν οι δηµόσιες υπηρεσίες από ακριτικές περιοχές; Γράφει µέσα το υπόµνηµα ότι καταργήθηκε το
παράρτηµα του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, έφυγε το ΙΚΑ. Το ίδιο γίνεται και
στην Ικαρία, στο νησί µου. Για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το σκηνικό;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Θέλω να τελειώσω µε ένα προσωπικό παράδειγµα για την προϊούσα διάλυση της ελληνικής διοίκησης. Πριν δυο χρόνια έφερε
το Υπουργείο Οικονοµικών -Υφυπουργός τότε ήταν ο κ. Σαχινίδης- ρύθµιση στη Βουλή για µεταφορά ασφαλιστικών εισφορών
Ελλήνων που έχουν δουλέψει σε διεθνείς οργανισµούς. Έχουν
µαζέψει ένα κοµµάτι ασφαλιστικών εισφορών -καταλαβαίνει ο κ.
Μουσουρούλης τι εννοώ- και υπάρχει ένα ταµείο, όπως και στην
Κοµισιόν, το ίδιο υπάρχει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάζαµε, λοιπόν, στον κουµπαρά αυτά τα λεφτά, αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές και είχαµε το δικαίωµα ή να τις αφήσουµε εκεί
µέσα ή να τις µεταφέρουµε στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
µας. Επέλεξα να µεταφέρω τα λεφτά που είχα από τις ασφαλιστικές εισφορές που είχα στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
µου, αλλά δεν µπορώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύρια Πρόεδρε.
Είναι παντελώς αδύνατο, κυρία Πρόεδρε, να φέρω 60.000
ευρώ που έχουν µαζευτεί και βρίσκονται στις Βρυξέλλες, στο ταµείο αυτό που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν
µπορώ να τα φέρω στο ΙΚΑ. Προσπαθώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ήσασταν Ευρωβουλευτής;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Δεν ήµουν Ευρωβουλευτής,
ένας ταπεινός ευρωυπάλληλος ήµουν, όπως και ο κ. Μουσουρούλης, και µαζεύαµε πέντε δεκάρες.
Από είκοσι χρονών δούλευα σε λογιστήριο εδώ στην Ελλάδα
και µάζευα τα λεφτά στο ΙΚΑ. Μαζεύτηκαν τα λεφτά στην Ευρωβουλή και θέλω να τα µεταφέρω στο ΙΚΑ, αλλά δεν µπορώ, διότι
µε ενηµερώνει µετά από δώδεκα ερωτήσεις το Υπουργείο Οικονοµικών ότι δεν συνήλθε ακόµα η επιτροπή για να φτιάξει το µαθηµατικό τύπο.
Δύο χρόνια περιµένουµε το Υπουργείο Οικονοµικών να µαζέψει τρεις υπαλλήλους, να καθίσουν σε τρεις καρέκλες και να
φτιάξουν το µαθηµατικό τύπο, ώστε να µπορέσουν οι Έλληνες
ευρωυπάλληλοι, όσοι µάζεψαν ένα σωρό λεφτά στο εξωτερικό,
να τα φέρουν και να τα βάλουν σε όποιο δηµόσιο ταµείο ή σε
όποιο ασφαλιστικό ταµείο της πατρίδος επιθυµούν.
Αυτά, λοιπόν, γίνονται. Έχω συµπληρώσει δώδεκα ερωτήσεις.
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Όταν τις εκατοστίσω τις ερωτήσεις –και ελπίζω να είµαι στην
επόµενη Βουλή- θα πάρω, κύριε Κιλτίδη, µια τούρτα, θα τη βάλω
εδώ πάνω στο Βήµα της Βουλής, όπως κάποιος άλλος είχε βάλει
µια φρατζόλα και ένα γάλα, θα βάλω και κεράκια και θα σβήσω
τα εκατό κεράκια από τις ερωτήσεις που θα έχω κάνει, γιατί η
ελληνική διοίκηση αρνείται να εντάξει στα ταµεία κάποια εκατοµµύρια ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές Ελλήνων που δούλεψαν
στο εξωτερικό, ήθελαν να τις φέρουν στην πατρίδα τους, αλλά
το ελληνικό κράτος είναι τόσο πλούσιο που τις αρνείται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αϊβαλιώτη, Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού Β’ Αθήνας, όπως θέλει να λέµε, γιατί είναι περήφανος για την περιφέρειά του, όπως και εγώ για τη Μαγνησία.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κλείνει µια περίοδος κοινοβουλευτικού βίου που όλοι εµείς
που βρεθήκαµε εδώ µετά τις εκλογές του 2009 έχουµε βιώσει
πρωτόγνωρες εµπειρίες, δύσκολες στιγµές και έχουµε πάρει σηµαντικότατες αποφάσεις. Η αγωνία όλων –και πιστεύω και των
Ελλήνων που µας ακούν- είναι ποια θα είναι η επόµενη µέρα για
τη χώρα µας και θεωρώ ότι γι’ αυτό όλοι οφείλουµε και να µεριµνούµε και σε αυτό να στοχεύουµε.
Έκαναν άλλοι πριν από εµένα και υποδείξεις και παρατηρήσεις. Εγώ ένα µόνο θα ήθελα να πω, ότι το µείζον διακύβευµα
στις εκλογές αυτές είναι η στήριξη, η ύπαρξη και η επιβίωση της
δηµοκρατίας στη χώρα µας. Αυτό είναι το µείζον, αυτό θεωρώ
ότι µας προβληµατίζει όλους και αυτός ο στόχος πρέπει να υπηρετηθεί απ’ όλους µας.
Τα µηνύµατα των καιρών δεν είναι καλά. Και θα πρέπει χωρίς
κινδυνολογία και απειλές να σκεφτούµε νηφάλια και να αποφασίσουµε όχι µε βάση αυτό που χαϊδεύει πρόσκαιρα και προσωρινά τα αυτιά µας αλλά µε βάση προτάσεις και λύσεις βιώσιµες,
ρεαλιστικές, οι οποίες έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση της
χώρας στο µέλλον και το µέλλον των επόµενων γενεών.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο κάνει πάλι ρυθµίσεις για
ζητήµατα της ασφάλισης, βελτιώνει ή τροποποιεί ή συµπληρώνει
διατάξεις που έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, τα
ΚΕΠΑ.
Θέλω να αναφερθώ σε δύο συγκεκριµένα πράγµατα. Το ένα
είναι το κανονιστικό πλαίσιο των ΚΕΠΑ. Δεν είναι εδώ ο κ. Κουτρουµάνης, αλλά έχει ακουστεί και από άλλους συναδέλφους
αλλά και προηγουµένως από την κ. Παπανδρέου ότι είναι ένας
πολύ καλός θεσµός. Είναι ένας θεσµός που µε αντικειµενικό
τρόπο πιστοποιείται η αναπηρία των συµπολιτών µας.
Αυτή τη στιγµή σε όλη τη χώρα και ειδικά στο νησιωτικό χώρο
παίζονται ανθρώπινα δράµατα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
βαριές νόσους, ολική αναπηρία και δεν υπάρχει επιτροπή να πάει
να τους εξετάσει. Είναι άνθρωποι που έχουν στερηθεί του επιδόµατος παραπάνω από έξι και επτά µήνες. Δεν είναι δυνατόν
να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να
λυθεί αυτό το πρόβληµα. Είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι, που έχουν
δουλέψει στη ζωή τους χρόνια ολόκληρα και δεν µπορεί να πάει
η επιτροπή να τους εξετάσει. Δεν παίρνουν επιδόµατα. Κάποιοι
πρέπει να εξεταστούν για να τους χορηγηθούν φάρµακα, νέα
παιδιά σε νησιά και επειδή δεν πάνε οι επιτροπές, πληρώνουν
πανάκριβα φάρµακα οι οικογένειές τους. Καλό το ΚΕΠΑ αλλά αν
δεν δώσουµε λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα, καµµία µεταρρύθµιση και καµµία αλλαγή δεν θα γίνει αποδεκτή από τους πολίτες.
Λύστε αυτό το ζήτηµα. Δεν είναι ούτε ρουσφέτι ούτε λαϊκισµός. Δεν µπορώ να αντέξω τους συνανθρώπους µου να παίρνουν κλαίγοντας και να λένε: «Επιτέλους, στείλτε ένα γιατρό στο
σπίτι µας -γιατί είναι παραπληγικοί και δεν µπορούν να περπατήσουν- να µας εξετάσει». Πρέπει να το λύσετε. Και δεν θέλω να
το λύνουν τα κανάλια, γιατί εκεί καταλήγουν και έχουµε τις παρεµβάσεις των δηµοσιογράφων για να δώσουν λύση στο πρόβληµα. Το πρόβληµα πρέπει να το λύσει η οργανωµένη πολιτεία
και θα σας παρακαλέσω έστω και τώρα να δοθεί απάντηση κυρίως στο νησιωτικό χώρο.
Το δεύτερο αφορά τις ρυθµίσεις για τον ΟΑΕΕ. Δέχοµαι και
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ξέρω την αναγκαιότητα των ρυθµίσεων που έχουν σαν στόχο να
αυξηθούν τα έσοδα των ταµείων. Τα ταµεία µας είναι ελλειµµατικά. Θα έλεγα όµως ότι, όσον αφορά τα µη κύρια καταλύµατα,
πρέπει να σκεφτούµε το εξής. Να πληρώσουν, βεβαίως. Εξαιρέσατε αυτούς που είναι στο µητρώο των αγροτών, που είναι στον
ΟΓΑ. Και σας λέω: Είναι δεδοµένο ότι οι περισσότεροι από αυτούς το έχουν ως συµπληρωµατικό εισόδηµα, µε αριθµό δωµατίων πάνω από πέντε. Δουλεύουν σε αρκετά νησιά και σε άλλες
ηπειρωτικές περιοχές µε σαράντα, πενήντα, εξήντα µέρες πληρότητα. Αυτοί οι άνθρωποι τυγχάνει να είναι ασφαλισµένοι σε
έναν άλλον ασφαλιστικό οργανισµό, δηλαδή να είναι ασφαλισµένοι , παραδείγµατος χάριν στο ΙΚΑ. Πληρώνουν τις ασφαλιστικές
εισφορές. Έχουν βιβλία εσόδων-εξόδων όσοι έχουν πάνω από
επτά δωµάτια. Το εισόδηµά τους προστίθεται στο εισόδηµα από
άλλη πηγή και φορολογείται. Τι νόηµα έχει να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές αυτοί που είναι ασφαλισµένοι σε άλλον οργανισµό; Θα µου πείτε: Γιατί να µην παίρνει έσοδα ο ΟΑΕΕ;
Βεβαίως. Βάλτε ένα ασφαλιστικό τέλος λογικό. Πείτε να πληρώνουν ένα ποσό.
Δεύτερον, οι συνταξιούχοι που έχουν πέντε δωµάτια έχουν
πάρει τη σύνταξή τους από άλλο φορέα. Τι τους προσφέρει ή τι
τους προσθέτει το να πληρώσουν ασφαλιστική εισφορά στην
οποία περιλαµβάνεται και η συνταξιοδοτική τους εισφορά; Αφού
είναι συνταξιούχοι, το εισόδηµά τους προστίθεται στο κύριο εισόδηµα και φορολογούνται. Επιπλέον, τους γίνεται και κράτηση
3% για το Ταµείο Ανεργίας. Γιατί θα πρέπει, λοιπόν, σε µία δύσκολη εποχή, όπου ο άλλος µε αυτά τα δωµάτια συµπληρώνει
το εισόδηµά του, να γίνεται αυτή η επιβάρυνση; Σας λέω και
πάλι: Κατανοητό σε σχέση µε τα χρήµατα των ταµείων. Δεν
φτάνω να πω να µην πληρώσουν τίποτα αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το εξορθολογήσουµε.
Θα έλεγα, λοιπόν, αν είναι δυνατόν, να γίνει η εξαίρεση των µη
κύριων καταλυµάτων. Ή, αν δεν γίνεται αυτό, ας µειωθεί η επί
τοις εκατό επιβάρυνση στην πρώτη κατηγορία ασφαλιστικής
αγοράς και από 30% ας πάει στο 50%. Ή, αν γίνεται νοµικά, αν
δεν υπάρχει κάποιο κώλυµα, ας πληρωθεί ένα άλλο ασφαλιστικό
τέλος, το οποίο να ανταποκρίνεται για να είναι ανταποδοτικό σε
κάποιου είδους παροχή, την οποία δεν έχουν όντας ασφαλισµένοι σε άλλα ταµεία. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να υπηρετήσουµε
και το στόχο της ενίσχυσης των ταµείων, από την άλλη πλευρά
όµως να κάνουµε όσο γίνεται πιο ορθολογική τη ρύθµιση. Το λέω
αυτό µετά λόγου γνώσεως και θεωρώ ότι δεν είναι ούτε η αφαίµαξη του ταµείου σηµαντική, αλλά ούτε και η ενίσχυση του ταµείου σηµαντική µε την επιβάρυνση που έχετε βάλει.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε το εξής. Επειδή ακούστηκαν πολλές κριτικές για καινούργιους θεσµούς όπως ο ΕΟΠΥΥ που
έχουν αρχίσει και λειτουργούν, θα έλεγα ότι το καθεστώς που
υπήρχε πριν, βεβαίως είχε φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο. Όλες
αυτές οι αλλαγές είναι σωστές, όµως κάθε µεταρρύθµιση, εάν
δεν παρακολουθείται, δεν αξιολογείται, δεν διορθώνεται και δεν
στηρίζεται, καταντάει να είναι µετέωρο βήµα. Από όλες, λοιπόν,
τις αλλαγές που είναι προς αυτήν την κατεύθυνση που έχουν
γίνει αυτά τα δυόµισι χρόνια, οι περισσότερες δυστυχώς έχουν
µείνει ανολοκλήρωτες, δεν έχουν τύχει της απαραίτητης υποστήριξης. Είναι και η οικονοµική συγκυρία βέβαια που δηµιουργεί
πρόβληµα, όµως δεν πρέπει να ανοίγουµε νέα µέτωπα, αν δεν
ολοκληρώσουµε, δεν κλείσουµε, δεν αξιολογήσουµε και δεν βάλουµε να λειτουργεί σωστά όποιον καινούργιο θεσµό φτιάχνουµε.
Πολύ σωστές, λοιπόν, είναι οι πρωτοβουλίες, όµως ας µην τις
αφήνουµε ανολοκλήρωτες.
Φεύγω από το Βήµα ευχόµενος «καλή τύχη» σε όλους µας –
δεν εννοώ σ’ εµάς τους Βουλευτές- «καλή τύχη» στους Έλληνες
πολίτες και µέλλον, τουλάχιστον για τη χώρα µας.
Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία
που είχαµε αυτά τα χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Καλή επιτυχία και σ’ εσάς,
κύριε Ρήγα. Καλό αγώνα!
Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτη Ρήγα.
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Το λόγο έχει ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η τελευταία συνεδρίαση
αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, µιας πολύ δύσκολης περιόδου για όλους µας, για το πολιτικό σύστηµα, για τον κοινοβουλευτισµό, για την κοινωνία, για τους πολίτες και για τις
οικογένειες. Ελπίζω η επόµενη Βουλή να λειτουργήσει µέσα σ’
ένα κλίµα συναίνεσης µε πρόθεση να βρίσκει λύσεις που θα ξεπερνούν τα προβλήµατα, να αποφύγει το λαϊκισµό που πολλές
φορές εµφιλοχωρεί στις συζητήσεις που αναπτύσσονται µέσα
στη Βουλή και στις πολιτικές συµπεριφορές πολλών στελεχών
της Βουλής και πολλών κοµµάτων και να προστατεύσει τον κοινοβουλευτισµό αντί να τον αντιµετωπίζει µ’ έναν τρόπο ο οποίος
δεν είναι ο ενδεικνυόµενος.
Ελπίζω η επόµενη Βουλή να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε
να νοµοθετήσει για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, που θα
εξασφαλίζει στους Έλληνες πολίτες ότι µέσα σε µία οικονοµική
κρίση υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας µέσα στο οποίο κανένας
δεν νιώθει µόνος. Υπάρχει πάντα το κράτος, η πολιτεία, η τοπική
αυτοδιοίκηση, η κεντρική διοίκηση που προστατεύει τον πολίτη
κι όταν ο πολίτης βρίσκεται στο περιθώριο υπάρχει κάποιος που
νοιάζεται γι’ αυτόν. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση που οφείλει το
πολιτικό σύστηµα σε πολίτες, σε οικογένειες, σε νοικοκυριά που
βρίσκονται σε κρίση.
Το λέω αυτό, γιατί άκουσα προηγουµένως και τον αγαπητό συνάδελφο κ. Ρήγα να µιλάει για τις ταλαιπωρίες στις οποίες υπόκεινται οι ανάπηροι συµπολίτες µας όταν θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι δικαιούνται αναπηρικό επίδοµα ή όταν θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι δικαιούνται αναπηρικής συντάξεως ή όταν θα πρέπει
να ανανεωθεί η αναπηρική σύνταξη. Έχω κι εγώ υπ’ όψιν µου
πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε «ουρές» προκειµένου να πάρουν σειρά εξέτασης κι όταν
φθάνει η σειρά τους χρειάζεται µια άλλη επιτροπή για να βεβαιώσει ότι η προηγούµενη επιτροπή έκανε καλά τη δουλειά της.
Υπάρχουν περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, που από τον Μάιο του
2011 µέχρι σήµερα δεν έχουν ακόµη δοθεί οι αναπηρικές συντάξεις.
Αυτές οι οικογένειες, αυτοί οι πολίτες είναι πολίτες κατώτερου
θεού και δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα του 2012 να έχουµε πολίτες ενός κατώτερου θεού. Οφείλουµε ως πολιτικό σύστηµα, ως
κυβέρνηση -οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή που θα έρθει µετά- να
δώσουµε τη µεγαλύτερη δυνατή προστασία στους συµπολίτες
µας που έχουν αναπηρία και κατά συνέπεια βρίσκονται αυτοµάτως στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής και εποµένως και µε µικρότερες ευκαιρίες για να µπορέσουν να αποδώσουν.
Θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο δροµολογεί µια σειρά από ρυθµίσεις που βελτιώνουν τα πράγµατα σε ό,τι αφορά, για παράδειγµα, την κατοχύρωση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Βεβαίως έχει µια άλλη ονοµασία πλέον. Ονοµάζεται «Πρόγραµµα
κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων» και είναι µια σηµαντική
τοµή, η οποία πρέπει να συνεχιστεί και καλά κάνει το Υπουργείο
και νοµοθετεί τη συνέχισή του.
Το νοµοσχέδιο έχει βεβαίως και την περαιτέρω ενίσχυση του
ΕΟΠΥΥ για τον οποίο ακούστηκαν τροµακτικά πράγµατα αυτές
τις ηµέρες. Μα, µε συγχωρείτε, αν δεν οργανώσουµε το κράτος
σε ενιαίους, στέρεους πυλώνες, δεν θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε και τα προβλήµατα παροχών υπηρεσιών υγείας. Αν
σήµερα ο ΕΟΠΥΥ έχει «παιδικές ασθένειες» είναι γιατί πρέπει να
εντείνουµε ακόµη περισσότερο τις προσπάθειες. Και ορθώς θα
πρέπει να τις εντείνουµε, όπως κάναµε και σε άλλες µεταρρυθµίσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, όπως και στον «Καλλικράτη». Χθες ψηφίσαµε έναν νόµο που έρχεται και ενδυναµώνει
µια µεγάλη µεταρρύθµιση, γιατί διαπιστώσαµε ότι υπήρχαν κενά
κι έπρεπε να τα θεραπεύσουµε.
Αυτή η συνεχής νοµοθετική δραστηριότητα, λοιπόν, δεν πρέπει να γίνεται ερήµην της οικονοµίας των νοµοθετικών ρυθµίσεων. Και µολονότι είναι η τελευταία οµιλία µας σ’ αυτήν την
κοινοβουλευτική περίοδο, κύριε Υπουργέ, και αυτή τη φορά είχαµε πάλι τροπολογίες και πάρα πολλές νοµοτεχνικές διορθώσεις. Εγώ τις νοµοτεχνικές διορθώσεις, κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι, τις φοβάµαι πιο πολύ από τις τροπολογίες, γιατί εµφιλοχωρούν µέσα στο κείµενο και µπορούν να ανατρέψουν πλήρως
το άρθρο και το σκεπτικό του. Την τροπολογία τη διαβάζεις. Την
καταθέτει ο Βουλευτής; Θα την αποδεχθεί ο αρµόδιος Υπουργός. Την καταθέτει ο Υπουργός; Θα την αποδεχθούν οι Βουλευτές. Όµως οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις πρέπει να γίνονται µε
µεγάλη οικονοµία, µε πλήρη τεκµηρίωση, όπως γίνεται πρωτογενώς στο σχέδιο νόµου, δηλαδή µε πλήρη περιγραφή των καταργούµενων και τροποποιούµενων διατάξεων αντί απλώς να
ενσωµατώνονται στο σχέδιο νόµου.
Θα ήθελα να κάνω µία ειδικότερη αναφορά στο ίδιο µήκος κύµατος της αναφοράς του κ. Ρήγα, σε ό,τι αφορά στα θέµατα
ΟΑΕΕ και ΟΓΑ, και να αναφερθώ στους ιδιοκτήτες τουριστικών
καταλυµάτων, είτε είναι κύρια είτε µη κύρια τουριστικά καταλύµατα. Είδα τις διορθώσεις που κάνατε, κύριε Υπουργέ, και
θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Στην ουσία, τι κάνετε;
Ενσωµατώνετε σε µια κοινή ρύθµιση τα κύρια και τα µη κύρια
τουριστικά καταλύµατα.
Κύρια τουριστικά καταλύµατα είναι αυτά που έχουν το χαρακτήρα του ξενοδοχείου. Μη κύρια τουριστικά καταλύµατα είναι
αυτά που έχουν το χαρακτήρα ενός ενοικιαζόµενου δωµατίου ή
ενός ενοικιαζόµενου διαµερίσµατος.
Η πρώτη κατηγορία των κύριων τουριστικών καταλυµάτων, νοµίζω ότι έτσι όπως το διαµορφώσατε είναι σε γενικές γραµµές
ικανοποιητική η προσέγγιση. Πρέπει να στηρίξουµε τα ταµεία,
πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα της συνέχειας. Διότι, σε κάποιους συµπολίτες µας δώσαµε τη δυνατότητα να δροµολογήσουν αγροτουρισµό και ξενώνες σε ωραίες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τους βάλαµε να κάνουν επενδύσεις και τώρα
ξαφνικά σκεφτήκαµε να τους αλλάξουµε το ασφαλιστικό καθεστώς.
Ορθά, λοιπόν, βάζετε την έννοια της οµόρρυθµης και της ετερόρρυθµης εταιρείας ώστε ένας από τους µετόχους να καταβάλλει την εισφορά του στο ασφαλιστικό ταµείο και οι υπόλοιποι
µέτοχοι να παραµένουν στον ΟΓΑ ή στο άλλο ταµείο στο οποίο
συµµετέχουν. Ορθώς βάλατε και την οροφή των τετρακοσίων
ηµεροµισθίων του ανειδίκευτου εργάτη για να αποµονώσουµε
εκείνους τους ξενώνες οι οποίοι είναι υπερπολυτελείς, οι οποίοι
µπορεί να έχουν 400 ευρώ το βράδυ ή και 300 ευρώ ή και 500
ευρώ και κατά συνέπεια προσπορίζουν πάρα πολλά έσοδα για
τα οποία πρέπει να έχουν µία άλλη, αυστηρότερη –φορολογικά
εννοώ- αντιµετώπιση.
Όταν, όµως, προσθέτετε τα µη κύρια καταλύµατα στην ουσία
ανατρέπετε ένα νόµο του κ. Λοβέρδου, που είναι εδώ παρών, το
ν. 3846/2010, ο οποίος ρητώς ανέφερε στην παράγραφο 5 και
στο αντίστοιχο άρθρο ότι οι ιδιοκτήτες έως δέκα ενοικιαζόµενων
διαµερισµάτων, δωµατίων και επιπλωµένων διαµερισµάτων εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ. Εάν δε αυτοί που ασφαλίζονται
από άλλη εργασία απασχόλησης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό
οργανισµό ή το δηµόσιο ή λαµβάνουν σύνταξη, όπως είπε και ο
κ. Ρήγας, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο οργανισµούς.
Και αυτό το πνεύµα το οποίο εισήγαγε στην προπέρσινη νοµοθετική πρωτοβουλία ο κ. Λοβέρδος µε το ν. 3846 είχε µια απόλυτη λογική. Διότι, έδινες την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους,
που λειτουργούν δωµάτια δύο, τρεις µήνες το χρόνο, να τα λειτουργήσουν µέσα στο ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν, ΟΓΑ,
ΟΑΕΕ ή ένα άλλο συνταξιοδοτικό καθεστώς, κατέβαλαν τις εισφορές τους και φορολογούνταν επί των εσόδων της τουριστικής κίνησης των δωµατίων.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί θα πρέπει να ενσωµατώσουµε
στη νέα ρύθµιση που έχετε φέρει στο σχέδιο νόµου και τα κύρια
και τα µη κύρια καταλύµατα.
Θα σας κάνω, λοιπόν, µια συγκεκριµένη νοµοτεχνική παρατήρηση πλέον, αφού συζητήσαµε και τις νοµοτεχνικές. Στην παράγραφο 5α εκεί που λέτε παράγραφος 1 και 2 να βάλετε ένα «Α»
κεφαλαίο. Άρα, λοιπόν, να αντιστοιχηθεί απευθείας η ρύθµιση
αυτή στα κύρια καταλύµατα, στα ξενοδοχεία. Και αυτοµάτως στο
4ο εδάφιο να σβηστούν τρεις λέξεις, «και µη κυρίων». Αυτοµάτως, λοιπόν, η ρύθµιση παραµένει στα κύρια καταλύµατα, επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής και στα έξι έως δέκα δωµάτια,
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αλλά µε τον ΟΑΕΕ και 30% µείον. Βεβαίως, αντίστοιχη ρύθµιση
πρέπει να γίνει και στην παράγραφο β’, εκεί που µιλάτε για τα
καταλύµατα τα οποία είναι έως πέντε δωµάτια.
Αυτό εξειδικεύει τη ρύθµιση, την αποκαθιστά, συµπλέει µε το
πνεύµα της προηγούµενης νοµοθετικής ρύθµισης του κ. Λοβέρδου και νοµίζω ότι δηµιουργεί µία ισορροπία µεταξύ κυρίων και
µη κυρίων καταλυµάτων.
Θα ήλπιζα ότι τελευταία στιγµή να µην επιµείνετε σε µία ρύθµιση η οποία δηµιουργεί σοβαρή δυσκολία σε πάρα πολλούς µικρούς επαγγελµατίες στην ελληνική περιφέρεια οι οποίοι
πραγµατικά δουλεύουν τρεις µήνες το χρόνο κατά µέγιστο,
αθροιστικά ως ολοκλήρωµα και στη συνέχεια, τους υπόλοιπους
µήνες πρακτικά παρακολουθούν άλλες παραγωγικές ή µη δραστηριότητες, παραδείγµατος χάριν µπορεί να είναι συνταξιούχοι
όπως είπα πριν.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν αποδεχθείτε αυτό, κύριε
Υπουργέ, θα ήθελα να σκεφτείτε το εξής. Πόσο χρόνο δουλεύουν αυτοί οι ιδιοκτήτες των ενοικιαζόµενων δωµατίων; Τρεις
µήνες το χρόνο. Άρα, λοιπόν, το 1/4 της ετήσιας λειτουργίας. Να
προσαρµόσετε, λοιπόν, την ασφαλιστική εισφορά του ΟΑΕΕ στο
1/4, δηλαδή να είναι µειωµένη κατά 75%. Αυτή η αναλογία δίνει
και ένα πνεύµα δικαίου σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Δηλαδή, να πληρώνουν 40 ευρώ..;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Να πληρώνουν αυτό που αντιστοιχεί στην πραγµατική λειτουργία. Τους υπόλοιπους µήνες το
έχουν κλειστό. Αν δεν θέλουµε να έχουµε αυτήν την τουριστική
δραστηριότητα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, κλείνω. Ούτως ή άλλως δεν έχω κάτι άλλο να
πω παραπάνω από αυτό.
Εάν δεν έχουν άλλη δραστηριότητα, να κλείσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα, την τουριστική. Δουλεύουν τρεις
µήνες το χρόνο, ερχόµαστε εµείς και λέµε ότι θα ασφαλίζεστε
για δώδεκα µήνες το χρόνο, ενώ έχουµε αποδεχθεί σε προηγούµενη νοµοθεσία ότι πρόκειται για µια εποχική δραστηριότητα. Με
συγχωρείτε, εµένα δεν µου φαίνεται λογικό αυτό.
Και εγώ θέλω παραπάνω έσοδα για το κράτος και εγώ θέλω
παραπάνω ασφαλιστική ύλη, αλλά θα πρέπει να είµαστε λογικοί
και προς κάποιους πολίτες που τους καλούµε να κάνουν µια παραγωγική δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια, κυρίως σε
νησιά και ορεινές περιοχές, και σε δεύτερη φάση ερχόµαστε και
τους λέµε ότι θεωρούµε πως αυτή η εποχική δραστηριότητα
είναι δωδεκάµηνης διάρκειας. Κατά την άποψή µου είναι λάθος.
Το καταθέτω και θεωρώ ότι κακώς έχουµε µια τέτοια συµπερίληψη διάταξης µέσα στη σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Τέλος, θα ήθελα πω µια κουβέντα για την τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας σε σχέση µε τα λοιµώδη νοσήµατα. Δεν ξέρω
εάν θα συζητηθεί τελικά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
είναι του Υπουργείου Υγείας..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Μάλιστα. Συγγνώµη. Συµφωνώ.
Δεν το παρατήρησα σωστά.
Δεν ξέρω αν η τροπολογία θα συζητηθεί τελικά, αλλά θα ήθελα
να πω ότι καταλαβαίνω τη µεγάλη δυσκολία που υπάρχει µε τους
µετανάστες χωρίς νόµιµα έγγραφα. Πραγµατικά µου προκαλεί
µία λύπη όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αναφέρονται ως λαθροµετανάστες, γιατί αυτοµάτως αναδεικνύεται η παράνοµη χροιά της
παρουσίας τους στη χώρα. Είναι µετανάστες χωρίς νόµιµα έγγραφα. Θα µου πείτε τι σηµασία έχει η λεκτική διαφοροποίηση.
Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη να έχουµε µία αποµάκρυνσή τους,
ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν νόµιµα έγγραφα. Αντιλαµβάνοµαι
επίσης τα προβλήµατα που υπάρχουν µε την πραγµατική µετακίνησή τους πίσω στις χώρες τους. Το να λέµε όµως ότι συνιστά
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, όχι ότι κάποιος πάσχει από λοιµώδες νόσηµα -το οποίο πραγµατικά είναι κίνδυνος για τη δηµόσια
υγεία, είναι και το πνεύµα της νοµοθεσίας και του π.δ. 114 και
του ν. 3386- αλλά γιατί ανήκει σε ευάλωτη οµάδα µε λοιµώδεις
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ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας προέλευσης, µε συγχωρείτε
αλλά εγώ και ιδεολογικά και επιστηµονικά και πολιτικά δεν
µπορώ να το αποδεχθώ. Δεν µπορώ να αποδεχθώ την άποψη ότι
υπάρχει περίπτωση να αποµονώσουµε ανθρώπους είτε γιατί ζητούν άσυλο -αιτούντες, όπως λέει η διατύπωση- είτε γιατί πρέπει
να απελαθούν µόνο και µόνο γιατί η χώρα προέλευσής τους έχει
µία αυξηµένη παρουσία λοιµωδών νοσηµάτων.
Ως Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής επανειληµµένως είχαµε φιλοξενήσει τους αρµόδιους Υπουργούς, τον κ. Χρυσοχοΐδη, τον κ. Λοβέρδο, το δήµαρχο κ. Καµίνη και είχαµε προσπαθήσει να βρούµε τρόπους για να αποµακρύνουµε από το κέντρο
προφανώς όχι µόνο µε επιχειρήσεις-σκούπα -γιατί δεν πρόκειται
για σκουπίδια- αλλά µέσα από λελογισµένες διαδικασίες τους µετανάστες χωρίς νόµιµα έγγραφα, αλλά προσοχή µην µπούµε σ’
έναν πειρασµό ότι η χώρα προέλευσης δηµιουργεί και τον κίνδυνο της δηµόσιας υγείας. Μην πάµε να κάνουµε µικρές Σπιναλόγκες, προς θεού. Δεν είναι αυτό το πνεύµα της ρύθµισης, γι’
αυτό παρακαλώ να διορθωθεί αυτό, όπως και να διορθωθεί αν
αυτός ο άνθρωπος είναι εκδιδόµενο πρόσωπο. Άλλοι είναι οι κανόνες για να τα «θεραπεύσουµε» αυτά.
Εγώ θα ήθελα να κλείσω µ’ αυτές τις παρατηρήσεις και να ευχηθώ σ’ όλους τους συναδέλφους καλή τύχη και σ’ όλους τους
Έλληνες πολίτες και στην ελληνική κοινωνία κουράγιο, συστράτευση και συναίνεση. Νοµίζω ότι πολλά από τα δύσκολα έµειναν
πίσω µας, αλλά πολλά δύσκολα είναι ακόµα µπροστά µας. Θα
χρειαστούµε µία καλή δεκαετία σοβαρής πολιτικής, κοινωνικής
και οικονοµικής προσπάθειας για να κάνουµε τη χώρα καλύτερη
και να µπορέσουµε να την παραδώσουµε στην επόµενη γενιά καλύτερη απ’ ό,τι την παραλάβαµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καρτάλη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κυρία Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο µε
αφορµή την τοποθέτηση του κ. Ρήγα και του κ. Καρτάλη. Έχουµε
συζητήσει αυτό το θέµα µε τα ενοικιαζόµενα πολλές φορές σ’
αυτήν την Αίθουσα. Οφείλω πολύ σύντοµα να κάνω µερικές διευκρινίσεις.
Πρώτον, οι ιδιοκτήτες των µικρών ξενοδοχείων σήµερα πληρώνουν κατά µέσο όρο 350 ευρώ εισφορά στον ΟΑΕ. Αν είναι
δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες, µπορείς να πληρώνει 350 ο καθένας. Αυτό ήταν άδικο, γι’ αυτό αλλάζουµε τις προϋποθέσεις
ασφάλισης και λέµε ότι ένας θα πληρώνει εφόσον είναι µέχρι
δέκα δωµάτια και µάλιστα όχι 350 ευρώ αλλά 147, χωρίς αυτό
να αυξάνεται, χωρίς να αλλάζει κατηγορία.
Ερχόµαστε στα καταλύµατα. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει διαφορετικό καθεστώς όταν κάποιος δεν έχει σε µορφή ξενοδοχειακής µονάδας αυτά τα τέσσερα, πέντε, έξι δωµάτια και τα έχει
ξεχωριστά σαν ενοικιαζόµενα; Αυτό είναι ένα ερώτηµα.
Δεύτερον, έχουµε έναν επαγγελµατία που µπορεί να κάνει και
µία δεύτερη δουλειά, γιατί φαντάζοµαι ότι αν µιλάµε για κάποιον
άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σαράντα µέρες το χρόνο µε κάποια
δωµάτια, ή βγάζει ένα σεβαστό ποσό για να ζήσει ή κάνει και µία
δεύτερη δουλειά. Προφανώς κάνει και δεύτερη δουλειά, συνήθως τη δουλειά του αγρότη. Λέω: γιατί δεν διακόπτει την επαγγελµατική δραστηριότητα; Ήλθε το καλοκαίρι, ανοίγει τα βιβλία
του, πληρώνει για τρεις µήνες και στη συνέχεια διακόπτει αυτήν
τη δραστηριότητα και έρχεται ξανά τον επόµενο χρόνο και ασφαλίζεται ξανά για τρεις µήνες και τον υπόλοιπο χρόνο ασφαλίζεται
στον ΟΓΑ.
Επειδή όµως είµαι κι εγώ από περιοχή που έχει ανάλογα προβλήµατα, ξέρω πολύ καλά ότι οι περισσότεροι επαγγελµατίες σε
περιοχές κυρίως κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, όπως ο νόµος
τα έχει ορίσει αυτά κατά καιρούς, αντιµετωπίζουν βεβαίως δυσκολίες, αλλά έχουν µία πάγια τακτική να αποφεύγουν την ασφάλιση στον ΟΑΕ γιατί είναι περισσότερες οι εισφορές και την
ασφάλιση στον ΟΓΑ.
Μα, στον ΟΓΑ, ξέρω και εγώ. Σύµφωνοι. Στον ΟΓΑ πληρώνεις
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480 ευρώ το χρόνο. Δεν θα είναι έτσι οι εισφορές τα επόµενα
χρόνια. Θα είναι µεγαλύτερες. Ωστόσο, σήµερα αυτός είναι ο βασικός λόγος που κάποιος θέλει να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ και στη
συνέχεια, το δηµόσιο πρέπει να του δώσει µια διπλάσια εισφορά
για να καλύψει τη διαφορά.
Εάν κάποιος έχει διπλή ασφάλιση, σε αυτήν την περίπτωση δεν
πληρώνει 147 ευρώ το µήνα, αλλά πληρώνει κάτω από 100 ευρώ,
δηλαδή, 90 ευρώ το µήνα για να πάρει σύνταξη. Όµως, σε κάθε
περίπτωση, εάν δεν δούµε έναν επαγγελµατία αυτού του είδους,
αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει µία, δύο, τρεις δραστηριότητες, τα 147 ευρώ για να ασφαλιστεί για περίθαλψη και για σύνταξη µπορούν να θεωρηθούν στις σηµερινές συνθήκες των
συγκεκριµένων ταµείων πολλά;
Ήταν πολλά για τα µικρά ξενοδοχεία. Κάναµε τις βελτιώσεις
που µπορούσαµε. Πρέπει, όµως, να έχουµε κατά νου ότι όλες
αυτές οι αλλαγές που κάνουµε πρέπει να έχουν µια οικονοµική
ισορροπία, έτσι ώστε να µη δηµιουργούν πρόσθετο έλλειµµα
στον ΟΑΕΕ, πρόσθετο έλλειµµα στα άλλα ταµεία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, έκανα και τις αλλαγές. Δεν είναι κυβερνητικές
πρωτοβουλίες όλες.
Έχουµε ακούσει σ’ αυτήν τη συζήτηση αρκετά πράγµατα και
έχουµε ενσωµατώσει από αυτά που έχετε προτείνει και θεωρώ
ότι σε σωστή κατεύθυνση έγιναν. Μία τέτοια διόρθωση έγινε για
αυτά τα συγκεκριµένα καταλύµατα ή τα µικρά ξενοδοχεία. Ήταν
κάτι που το είχα υποσχεθεί, γίνεται πράξη. Δεν υπάρχουν, όµως,
περιθώρια για να είναι πολύ πιο χαµηλές οι εισφορές απ’ ό,τι διαµορφώνονται µε αυτή τη ρύθµιση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής κ. Γεώργιος
Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, θέλω να αναφερθώ µόνο στην τροπολογία η
οποία έχει κατατεθεί και αφορά τη λαθροµετανάστευση και
τούτο, γιατί στο άρθρο 8, στην παράγραφο 14, γίνεται αναφορά
στις ανάγκες εγκατάστασης των ΚΕΠΥ: «Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στρατόπεδα που δεν χρησιµοποιούνται πλέον από
τη στρατιωτική υπηρεσία και παραχωρούνται κατά τη χρήση από
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, κατά παρέκκλιση υφιστάµενων διατάξεων πολεοδοµικού
σχεδιασµού κάθε επιπέδου οι ανωτέρω χώροι κ.λπ.».
Επειδή εµείς ζούµε στην Αττική και τέτοια στρατόπεδα πιθανόν
να υπάρχουν που, είτε δεν λειτουργούν είτε υπολειτουργούν είτε
πιθανόν κάποια στιγµή να αλλάξουν χρήση για άλλες ανάγκες,
θα έλεγα, αν επιµείνετε να συζητηθεί αυτή η τροπολογία και δεν
αποσυρθεί -γιατί, κατά τη γνώµη µας, χρειάζεται περισσότερη
διαβούλευση και περισσότερη συναίνεση µε τις τοπικές κοινωνίες- ότι είναι εντελώς απαραίτητη η διευκρίνιση ότι αυτά τα
στρατόπεδα δεν µπορεί να είναι εντός κατοικηµένων περιοχών.
Πώς θα φιλοξενήσουν λαθροµετανάστες; Θα συγκεντρώνονται
από το κέντρο της Αθήνας για λόγους υγιεινής, επειδή εκεί ενοχλούν και θα έρχονται σε άλλες κατοικηµένες περιοχές, όπου
εδώ δεν είναι ξεκάθαρο αυτές οι εγκαταστάσεις πώς θα λειτουργούν. Θα είναι κάτι σαν κατασκήνωση, που όποιος θέλει µπαίνει
και όποιος θέλει βγαίνει; Θα είναι κάτι σαν φυλακές; Και πώς θα
ελέγχονται;
Διότι, όταν µιλάµε για αρκετές χιλιάδες λαθροµετανάστες και
µε µια δύναµη εκατό φρουρών, οι οποίοι θα περιφρουρούν
όλους αυτούς, που στη βάρδια σηµαίνει ότι θα υπηρετούν περί
τους τριάντα, καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι εφικτά. Μεταφέρετε πρόβληµα από το κέντρο της Αθήνας σε άλλες περιοχές
της Αττικής.
Γίνοµαι πιο συγκεκριµένος, γιατί τις τελευταίες µέρες υπάρχει
µια επιµονή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να µιλά
για το πρώτο κέντρο στην περιοχή Αµυγδαλέζας στο Δήµο Αχαρνών, όπου λειτουργεί Σχολή της Αστυνοµίας.
Εδώ θέλω να διευκρινίσετε το εξής: Η ρύθµιση αυτή που µιλάει
για στρατόπεδα, αφορά τη σχολή; Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, στη σχολή, όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις -η
Σχολή Αστυφυλάκων, η Σχολή Αξιωµατικών, η Σχολή Μετεκπαί-
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δευσης-Επιµόρφωσης Εθνικής Ασφάλειας, η Υπηρεσία Αθλητισµού, η Υπηρεσία η Θρησκευτική και η Υπηρεσία Μουσικής της
Ελληνικής Αστυνοµίας- εκεί σ’ αυτόν το χώρο που έχει περίφραξη ενός µέτρου, που δεν έχει καν περιφερειακό δρόµο, δηλαδή εξωτερικά να υπάρχει επικοινωνία και να κυκλώνει την
έκταση, που –όπως είπα- στεγάζει τη σχολή, σ’ αυτήν την περιοχή µπορούν να φιλοξενηθούν άνθρωποι µε τις προδιαγραφές
που εσείς θέσατε και πώς µπορεί να γίνει;
Θέλω εδώ να θυµίσω ότι αν αυτό που είπα ότι δεν µπορούν να
φιλοξενηθούν σε στρατόπεδα, τα οποία είναι εντός κατοικηµένων
περιοχών, αυτό, κύριε Υφυπουργέ, ισχύει πολύ περισσότερο για
την περίπτωση της Σχολής Αµυγδαλέζας, που όχι απλά υπάρχουν δραστηριότητες καθηµερινά εκεί, που ο κόσµος µπαίνει και
βγαίνει δηλαδή, αλλά που η σχολή βρίσκεται σε µία κατοικηµένη
περιοχή, στους πρόποδες της Πάρνηθας µε ό,τι µπορεί να σηµαίνει αυτό.
Γύρω από την περιοχή της σχολής υπάρχουν σπίτια και καταλαβαίνετε ότι κάποιος που θα αποδράσει από εκεί, θα βρει προφανώς καταφύγιο στο πλησιέστερο σπίτι και καταλαβαίνετε ποία
έκπληξη θα είναι για τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Εάν
δεν βρει καταφύγιο σε σπίτι και φύγει στην Πάρνηθα, καταλαβαίνετε τους κινδύνους που θα έχουµε για πυρκαγιές, για προσανατολισµό, προκειµένου ένας ή πολλοί λαθροµετανάστες να
µπορούν να ξεφύγουν.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, ότι εδώ δηµιουργείται ένα τεράστιο πρόβληµα. Θα πρέπει και για τα στρατόπεδα να
υπάρχει διευκρίνιση, αλλά πολύ περισσότερο αυτήν την ώρα
επείγει να δώσετε σ’ εµάς, τους πολίτες της Αττικής, διευκρινίσεις για τη µαταίωση –θα έλεγα- της χρησιµοποίησης της Σχολής
Αστυνοµίας.
Δεν ξέρω αν την βρίσκετε εύκολη λύση. Δεν ξέρω ποιος θέλει
να κερδίσει στοίχηµα µε ποιον ότι θα λειτουργήσουν εκεί εγκαταστάσεις. Πρέπει, επιτέλους, να ακούσετε το ανέφικτο αυτού
του εγχειρήµατος, το οποίο µεταφέρει η δηµοτική αρχή στο σύνολό της, οι τοπικοί φορείς, οι σύλλογοι και εµείς οι Βουλευτές,
που έχουµε εικόνα και έχουµε επισκεφθεί επανειληµµένως τις
εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυνοµίας και ξέρουµε ακριβώς τι
λέµε.
Εάν επιµείνετε, θα έλεγα ότι θα έχετε, κατ’ αρχάς και τη δηµοτική αρχή και την κοινωνία και όλους µας απέναντι, αλλά αναλαµβάνετε –και αυτό θα έλεγα ότι είναι το κυριότερο για έναν
πολιτικό- την ευθύνη αυτού του εγχειρήµατος.
Πρέπει να είστε σίγουροι ότι µε την επιλογή σας λύνετε ένα
πρόβληµα και δεν το µεταθέτετε κάπου αλλού, γιατί αυτό γίνεται,
κύριε Υφυπουργέ, και αυτό είναι που πρέπει να προσέξετε αυτήν
την ώρα.
Σε µία σχολή, όπως είπα, εντός αστικού ιστού της πόλης και,
µάλιστα, σε µία περιοχή που δίνει µάχη –εννοώ το Δήµο Αχαρνών, κύριε Υφυπουργέ- να αναβαθµιστεί, εσείς τώρα έρχεστε ουσιαστικά να υποβαθµίσετε την περιοχή, να θέσετε τους πολίτες
της ευρύτερης περιοχής να ζουν µε ανασφάλεια, να φέρετε µία
αναστάτωση στη ζωή τους, χωρίς ουσιαστικά να λύνετε το πρόβληµα.
Ξέρετε ότι καθηµερινά στην πατρίδα µας µπαίνουν εκατοντάδες λαθροµετανάστες και εδώ εµείς µιλάµε να φιλοξενήσουµε
εκεί χίλιους, δύο χιλιάδες λαθροµετανάστες.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι ούτε το πρόβληµα λύνεται, απλώς
δηµιουργείται ένα τεράστιο θέµα.
Θα έλεγα ότι οι οικίσκοι που υπάρχουν εκεί, µπορούν κάλλιστα
να µεταφερθούν. Δεν παρέχει τίποτα περισσότερο εκεί η σχολή.
Απλώς υπάρχει ένας χώρος και υπάρχουν κάποιοι οικίσκοι, που
αχρείαστοι να είναι, είναι για στιγµές έκτακτης ανάγκης. Δεν
ξέρω αν µπορείτε αυτούς να τους απασχολήσετε. Όπως είπα,
εύχοµαι να είναι αχρείαστοι, αλλά η ζωή δεν ξέρουµε πώς τα
φέρνει και µπορεί κάποια στιγµή να χρειαστούν και αυτοί να κατοικούνται από τους λαθροµετανάστες.
Όµως, θα µπορούσε µέχρι την αξιοποίηση του αεροδροµίου
του Ελληνικού, όλοι αυτοί οι οικίσκοι να µεταφερθούν εκεί, που
υπάρχει περισσότερος χώρος, περισσότερη άνεση και περισσότερες δυνατότητες προστασίας.
Επειδή κάποιοι θα µου απαντήσουν: «Μα, καλά στο Ελληνικό
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θα πάνε οι λαθροµετανάστες;», µε διπλάσια και πιο βροντερή
φωνή θα σας πω: «Μα, στη Σχολή Αστυνοµίας θα πάνε οι λαθροµετανάστες;»
Εδώ, λοιπόν, δεν είναι ποιος θα βρει κάποια περιοχή πιο αδύναµη για να φορτώσει κάποιες δραστηριότητες που επιβαρύνουν
τις τοπικές κοινωνίες, αλλά είναι πώς θα γίνει το σωστό, πως θα
δοθεί λύση πραγµατικά, που θα µακροηµερεύσει και δεν θα δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα.
Θα έλεγα –κλείνω, κυρία Πρόεδρε- και θα περιµένω να σας
ακούσω, κύριε Υπουργέ, ότι η τροπολογία πρέπει, πρώτον, να
αποσυρθεί και πρέπει να γίνει περισσότερη διαβούλευση µε τους
δήµους που έχουν αυτό το πρόβληµα.
Δεύτερον, θα πρέπει σήµερα από εσάς να υπάρξει διευκρίνιση
για το τι ακριβώς σκέπτεστε να κάνετε στην περιοχή της Αµυγδαλέζας. Θα έλεγα ότι δεν θα ήταν σκόπιµο να επαναλάβετε αυτά
που τόσο κουτοπόνηρα κάποιοι Υπουργοί σκέφτηκαν να κάνουν
στην Κερατέα, που έστελναν τα µηχανήµατα µέσα στη νύχτα,
3.00’ ώρα, για να τα ανεβάσουν στο βουνό, να ξηµερωθούν εκεί,
για να δηµιουργήσουν δεδικασµένο. Το αποτέλεσµα το γνωρίζετε.
Μην ξεσηκώνουµε τις κοινωνίες. Είναι οι καιροί δύσκολοι. Όλοι
πρέπει να δείξουµε αυτοσυγκράτηση. Ό,τι κάνουµε πρέπει να
είναι απόλυτα τεκµηριωµένο και πειστικό. Χωρίς τη συµµαχία µε
τις τοπικές κοινωνίες δεν µπορούµε να λύσουµε αυτά τα τεράστια κοινωνικά θέµατα που απασχολούν τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Βλάχο, Ανεξάρτητο Βουλευτή Νοµού Αττικής.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ναι, κύριε Υπουργέ.
Πόσο χρόνο θέλετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Τα τρία λεπτά είναι υπεραρκετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, έχετε το λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Θα επανέλθω στο θέµα των τροπολογιών που σχετίζονται
µε υγειονοµικές διατάξεις που αφορούν αλλοδαπούς.
Απλώς θέλω να διευκρινίσω κάτι στο σηµείο αυτό, γιατί αντιλήφθηκα ότι υπάρχει µία τεράστια παρεξήγηση και δεν θα ήθελα,
επειδή ακολουθούν και άλλοι συνάδελφοι, να σταµατήσει µία συζήτηση που είναι ενδιαφέρουσα. Οι απόψεις που διατύπωσε ο
κύριος συνάδελφος έχουν πάρα πολλά σηµεία πάνω στα οποία
µπορούµε να συζητήσουµε και να βρούµε κοινούς τόπους συµφωνιών. Όµως, είναι ένα άλλο θέµα.
Η προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση αφορά αποκλειστικά και
µόνο την προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά
µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους στη χώρα.
Η παράγραφος που αναγνώσατε, κύριε συνάδελφε, είναι ψηφισµένος νόµος ήδη από τη Βουλή και µάλιστα και µε την ψήφο
του δικού σας κόµµατος. Είναι ο ν. 3907/2011. Δεν υπάρχει στην
προτεινόµενη τροπολογία καµµία απολύτως αναφορά ούτε σε
στρατόπεδα ούτε σε εγκαταστάσεις ούτε σε κέντρα κράτησης
ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αναιρείται ή αναστέλλεται το εθνικό σχέδιο διαχείρισης του µεταναστευτικού
προβλήµατος.
Όµως, οι συγκεκριµένες τροπολογίες που τίθενται στην κρίση
της Εθνικής Αντιπροσωπείας έχουν δύο συγκεκριµένες παρεµβάσεις που αφορούν τον τρόπο διαχείρισης των αλλοδαπών που
είναι φορείς νοσηµάτων που συνιστούν κίνδυνο για τη δηµόσια
υγεία, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Ροντούλη,
έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πολύ ωραία µας τα
είπατε. Το ερώτηµα, όµως, είναι σαφέστατο. Το διατυπώνουµε
δύο µέρες τώρα και απάντηση δεν παίρνουµε. Ποιο είναι το κόστος της όλης αυτής δράσεως; Διαβάσαµε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και προσπαθούµε να βρούµε το
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ποσό, γιατί είστε υποχρεωµένοι να µας πείτε. Το µόνο που γράφετε µέσα είναι «θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισµός».
Μάλιστα. Πόσο; Κατανοούµε και εµείς την ανθρωπιστική πτυχή
του θέµατος, αλλά πρέπει και ο Έλληνας φορολογούµενος να
ξέρει πόσο θα πληρώσει, τι θα κοστίσει αυτή η δράση. Είναι δυνατόν να κατεβάζετε µία ρύθµιση, µε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χωρίς να εµφαίνεται το κόστος της
δράσεως;
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Βλάχο,
έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όντως, κύριε Υπουργέ, η ειδική έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου τελειώνει «η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού».
Δεν υπάρχει τίποτα προϋπολογισµένο και τίποτα σαφές εδώ.
Δεύτερον, µας είπατε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα συγκεντρώνονται εκεί για υγειονοµική προστασία. Θα εµβολιάζονται και θα
τους αφήνουµε ελεύθερους; Τι ακριβώς θα γίνεται; Γιατί αυτό
δεν µπορεί να γίνει σε κάποια νοσοκοµεία ή µε κάποιον άλλο
τρόπο; Εδώ πρέπει πραγµατικά να διευκρινίσετε, γιατί ο Υπουργός τις προηγούµενες µέρες, µιλώντας για το πρώτο ΚΕΠΥ, αναφέρθηκε στην Αµυγδαλέζα, στη Σχολή Αστυνοµίας. Τώρα εσείς
έρχεστε και λέτε ότι φέρνετε αυτήν την τροπολογία, λέτε για
στρατόπεδα που θα…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεν είναι στην τροπολογία αυτό, κύριε συνάδελφε! Είναι
νόµος του κράτους. Επισυνάπτεται επί της τροπολογίας!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τι φέρνετε τώρα µ’ αυτήν;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Θέλω να σας προστατεύσω! Είναι νόµος ψηφισµένος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αυτή πήρα εγώ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να µας πείτε πόσο! Να µας απαντήσετε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεν ψηφίζεται αυτό σήµερα. Το έχετε ψηφίσει ήδη και
εσείς πριν από µήνες!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα µας απαντήσετε και εµάς για το
κόστος;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεν απαντώ σε φωνασκούντες!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας ρώτησα για το κόστος! Τι σηµαίνει ότι δεν απαντάτε σε φωνασκούντες;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέει ο άνθρωπος;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι δικά σας λεφτά; Δεν είναι δικά
σας λεφτά! Είστε υποχρεωµένος να απαντήσετε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Παρακαλώ να µη γράφετε τίποτα στα Πρακτικά από αγορητές
που δεν έχουν ζητήσει το λόγο από το Προεδρείο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ….
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, για
να πω µία φράση και να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Βλάχο,
έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τουλάχιστον µετά απ’ αυτά που είπατε,
κύριε Υπουργέ, πρέπει να δεχθείτε αυτό που είπα στην πρωτολογία µου, ότι δηλαδή πρέπει να διευκρινιστεί ότι τέτοιοι χώροι
και στρατόπεδα, όπως είπατε, δεν µπορεί να είναι σε κατοικηµένες περιοχές. Αυτό πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, γιατί διαφορετικά θα µπορούσαν να προσέρχονται σε νοσοκοµεία να
εµβολιάζονται, να γίνονται ιατρικές εξετάσεις και να φεύγουν.
Εκτός αν αυτοί οι χώροι, µε αφορµή τις ιατρικές εξετάσεις, θα
γίνουν και χώροι κράτησης αυτών των ανθρώπων.
Εδώ υπάρχει µία σύγχυση και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε. Γι’
αυτό σας είπα να το πάρετε πίσω, για να διευκρινιστούν κάποια
πράγµατα και να µη δηµιουργούµε προβλήµατα εκεί που δεν
υπάρχουν. Πάει να γίνει µία προσπάθεια και ξεκινά στρεβλά,
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χωρίς την κατάλληλη προετοιµασία και µε πάρα πολλούς κινδύνους.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Βλάχο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να κάνω µία µικρή διευκρίνιση, κυρία
Πρόεδρε, για ένα θέµα που συζητήσαµε εχθές, αργά το βράδυ,
µε παρεµβάσεις του κ. Λαφαζάνη και του κ. Τσούκαλη.
Τα νοσοκοµεία της χώρας, ειδικά στην Αθήνα, λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004 είχαν προβλέψει κάποιες µικρές ειδικές
υποδοµές, οι οποίες δεν χρησιµοποιήθηκαν. Σε αυτές τις ειδικές
υποδοµές των νοσοκοµείων, δεκαπέντε εκ των οποίων έχουµε
ανακοινώσει ήδη ότι είναι έτοιµα µε µηδενικό κόστος, έχουµε
προβλέψει –όχι να µαζέψουµε, όπως λέτε- να νοσηλευτούν οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν µεταδοτικά λοιµώδη νοσήµατα. Εχθές
το βράδυ τα περιέγραψα και δεν θα τα επαναλάβω. Νοµίζω ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το κατανοείτε.
Αυτό είναι σωστό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Είναι κατανοητό και σωστό!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Και όχι µόνο είναι σωστό, αλλά προστατεύει και
τη δηµόσια υγεία των υπολοίπων, των συµπατριωτών µας αλλά
και του οποιουδήποτε ανθρώπου που µπαίνει σε ένα λεωφορείο,
όπου µπαίνει και ένας άνθρωπος που πάσχει από φυµατίωση,
λόγου χάριν, που µεταδίδεται από τον αέρα και δεν χρειάζεται
να υπάρχει άλλου είδους επαφή. Εδώ, το κόστος είναι µηδενικό.
Συνεπώς, σε ό,τι µας αφορά και ως προς την υγειονοµική διάταξη που έχουµε εκδώσει –την οποία καταθέτω στα Πρακτικά,
για να την έχετε υπ’ όψιν σας, κύριοι συνάδελφοι- εµείς δεν
έχουµε τόση ανάγκη το νόµο, για να δράσουµε. Μας αρκεί η
υγειονοµική διάταξη που έχουµε θεσπίσει και εκδώσει εδώ και
κάποιες ηµέρες.
Κυρία Πρόεδρε, την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα υγειονοµική διάταξη, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9513

9514

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9515

9516

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9517

9518

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πάρτε την πίσω!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι άλλο θέµα! Είναι το θέµα της δηµόσιας
υγείας!
Υπάρχουν, όµως, άλλα θέµατα –και πρέπει να το καταλάβετε,
τα είπαµε και χθες το βράδυ- σχετιζόµενα µε την ασφάλεια του
τόπου, µε την υγεία του καθενός µας, που δεν µπορούν να προχωρήσουν χωρίς την επαρκή νοµική βάση. Όταν, λόγου χάριν,
θέλεις να επιβάλεις ποινή σ’ αυτόν ο οποίος στεγάζει σε ακατάλληλο χώρο και στοιβάζει ανθρώπους, πρέπει να έχεις επαρκή νοµική βάση. Όταν πρόκειται, λόγου χάριν, για την ανάγκη να
ελέγξεις από πλευράς υγείας κάποιους ανθρώπους και πριν τους
ελέγξεις, πρέπει να τους µαζέψεις, όπως λέτε, πρέπει να τους
εντοπίσεις! Χρειάζεσαι µία νοµική βάση. Ειδάλλως, είσαι αυθαίρετος!
Ρωτάτε τώρα το πόσο θα κοστίσει. Εγώ το ερώτηµα του κ.
Βλάχου το κατανοώ. Σου λέει «εγώ θέλω ένα κριτήριο µη γειτνίασης µε κατοικηµένη περιοχή». Είναι ένα επιχείρηµα. Το δικό
σας δυσκολεύοµαι να το καταλάβω, επειδή είστε λογικός…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα σας το εξηγήσουµε πολύ καλά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): …τότε πώς λέτε «πρόβλεψέ µου το συνολικό κόστος»; Το κράτος σου λέει ότι αναδέχεται τη δαπάνη από τον
κρατικό προϋπολογισµό και όλοι οι Έλληνες συµφωνούν ότι αξίζει τον κόπο να δώσεις 1 ευρώ γι’ αυτό!
Όµως το να µπορεί να σου πει αυτήν τη στιγµή η Κυβέρνηση,
το Γενικό Λογιστήριο, η διοίκηση δηλαδή, όταν δεν έχει αριθµό,
όταν δεν έχει εικόνα στην πράξη, πόσοι τελικά θα διαµείνουν σε
τέτοιου είδους χώρους, είναι παράλογο κατά την ταπεινή µου
γνώµη. Μπορείτε εσείς να µε διορθώσετε. Πώς µπορείς να ξέρεις
πού θα φτάσει η δαπάνη; Για τα νοσοκοµεία δεν υπάρχει δαπάνη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
επειδή έχουµε ανοίξει ένα διάλογο µε τον κύριο Υπουργό.
Μένω ενεός ακούγοντας όσα είπατε. Να σας πω γιατί; Διαβάζουµε τη ρύθµιση και λέει ότι θα πρέπει να γίνουν, πρώτον, υγειονοµικές εξετάσεις, που έχουν ένα κόστος και, δεύτερον, πρέπει
να ακολουθηθεί µία θεραπευτική αγωγή που έχει ένα επιπρόσθετο κόστος.
Ο κ. Βελόπουλος είναι παρών. Του εδόθη µία εντολή από το
κόµµα να κάνει µία έρευνα ως προς το κόστος για τέτοιου είδους
περιπτώσεις. Μπορεί να σας τα πει και ο ίδιος. Βρήκε, λοιπόν,
ότι ένας ασθενής, πάσχων από AIDS, για παράδειγµα, θα κοστίζει
το µήνα 1.400 µε 1.600 ευρώ.
Όµως, για εµάς το ζήτηµα δεν είναι µόνο οικονοµικό. Φεύγω
από το µηδενικό κόστος, που λέτε, που δεν ισχύει καθόλου κι έρχοµαι σε ένα ιδεολογικής φύσεως, αν θέλετε, ζήτηµα. Ξέρετε
γιατί ο κ. Χρυσοχοΐδης πατάει πόδι και θέλει να περάσει αυτή η
τροπολογία, ντε και καλά; Γιατί είναι ο προθάλαµος, είναι τα προεόρτια για να λειτουργήσετε τέτοιου είδους κέντρα φύλαξης λαθροµεταναστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή είναι η αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση εµείς έχουµε ένα µήνυµα που το στέλνουµε χρόνια τώρα στην ελληνική κοινωνία.
Είστε ανίκανοι. Μόνο µε µαζικές απελάσεις λαθροµεταναστών
θα λυθεί το πρόβληµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Ροντούλη, εγώ επεφύλαξα για εσάς χαρακτηρισµούς και κόσµιους αλλά και ενθαρρυντικούς για τις
τοποθετήσεις σας. Συναδελφικά λειτουργώ, έτσι το καταλαβαίνω. Είστε πάρα πολύ οξύς.
Τι µου φέρνετε στο µυαλό; Το πολύ απλό επιχείρηµα που ο
Έλληνας πολίτης θα εκτιµήσει και θα σταθµίσει. Τι τον συµφέρει;
Να κάνει µία θεραπεία και φυσικά να ακολουθηθούν όλες οι
άλλες νόµιµες διαδικασίες τις οποίες το κράτος ακολουθεί και
θα ακολουθεί µετ’ επιτάσεως; Αυτό τον συµφέρει ή τον συµφέρει
να υπάρχει αδέσποτος ο ασθενών από λοιµώδες νόσηµα και να
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το µεταδίδει όσο µπορεί περισσότερο;
Κυρία Πρόεδρε, έχουµε διασταυρωµένες από το ευρωπαϊκό
ΚΕΕΛΠΝΟ, το ECDC, έρευνες δικές µας, τις οποίες εγώ έδωσα
στη δηµοσιότητα και µε έχετε επαινέσει, ότι οι ασθενείς του aids
σε ειδικές κατηγορίες πολλαπλασιάζονται µε ρυθµούς άνω του
1000%. Σας αρέσει αυτό; Αµύνεστε αυτής της καταστάσεως; Όχι
βέβαια. Και λέτε να αντιµετωπιστεί και όταν πάµε να την
αντιµετωπίσουµε, µας λέτε πόσο κάνει να θεραπεύσουµε έναν
ασθενή. Είστε και µε τον αστυφύλαξ και µε το χωροφύλαξ! Δεν
γίνεται έτσι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ήδη έχω δώσει το λόγο…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, χαιρόµαστε πάρα
πολύ γιατί οµολόγησε τώρα µόλις ο κύριος Υπουργός µία µεγάλη
αλήθεια. Ποια, δηλαδή; Ότι χρόνια τώρα ο ελληνικός λαός κάθεται πάνω σε µία υγειονοµική, ωρολογιακή βόµβα. Πρέπει να το
τονίσουµε αυτό. Τα σύνορα µας έχουν γίνει σουρωτήρι, µπαίνουν
κατά χιλιάδες. Η ελληνική πολιτεία καταπολέµησε δεκάδες ασθένειες εδώ και χρόνια, φυµατίωση κ.λπ. και τώρα τις βρίσκουµε
µπροστά µας. Γιατί; Γιατί τα σύνορά µας ήταν «µπάτε σκύλοι
αλέστε και αλεστικά µη δίνετε». Τώρα βλέπουµε αυτήν τη βόµβα
µπροστά κι έρχεται ο κύριος Υπουργός και λέει: «Μα, τι να
κάνουµε; Θέλει δεν θέλει ο ελληνικός λαός θα πληρώσει το
επιπρόσθετο βάρος για την αποθεραπεία των λαθροµεταναστών». Όχι, κύριε Υπουργέ, να φύγουν από την Ελλάδα µε
µαζικές απελάσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να αποσύρετε την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, µισό
λεπτό, µε συγχωρείτε. Εσείς θα πάρετε το λόγο, θέλω µόνο πω
κάτι, να σας παρακαλέσω για κάτι. Είναι η τελευταία ηµέρα
αυτής της Συνόδου της Βουλής. Μιλήσαµε όλοι πριν από λίγο
για το χρέος που έχουµε απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν είναι
ηµέρα εντυπωσιασµού.
Και εγώ µίλησα πριν για περισυλλογή, σύνεση, περισσότερη
σοφία…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επτά εκατοµµύρια το µήνα είναι,
κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Βελόπουλε, σας
παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τι λέει ο κύριος Υπουργός! Λέει τη µισή αλήθεια ο κύριος Υπουργός! Είναι επτά εκατοµµύρια το µήνα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Βελόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για το σεβασµό στο Προεδρείο! Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε!
Εδώ και ώρα έχει ζητήσει το λόγο…
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να προχωρήσει
η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Βεβαίως, κύριε Θεοδωρίδη.
Θέλω απλώς να πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό µιλάει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
κ. Ροντούλης ή ο κ. Χρυσανθακόπουλος. Ερώτηµα θέτω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να το δείτε στον Κανονισµό,
κυρία Πρόεδρε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,
θέλω το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν υπάρχει προσωπικό
θέµα. Και εάν µου επιτρέπετε, πρέπει να παρατηρήσω …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε, κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο ως Κοινοβουλευτικός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Αϊβαλιώτη, εσείς
είστε τόσο συνετός!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ο κ. Βενιζέλος πόσο µίλησε, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν θα δείχνουµε τώρα…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ε, πώς; Δύο µέτρα και δύο σταθµά
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έχουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, είστε
συµπλεγµατικό κόµµα; Έχετε προβλήµατα µε τον Αρχηγό του
ΠΑΣΟΚ; Αυτήν τη στιγµή µιλάτε για το πόση ώρα µίλησε ο κ. Βενιζέλος; Αυτήν τη στιγµή; Έχει περάσει η διαδικασία και θέτετε
τώρα θέµα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Και πότε να το θέσουµε, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δηλαδή, λίγο πριν ολοκληρωθεί αυτή η Σύνοδος, δεν έχουµε να δώσουµε ελπίδα στον
ελληνικό λαό µε θέσεις και ιδέες και θα ασχολούµαστε µε µιζέριες;
Εδώ και ώρα η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει το λόγο µε
υποµονή για µια παρέµβαση δύο λεπτών και δεν τον έχει πάρει,
γιατί κανένας από εσάς δεν ζήτησε το λόγο από το Προεδρείο
και τον παίρνετε µόνοι σας.
Παρακαλώ, λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό και
µετά στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια, θα µιλήσει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ –τώρα έχουµε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ, τον κ. Χρυσανθακόπουλο- και
θα συνεχιστεί ο κατάλογος των οµιλητών. Παρακαλώ για το σεβασµό σας προς τους συναδέλφους αγορητές που έχουν ζητήσει το λόγο από το πρωί για να µιλήσουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχουµε από το πρωί
εδώ και δεν έχουµε µιλήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο, λοιπόν, έχει ο
κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σε ό,τι µε αφορά, δίνω τέλος σ’ αυτήν τη συζήτηση µε µία υπενθύµιση.
Αγαπητέ συνάδελφε Ροντούλη, αποκλείεται να µη θυµάστε –
αποκλείεται!- τα όσα έχω πει περί υγειονοµικής βόµβας από την
εποχή που είχαµε το πρόβληµα µε το Μέγαρο «Υπατία» στην οδό
Πατησίων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαιότατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν µπορεί ο συνάδελφος που είναι τόσο πολύ
έµπειρος Κοινοβουλευτικός…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µίλησα για σας, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): …να λέει ότι τα αποκαλύπτω σήµερα στη Βουλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τα έχω πει, κύριε Πλεύρη, σε πολύ κατάλληλο
χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Τα έχετε πει. Βέβαια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν µπορεί κανείς να µη θυµάται -και ειδικά όταν
παρακολουθεί τα τεκταινόµενα στο χώρο της πολιτικής και ειδικά
της υγείας- ότι µε επανειληµµένες συνεντεύξεις Τύπου και δηµόσιες εµφανίσεις µου και µε κοινοβουλευτικές µου αγορεύσεις
έχω µιλήσει για το πώς πολλαπλασιάζεται το AIDS σε ειδικές κατηγορίες, όπως είναι οι ναρκοµανείς, οι τοξικοµανείς γενικότερα,
οι εκδιδόµενες γυναίκες κ.ο.κ.. Τα έχω πει σε πάρα πολύ έντονους τόνους και πάρα πολλές φορές.
Όταν σε συνεργασία µε συναρµόδιους Υπουργούς πάµε να
κάνουµε µια προσπάθεια για να λύσουµε το πρόβληµα, θεωρώ,
κατά την ταπεινή µου γνώµη –και µ’ αυτό κλείνω και ολοκληρώνω
και τις δικές µου παρεµβάσεις- ότι απαραίτητη είναι η στήριξη
και όχι αυτού του είδους η καταγγελία που αλλού έχει το µυαλό
της και όχι φυσικά στο συγκεκριµένο θέµα και όχι φυσικά στα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την Αίθουσα της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Ρενταρή-Τέντε.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ: Ακούγοντας όλα αυτά για τη λαθροµετανάστευση, ζήτησα το λόγο γιατί κατάγοµαι από τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έβρο και ζω καθηµερινά τη λαθροµετανάστευση και έχω να µεταφέρω εµπειρίες. Μας ακούει όλη η Ελλάδα. Δεν θα ήθελα, λοιπόν, να µείνουµε στο θέµα της λαθροµετανάστευσης επειδή
«πουλάει» και να το κάνουµε κύριο θέµα αυτές τις µέρες για ψηφοθηρικούς λόγους.
Μιλάτε, εσείς του ΛΑΟΣ για µαζικές απελάσεις. Σας λέω, λοιπόν, ότι αν δεν γίνουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, καµµία διπλωµατική αρχή ό,τι κι αν κάναµε όλα αυτά τα χρόνια, δεν
συνεργάζεται, γιατί επαναπαύεται στο ότι θα ασχοληθούν µε το
παρεµπόριο. Δεν κρατούνται. Τώρα που έγιναν τα πρώτα κέντρα,
άρχισαν να στέλνουν το Πακιστάν, το Ιράκ και το Αφγανιστάν
τριάντα άτοµα. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο είναι το εξής. Ακούω τον κ. Βλάχο να λέει ότι απειλούνται κατοικηµένες περιοχές. Το φυλάκιο, το «στρατόπεδο
συγκέντρωσης», όπως το λένε, το κέντρο υποδοχής είναι µέσα
στο χωριό. Το καταλαβαίνετε; Και ακούω να λέτε «πετάξτε τους
στο ποτάµι», ενώ οι ίδιοι οι Εβρίτες λένε «σκοτώστε τους».
Δείτε λίγο τα στοιχεία, σας παρακαλώ, γιατί πάνω από Βουλευτές είµαστε και άνθρωποι. Τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες
ογδόντα τρεις –και διαψεύστε µε- είναι οικογένειες τεσσάρων και
πέντε ατόµων. Χίλια εννιακόσια εξήντα δύο είναι παιδιά ασυνόδευτα. Αυτά θα σκοτώσουµε; Αυτά θα απελάσουµε; Ωραία, λοιπόν, τα απελαύνουµε.
Στο ποτάµι κάθεται ο trafficker, κάθεται ο έµπορας, σπρώχνει
τη βάρκα και όπου τους βγάλει το ποτάµι. Δεν φεύγει από εκεί,
γιατί ξέρουν ότι θα γίνει επανεισδοχή. Τους περιµένουν σε άλλο
σηµείο, όταν τους απελαύνουν, να τους πάρουν. Δεν είναι απλά
πράγµατα.
Ξέρετε τι λείπει, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι; Υπάρχουν κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση -το κατήγγειλε και η ανάλογη Επίτροπος- τα οποία ποτέ δεν τα αξιοποιήσαµε, πέρα από τα 254
εκατοµµύρια. Αν είχαµε ολοκληρωµένη µεταναστευτική πολιτική,
η οποία να γίνεται σε συνεργασία µε την Ευρώπη, βέβαια, θα
µπορούσαµε να µην µιλάµε για τα επτά εκατοµµύρια.
Επίσης, µην ξεχνάτε ότι έχουµε υπογράψει µία δέσµευση ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων και σε αυτήν έρχονται και
µας επικρίνουν και µας κατακρίνουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Από εκεί και πέρα, πάνω από τα εκατοµµύρια και τους ανθρώπους είναι η υγεία των λαών. Ελάτε, κύριε Πλεύρη, να δείτε όταν
βγάζουµε τα ποτιστικά από τα καλαµπόκια πώς ξεφυτρώνουν άνθρωποι, παιδιά, γέροι, νέοι, ελάτε να δείτε πώς µας χτυπάνε εξαθλιωµένοι τα κουδούνια για ένα κοµµάτι ψωµί και εσείς µου λέτε
για τη βόµβα στην υγεία; Βέβαια είναι βόµβα στην υγεία, γιατί ο
αστυνοµικός που τους συλλαµβάνει µπαίνει µέσα σε ταξί, πάει
στην οικογένειά του, τον βάζει σε ταξί. Ο ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη-Αθήνα δεν λειτουργεί µε Έλληνες. Ελάχιστοι είναι. Οι περισσότεροι είναι λαθροµετανάστες. Το ίδιο συµβαίνει και µε το
ΚΤΕΛ, τα ταξί, τα πάντα. Δεν θα πρέπει να γίνε µία µέριµνα; Ο
αστυνοµικός που τον συλλαµβάνει και τον πηγαίνει στο νοσοκοµείο, δεν έχει παιδιά; Το ίδιο η νοσοκόµα, ο γιατρός, τα νοσοκοµεία όλα. Δεν θα πρέπει να µεριµνήσουµε γι’ αυτό το θέµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Και έτσι πρέπει να είναι.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ: Μπορούµε να βρούµε και τα χρήµατα, σας λέω. Μας κατήγγειλαν ότι δεν έχουµε απορροφήσει
όλα τα κονδύλια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
Ορίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είναι σύντοµη η
παρέµβασή µου.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι οι µεταδιδόµενες αυτές ασθένειες που επανεµφανίστηκαν στην Ελλάδα, αφού είχαν εξαλειφτεί για δεκαετίες, πράγµατι είναι µία υγειονοµική βόµβα. Οι δύο
σηµαντικές περιπτώσεις επανεµφάνισης της λέπρας στην Ελλάδα έχουν να κάνουν µε τους λαθροµετανάστες. Δεν θα πω τις
λεπτοµέρειες, γιατί δεν θέλουµε να τροµοκρατούµε τον ελληνικό
λαό. Όµως, όλοι ξέρουν ότι η λέπρα έχει βραδεία µορφή εµφά-
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νισης, αφού έχει επωαστεί επί µακρόν και µετά από ένα διάστηµα
η θεραπεία της καθίσταται αδύνατη κιόλας.
Αν, λοιπόν, εµείς αφήσουµε να εξελιχθούν αυτά τα ζητήµατα
στο πλαίσιο της Ελλάδας ανοιχτής αποθήκης λαθροµεταναστών
που πλέον θα πρέπει να θεσπίζουµε και το «δωρεάν υγειονοµική
και φαρµακευτική περίθαλψη» εκ µέρους µας, σαφώς θα πρέπει
να έρθουν εδώ πέρα για να θεραπευτούν δωρεάν.
Όµως, δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Τα σύνορά µας πρέπει να
ασφαλίσουν. Δεν έχουµε να σκοτώσουµε κανέναν. Έχουµε να
τους απελάσουµε, έχουµε να τους απωθήσουµε και έχουµε ζητήσει κατ’ επανάληψη από την Κυβέρνηση να παρέµβει στα ευρωπαϊκά όργανα, να σταµατήσουν οι δανειοδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις της Τουρκίας, που είναι συνδεδεµένο µέλος µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς µας ξεφορτώνει. Έχουµε ζητήσει
να καταγγελθεί το Δουβλίνο ΙΙ, να ανασταλεί ως προς εµάς, να
αναθεωρηθεί, γιατί διαφορετικά δεν µπορεί η Ελλάδα να αντέξει
άλλο.
Με ποιο δικαίωµα η Γερµανία θα µας απειλεί ότι της στέλνουµε
λαθροµετανάστες, όταν αυτή λέει ότι µπείτε στην Ελλάδα ελεύθερα γιατί έτσι είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα και µετά η Ελλάδα
πρέπει να φυλάει και την έξοδο των συνόρων της;
Αφού, λοιπόν, εµείς απέναντι στον θεραπευτικό τουρισµό,
όπως λέει και ο συνάδελφος ο κ. Βελόπουλος, των λαθροµεταναστών, είµαστε ενάντιοι, λέµε αν η Κυβέρνηση έχει πρόβληµα
µε την κείµενη νοµοθεσία να προστατεύσει τον ελληνικό λαό, να
ξέρει ότι λάθος δρόµο διάλεξε σε σχέση µε τους λαθροµετανάστες. Δεν αντιµετωπίζετε τα προβλήµατα µε την παραµονή τους
και βεβαίως, δεν είµαστε εµείς η χώρα που θα αναλάβει την ίασή
τους εν συνόλω.
Είµαστε η χώρα η οποία αυτήν τη στιγµή έχει συνέπειες. Για
τον ελληνικό πληθυσµό που προσβάλλεται από το αυστραλιανό
αντίγονο, την ηπατίτιδα C, το AIDS και τα υπόλοιπα, ποιος πληρώνει την ηθική βλάβη για την υγεία του; Ποιος ευθύνεται; Ποιος
είναι ο αρχικός αυτουργός; Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
µάς δίνει τίποτα;
Όταν λέτε 1000% αύξηση του AIDS σηµαίνει πως πρέπει να
τελειώσει αυτή η γάγγραινα.
Οι κάτοικοι των Αχαρνών σάς περιµένουν έξω από την Αίθουσα
απαιτώντας να πάρετε πίσω αυτήν την τροπολογία. Ξέρετε πολύ
καλά και εσείς ότι δεν θα παραστεί ο απαιτούµενος αριθµός,
χώρια αυτοί που θα καταψηφίσουν την τροπολογία και εκ µέρους
της δικής σας παράταξης. Πλέον όλες οι πτέρυγες αυτής της Αίθουσας αναγνωρίζουν το ορθόν της θέσεως του ΛΑΟΣ.
Και η Νέα Δηµοκρατία θα πρέπει να παραστεί. Μη µας το παίζει Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε δύο εισηγητές της Πλειοψηφίας
σήµερα εδώ µέσα. Γιατί για το προηγούµενο ζήτηµα που αφορούσε τη Θράκη και που εσείς είχατε καλή διάθεση να το λύσουµε εξοµοιώνοντας την ισότητα των πολιτών, ακούσαµε ότι
έθεσε βέτο ο κ. Τασούλας. Να έρθει να πάρει το λόγο επί προσωπικού και να πει τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας απέναντι στο
ζήτηµα της Θράκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θέλω το λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κριτσωτάκη, διαµαρτύρεται ο κ. Μπούρας. Κάποια στιγµή πρέπει να µιλήσουν και
οι Βουλευτές. Άλλωστε είστε ειδικός αγορητής….
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, λείπει
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Μπούρα,
έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Έχω από το πρωί εδώ και διαρκώς
σήµερα παίζεται πινγκ πονγκ Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,
απ’ όλες τις πτέρυγες. Τελικά ελάχιστοι Βουλευτές δεν µπορούµε για µείζονα θέµατα που µας απασχολούν, όχι προσωπικά,
αλλά την περιφέρεια µας, να πάρουµε το λόγο. Ζητώ να µη συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι. Δεν υπάρχει καµµία διαδικασία αυτήν
τη στιγµή και η κυρία συνάδελφος κακώς πήρε το λόγο πριν από
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λίγο. Είναι εισηγήτρια και θα έπρεπε να περιµένει να τελειώσουν
οι πρωτολογίες των Βουλευτών και µετά να πάρει το λόγο για να
δευτερολογήσει όσο θέλει.
Γι αυτό, κύριε Πρόεδρε, να εφαρµόσετε τον Κανονισµό -είναι
οι τελευταίες στιγµές αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου- για
να µην έχουµε αυτό το οποίο συνεχίζεται διαρκώς, ο ένας στον
άλλον να πετάει την µπάλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σωστά είπατε ότι κακώς
η κ. Ρενταρή πήρε το λόγο και θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Κριτσωτάκη αν αποδέχεται να συνεχίσουµε ή αν θέλει το λόγο µόνο
για ένα λεπτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο,
όπως και οι άλλοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ποιοι είναι «οι άλλοι»; Οι
άλλοι είναι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι οποίοι κατά τον
Κανονισµό δικαιούνται να µιλήσουν…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν είναι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Αν ήταν Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Χάνουµε χρόνο χωρίς
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ο κ. Κριτσωτάκης ως εισηγητής
ήρθε µετά από πέντε ώρες και τον διευκολύνατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Με συγχωρείτε, δεν πάει άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κριτσωτάκη, µπορείτε να κάνετε µονόλεπτη παρέµβαση, διαφορετικά θα πρέπει
να περιµένετε να µιλήσετε στη δευτερολογία σας. Δεν µπορούµε
να καταργήσουµε τον Κανονισµό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Εγώ ζητώ να µιλήσω, γιατί αυτήν τη
στιγµή έχει γίνει µια ολόκληρη συζήτηση, έχουν µιλήσει όχι µόνο
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι –αν ήταν έτσι, δεν θα ζητούσα
το λόγο- αλλά τουλάχιστον δύο άτοµα που δεν είναι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Και εγώ θέλω να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Μπούρα. Χάνουµε χρόνο.
Θα είναι η τελευταία παρέκκλιση. Ορίστε, κύριε Κριτσωτάκη,
έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Θα ήθελα να πω το εξής µε µια φωνή
λογικής, που θέλει να µπει και στην ουσία, αλλά πρώτα θέλει να
αποτρέψει αυτόν τον παραλογισµό και το πινγκ πονγκ που γίνεται
εδώ µέσα, το οποίο είναι απαράδεκτο και υποκριτικό. Ξέρω ότι
είναι βαριά η κουβέντα, αλλά αυτό πιστεύω, αυτό βλέπω, αυτό
λέω.
Σήµερα γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση, µερικές ώρες πριν σταµατήσει αυτή η συνεδρίαση αλλά και αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος;
Να σας πω ότι υπάρχει µεγάλη ευθύνη που µπαίνει αυτό το
θέµα σε ένα τέτοιο άσχετο νοµοσχέδιο, την τελευταία στιγµή.
Ένα τέτοιο σοβαρό θέµα δεν µπορεί να λυθεί έτσι. Εγώ µπορεί
να διαφωνώ µε αυτά που λέει ο Υπουργός Υγείας, ότι δηλαδή,
είναι µια υγειονοµική βόµβα. Διαφωνώ όµως περισσότερο µε την
προσέγγιση. Δεν λύνονται σοβαρά θέµατα µε τέτοιους τρόπους.
Δεν λύνονται κοινωνικά θέµατα µε µια διάταξη, µε µια τροπολογία που αλλάζει την τελευταία στιγµή και που σε κάποιους δίνεται
η δυνατότητα να την εκµεταλλευθούν. Το εκµεταλλεύονται µε
έναν τρόπο σαν να µη µιλάµε για ανθρώπους.
Θέλω να σας πω το εξής. Ανοίξατε, κύριε Υπουργέ -που δεν
είστε αυτήν τη στιγµή εδώ- τον ασκό του Αιόλου, διότι αρχίσατε
εδώ και καιρό ένα φλερτ µε το κόµµα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Είπατε πράγµατα που δεν έπρεπε να πείτε και που
βλέπετε πως τώρα σας τα ζητάνε σαν χρωστούµενα και σαν
ρέστα. Τους δώσατε πολύ έδαφος και βγαίνουν.
Ξέρετε ότι γίνεται µια διαµάχη στα γκάλοπ περισσότερο, αλλά
και στην κοινωνία. Κάποιοι θέλουν να αναµετρηθούν µε τη
«Χρυσή Αυγή» στο πεδίο του ποιος θα πατήσει καλύτερα ανθρώπους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Αυτά λέω. Αυτά πιστεύω. Και ξέρετε
απόλυτα ότι είναι σωστά.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε; Στην «Υπατία» ποιος τους έφερε; Εµείς τους φέραµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ανατολάκη, παρακαλώ, µη διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Κριτσωτάκη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Πρέπει να αλλάξετε την ατζέντα της
κοινωνίας, να µη βάλετε δηλαδή, το µνηµόνιο και τις συνέπειές
του, να µη βάλετε το θέµα της ανεργίας που καλπάζει, να µη βάλετε το θέµα του µεγάλου µέρους του πληθυσµού, που είναι
κάτω από το όριο της φτώχειας και αυξάνεται διαρκώς. Θέλετε
τώρα µαζικές απελάσεις. Θέλετε να πάτε στις εκλογές µ’ αυτά.
Δεν µπορείτε να πάτε µ’ αυτά. Θα πάτε µε τα πραγµατικά προβλήµατα.
Θέλω να σας πω ότι εδώ οι ευθύνες είναι διπλές: αυτοί που εκµεταλλεύονται και αυτοί που δίνουν ευκαιρία προς εκµετάλλευση. Και µιλώ συγκεκριµένα. Από τη µια το Υπουργείο και η
Κυβέρνηση, που επιτρέπει στον Υπουργό και από την άλλη µεριά
οι κύριοι που βλέπετε ότι δρουν πολύ προγραµµατισµένα. Μπαίνουν, βγαίνουν, ζητούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Στην «Υπατία» πείτε µου ποιος
τους έφερε. Γιατί δεν µιλάτε; Είστε και από την Κρήτη! Γιατί δεν
το λέτε αυτό; Έτρεχαν όλοι οι Υπουργοί…
(Κωδωνοκρουσίες)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Η φωνή σας είναι πουκάµισο αδειανό. Δεν απαντώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ.
Κύριε Κριτσωτάκη, µην µπαίνετε στη διαδικασία. Αφήστε να
τηρώ εγώ την τάξη. Εσείς αγορεύστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Δεν απαντώ. Βλέπετε ότι προσπαθώ
να κρατηθώ στην ουσία και όχι να απαντήσω στην πρόκληση.
Η κ. Ρενταρή είπε κάτι βιωµατικό από τον Έβρο. Η κατάσταση
πράγµατι είναι έτσι. Και θέλω να σας πω ότι ακόµα και από την
πλευρά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ακούστηκαν σωστά
πράγµατα. Όντως δεν υπάρχει µεταναστευτική πολιτική µε ευθύνη και της µονοκοµµατικής, της πρώτης, µνηµονιακής κυβέρνησης και της δεύτερης, της τρικοµµατικής, στην οποία µετείχαν
και αυτοί και της τρίτης, της τωρινής, που είναι τα δύο κόµµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ να τους πάρει στο σπίτι
του!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν λύνεται αυτό
αλλά εγώ θα ήθελα να καταγράψω ότι αν δεν µιλήσουµε για το
Δουβλίνο ΙΙ, αν δεν µιλήσουµε και για τη Σένγκεν, αν δεν µιλήσουµε σε επίπεδο ηπείρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν µιλήσουµε για ειδικές συνθήκες που βιώνει η Ελλάδα και αν δεν
ζητήσουµε και ειδικές βοήθειες από τις κοινωνίες που είναι δίπλα
µας και στην ίδια ήπειρο µε εµάς, αυτό το πρόβληµα δεν πρόκειται να λυθεί. Αν πάµε να το λύσουµε, θα το λύσουµε πατώντας
ανθρώπους. Εγώ θα έλεγα σε κάποιους που φωνάζουν ότι είναι
ορθόδοξοι χριστιανοί, τώρα τουλάχιστον τη Μεγαλοβδοµάδα να
µη θυσιάζουν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Γιατί δεν τους παίρνετε στο σπίτι
σας; Όπως τους φέρατε από την Κρήτη µε καράβι να τους πάρετε στο σπίτι σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κριτσωτάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Θυµώνει ο κ. Ανατολάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω. Το Προεδρείο να βοηθήσει και µε τη διαδικασία. Καλώ όλους τους υπόλοιπους να
ασχοληθούν µε την ουσία και βλέποντας όλη την κατάσταση,
αλλά και τις ηµέρες ετούτες να σταµατήσουν την εκµετάλλευση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Εσείς τους εκµεταλλεύεστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Αυτό το θέµα αναγκαστικά θα πάει
στην επόµενη Κυβέρνηση που θα προκύψει. Μακάρι να είναι
ικανή, µακάρι µην έχει την ανικανότητα αυτής της Κυβέρνησης
να µπορέσει να λύσει και τέτοια προβλήµατα και άλλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ήρθε η ώρα του κ. Αθανασίου Μπούρα, Βουλευτή Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, το Βήµα της Βουλής είναι ελεύθερο. Στο
τέλος-τέλος το είδαµε για τριάντα λεπτά σήµερα µε την οµιλία
του κ. Βενιζέλου, ο οποίος νόµισε ότι µιλάει στην Κοινοβουλευ-
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τική Οµάδα του κόµµατός σας. Κι ενώ είχαµε συγκεκριµένα θέµατα, δεν άγγιξε κανένα, αλλά απολογήθηκε για το παρελθόν και
στοχοποίησε και το µέλλον.
Γι’ αυτό κι εµένα θα µου επιτρέψετε, κύριοι Υπουργοί, να µην
ασχοληθώ µε κανένα άλλο θέµα, παρά µόνο µε τη µε γενικό
αριθµό 1013 και ειδικό 57 υπουργική τροπολογία –λαµβάνοντάς
την ως αφετηρία- αυτή για την οποία µιλάµε τόση ώρα.
Ξεκινώντας, λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής: Μπορεί αρχικά
να φαίνεται αθώα, αλλά υποκρύπτει πάρα πολλούς κινδύνους.
Προς τι, κύριε Υπουργέ ή κύριε Υφυπουργέ επί της ασφάλειας
του πολίτη, αυτή η τροπολογία να συνοδεύεται µε κάποια επιµέρους νοµικά κείµενα, µεταξύ των οποίων και το άρθρο 8, του
3907, παράγραφος 14, στο οποίο –να µην αναφερθώ λεπτοµερώς- βλέπουµε ότι για τις ανάγκες εγκατάστασης των ΚΕΠΥ, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στρατόπεδα που δεν χρησιµοποιούνται πλέον από τη Στρατιωτική Υπηρεσία και παραχωρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνική Άµυνας στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη;
Κύριοι Υπουργοί, ακούστε κάτι: Το έχω γράψει τελευταία και
σε µία ερώτησή µου µε αφορµή αυτό το θέµα για το οποίο δεν
σας πιστεύει κανένας. Πιστεύετε πραγµατικά ότι ο λόγος για τον
οποίο θέλετε να νοµοθετήσετε σε αυτό το θέµα, έχει κάποιο αποτέλεσµα; Η Κυβέρνηση αυτή έχει πλέον συγκεκριµένες ηµέρες.
Και δεν νοµίζω ότι το µείζον θέµα, το µεταναστευτικό ή και το
υγειονοµικό κατ’ ακολουθία, θα είναι αυτό το οποίο θα λυθεί τις
τελευταίες ώρες λειτουργίας αυτού του Κοινοβουλίου.
Απλά –κι εγώ θα το πω µε το όνοµά του- είναι εκλογική σκοπιµότητα του κ. Χρυσοχοΐδη για τη Β’ Αθηνών, συνεπικουρούντος
για τη σηµερινή µάλιστα αυτή διάταξη και του κ. Λοβέρδου, προκειµένου να παραπλανήσουν τους δύσµοιρους κατοίκους των περιοχών, εν πάση περιπτώσει, της Β’ Αθηνών.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Μπούρα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι να µου πείτε τώρα; Θα µου πείτε
ότι θα λύσετε το θέµα αυτό; Πείθετε κανέναν; Κανέναν δεν πείθετε. Γελάει ο κόσµος. Είναι εκλογική σκοπιµότητα, προκειµένου
να διασφαλιστεί η εκλογή κάποιων εξ υµών. Δεν είναι τίποτα
άλλο.
Να σας πω και κάτι ακόµα: Επιτέλους, δεν µπορεί να είναι η
Περιφέρεια Αττικής η πίσω αυλή της Αθήνας. Ό,τι περισσεύει,
το πηγαίνουµε στο λεγόµενο «Υπόλοιπο Αττικής». Εκεί τα σκουπίδια. Εκεί οι βιοµηχανίες. Εκεί οι χωµατερές. Εκεί τώρα αυτά τα
κέντρα, προκειµένου να δηµιουργήσουµε µία εντύπωση ότι θα
λύσουµε το θέµα.
Ποιον κοροϊδεύετε; Τον εαυτό σας κοροϊδεύετε, για να το πω
ευθέως. Τον εαυτό σας κοροϊδεύετε όταν πηγαίνετε στο παρά
ένα λεπτό να λύσετε ένα µείζον θέµα το οποίο χρειάζεται µία πολιτική η οποία θα προέλθει από διάλογο, από συζητήσεις, από
δράσεις και από σχέδια. Και ποιος; Εσείς που όταν ήρθατε το
2009, καταργήσατε τα τέσσερα κέντρα και κοιτάξατε το πρώτο
νοµοθέτηµά σας να είναι πώς θα δώσετε ψήφο στους λαθροµετανάστες.
Κι έρχεστε, θεωρώντας πίσω αυλή της Αθήνας το Δήµο Αχαρνών, έναν ιστορικό δήµο. Αν δεν ξέρετε, να µάθετε την ιστορία
του Δήµου Αχαρνών. Δεν είναι αυτό που περιφρονητικά κάποιοι
µπορούν να σας πουν, «εκεί στο Μενίδι». Ο Δήµος Αχαρνών έχει
µία ιστορία που ξεκινάει από την αρχαιότητα, µε λαµπρό πολιτισµό. Και αυτήν τη στιγµή έχει εκατόν πενήντα χιλιάδες κατοίκους. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς είναι Αιγαιοπελαγίτες, Κρητικοί, Θεσσαλοί, Μακεδόνες, από όλα τα σηµεία της Ελλάδος.
Η είδηση για τη δηµιουργία αυτού του κέντρου αναστάτωσε
την κοινωνία των Αχαρνών και δηµιούργησε έναν ξεσηκωµό. Και
πηγαίνετε εσείς να κάνετε ένα τέτοιο κέντρο που; Πηγαίνετε τέσσερα µέτρα από το φράκτη µιας τριτοβάθµιας σχολής, της σχολής της Ελληνικής Αστυνοµίας, την Αστυνοµική Ακαδηµία, αν δεν
απατώµαι. Σ’ αυτήν τη σχολή, κύριε Υφυπουργέ, πριν από δέκα
µέρες εσείς, αλλά παριστάµενος και εγώ ως εκπρόσωπος του
αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δώσατε τα µεταπτυχιακά διπλώµατα σε είκοσι τέσσερις αποφοίτους διακλαδικούς αν θα θυµάστε- και από το στρατό και από την αεροπορία και
από το ναυτικό και από την ΕΥΠ, κ.λπ.. Είναι µια σχολή, η οποία
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εκπαιδεύει πολλές φορές και ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται για
θέµατα ασφαλείας από το εξωτερικό και στα τέσσερα µέτρα πηγαίνετε να δηµιουργήσετε αυτό το οποίο σκεφτήκατε την τελευταία στιγµή. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Η τοπική κοινωνία αντέδρασε και αντιδρά. Εµείς οι Βουλευτές
όλων των κοµµάτων στην Περιφέρεια Αττικής αντιδρούµε και θα
αντιδρούµε. Αποσύρτε την τροπολογία αυτή, δεν πρόκειται να
λύσετε τίποτα σήµερα. Μπορείτε να αντιµετωπίσετε τα θέµατα
όπως µέχρι τώρα.
Πρέπει να σας πω ότι είστε και πλήρως παράνοµοι. Ξέρετε
πότε έγινε η παραχώρηση αυτού του οικοπέδου; Έγινε από το
Δήµο Αχαρνών µε την πράξη 4567/105/20/1/68 και µάλιστα παραχωρήθηκε για τη δηµιουργία και µόνο της σχολής στην Αµυγδαλέζα. Αυτή είναι η απόφαση και να ξέρετε οτιδήποτε και αν
κάνετε θα προσβληθεί και νοµικά, για να δείτε δηλαδή πόσο
λάθος είστε. Πάτε να περάσετε αυτές τις µέρες κάτι για να πείτε
ότι κάτι κάνετε. Όχι εσείς, τους ανέφερα τους δύο συναδέλφους
σας από την άλλη περιφέρεια.
Τώρα, αυτή η σχολή βρίσκεται µέσα στον οικιστικό ιστό, εκεί
που κατοικούν συµπολίτες µας δίπλα, εκεί που η περιοχή αναπτύσσεται στους πρόποδες της Πάρνηθας, εκεί που πριν από µερικά χρόνια λειτούργησε το Ολυµπιακό Χωριό.
Κύριοι Υπουργοί, αποσύρτε αυτήν την τροπολογία, γιατί είµαι
βέβαιος ότι θα καταψηφιστεί κιόλας. Θα καταψηφιστεί σήµερα
η τροπολογία, σας προλαβαίνω. Αποσύρτε την, γιατί δεν πάτε να
λύσετε τίποτα. Μη µας πείτε τώρα ότι είναι και µνηµονιακή υποχρέωση. Καταλαβαίνετε. Ψηφίζαµε κάποιες µέρες γιατί είχε υποχρεώσεις η χώρα µας. Μήπως είναι µνηµονιακή υποχρέωση να
ψηφιστεί αυτή η τροπολογία σήµερα; Όχι. Κοµµατική και εκλογική υποχρέωση είναι και είναι ορισµένων ανθρώπων οι οποίοι
έχουν βάλει ακριβώς ως στόχο να περάσουν στη Β’ Αθηνών κάποια µηνύµατα. Αυτά τα µηνύµατα εµείς που εκπροσωπούµε την
Περιφέρεια Αττικής -όχι γιατί είµαστε αντίθετοι, είµαστε αντίθετοι µε τα εκτρώµατα τα οποία προσπαθείτε να δηµιουργείτε- δεν
θα τα επιτρέψουµε.
Γι’ αυτό εάν επιµείνετε και την κρατήσετε, εγώ προσωπικά και
άλλοι συνάδελφοί µου θα την καταψηφίσουµε. Αν, όµως, θελήσετε να σκεφτείτε ωριµότερα ότι σήµερα τίποτα δεν σας βιάζει,
αφήστε την επόµενη κυβέρνηση. Σε λίγες µέρες θα έχουµε εκλογές. Ο ελληνικός λαός θα εκλέξει µε την ψήφο του αυτόν που
θέλει να του χαράξει την πολιτική για το επόµενο αρκετά µεγάλο
χρονικό διάστηµα.
Αυτό το θέµα, λοιπόν, δεν είναι στιγµιαίο, κύριοι Υπουργοί.
Είναι ένα θέµα το οποίο χρήζει µιας αντιµετώπισης για µακρόχρονη πολιτική εξέλιξη και χρειάζονται πολλές πολιτικές. Γι’
αυτό, λοιπόν, σας κάνω έκκληση και αυτήν τη στιγµή να δηλώσετε ότι αποσύρετε την τροπολογία. Σε εσάς, κύριε Υφυπουργέ,
κάνω έκκληση να πείτε στον Υπουργό σας, τον κ. Χρυσοχοΐδη,
ότι αυτά δεν θα περάσουν στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήµο
Αχαρνών, προκειµένου να λύσει τα δικά του προβλήµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εύχοµαι σε όλους τους συναδέλφους και στον ελληνικό λαό καλό Πάσχα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μακρά η τελευταία συνεδρίαση,
κύριε Πρόεδρε. Η τελευταία, από ότι φαίνεται. Ακούστηκαν λόγια
συγκινητικά και µεστά. Όµως, ταυτόχρονα όλες αυτές οι εξάρσεις που είχαµε, αυτός ο ανταγωνισµός ουσιαστικά που υπάρχει
µε κάποιους από την Αίθουσα και µε κάποιους εκτός Αιθούσης,
όπως περιγράφηκε από το Βήµα της Βουλής από τον κ. Αϊβαλιώτη, δείχνει το τι πρόκειται να συµβεί στην επόµενη Βουλή, εάν
επικρατήσουν τα άκρα. Και αυτό είναι παιδευτικό σήµερα για τον
πολίτη. Δεν είναι χαµένη η συνεδρίαση. Δείχνει µε τον πιο απτό
τρόπο τι θα γίνει, εάν αυτά τα άκρα πείσουν τον ελληνικό λαό ότι
µπορούν να του δώσουν λύση µε τις ακραίες θέσεις τις οποίες
έχουν.
Εγώ καταλαβαίνω την πίεση που υπάρχει και σε σχέση µε τα
θέµατα τα οποία συζητάµε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι για
τα θέµατα τα οποία συζητάµε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι,
ότι η τροπολογία που έχει έρθει αφορά καθαρά την προστασία
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της κοινωνίας, αφορά ένα µεσοδιάστηµα για το οποίο εκ των
πραγµάτων είναι στη χώρα µας κάποιοι άνθρωποι.
Συµφωνούµε όλοι να είναι κλειστά τα σύνορα, µε την έννοια
να µην µπαίνει κανείς από αυτούς. Συµφωνούµε όλοι ότι πρέπει
να κινήσουµε κάθε διαδικασία που µας επιτρέπουν ο νόµος, το
Σύνταγµα, οι διεθνείς συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, για να γυρίσουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι.
Όµως, ταυτόχρονα το µεσοδιάστηµα που είναι εδώ, είτε είναι
µία ηµέρα είτε δύο είτε τρεις, πρέπει να υπάρχει προστασία και
του αστυνοµικού που θα τους πιάσει, εάν αυτός έχει µία ασθένεια που άµεσα µεταδίδεται. Γιατί υπάρχει τόση υποκρισία; Πρέπει να προστατεύσουµε και τον πολίτη που θα έρθει σε επαφή
µαζί του, είτε στο µεταφορικό µέσο είτε από συνωστισµό είτε
από οτιδήποτε άλλο. Εποµένως όχι πολλά λόγια σε αυτό το θέµα.
Για όλα τα άλλα θέµατα να κάτσουµε να τα συζητήσουµε. Σε
αυτό, όµως, θέλετε να αφήσετε τους Έλληνες πολίτες απροστάτευτους στη µετάδοση νοσηµάτων; Αυτό είναι το θέµα. Γιατί;
Γιατί θέλετε να κάνετε µία εικονική µάχη µε τους απ’ έξω που
απειλούν να µπουν µέσα και που είναι πιο δυναµικοί. Έτσι έχουν
αποδείξει, είναι πιο δυναµικοί.
Με τέτοιες λογικές, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να πάει η Ελλάδα µπροστά. Εάν δεν κατανοήσουµε όλοι όσοι είµαστε σήµερα
και αύριο αυτοί που θα έρθουν, οι πολιτικές δυνάµεις, τα µέλη
του Κοινοβουλίου, ότι πρέπει να υπάρξει ένα ελάχιστο πλαίσιο
συνεννόησης, τα πράγµατα δεν είναι καλά για την Ελλάδα. Δεν
πρόκειται να σωθεί η Ελλάδα µε τέτοιες λογικές και γι’ αυτό είναι
κρίσιµη η επόµενη εκλογική µάχη.
Μιλούµε πολλές φορές χωρίς ευθύνη και πρέπει να το προσέχουµε αυτό. Ακούστηκε σήµερα από τον κ. Αϊβαλιώτη συγκεκριµένα, ενώ κατήγγειλε κάποιες καταστάσεις, ότι όλα τα δεινά ήταν
από την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει πολύ δεξιό DNA
ο Κώστας Αϊβαλιώτης.
Η περίοδος του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν µια περίοδος πολύ
παραγωγική για τη χώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε δικαιοσύνη. Έδωσε λόγο, ρόλο και οικονοµική υπόσταση στο µέχρι
τότε παραγκωνισµένο λαό. Η ανάπτυξη που πυροδοτήθηκε τότε
κρατούσε µέχρι πριν από λίγα χρόνια. Τα χρήµατα που δόθηκαν
στον ελληνικό λαό έπιασαν τόπο.
Αντίθετα µε άλλες περιόδους, όπως η τελευταία εξαετία του
κ. Καραµανλή, για την οποία δεν είπε κουβέντα και όχι µόνο
αυτός αλλά και άλλοι, τις µαύρες τρύπες, την κλοπή, τη σπατάλη,
τις πελατειακές σχέσεις, όλα τα κάλυπταν µε πρόσθετο δανεισµό, µε αποτέλεσµα να εκτινάξουν τα ελλείµµατα και τα χρέη
στα ύψη. Όταν δεν κάνεις σωστή ανάλυση για το ποιο είναι το
πρόβληµα που υπάρχει, δεν µπορείς και να το λύσεις. Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι αυτή η κρατική διαχείριση που έγινε την τελευταία εξαετία και η διαχρονική ευθύνη για το ότι δεν αλλάξαµε
το κράτος και σε αυτήν την ευθύνη συµµετέχουµε και εµείς. Δεν
καταφέραµε να φτιάξουµε ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό
κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Βέβαια η µετάλλαξη του αναπτυξιακού και παραγωγικού µοντέλου σε καταναλωτικό, ήρθε για
να φέρει τα οικονοµικά αποτελέσµατα που είδαµε το 2009. Αλλά
το πρόβληµα εκδηλώθηκε το 2009. Το λέω για τους φίλους της
Αριστεράς. Και θυµήθηκα ότι από το 2004 είχα µια απορία. Το
2004-2009 σε όλους τους λόγους έλεγαν δυο, τρία πράγµατα
στην αρχή γρήγορα-γρήγορα για τη διακυβέρνηση Καραµανλή
και στη συνέχεια λέγανε για τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το τι
έφταιγε. Και είχα µια απορία -πάντα τους ρωτούσα- µα γιατί συµβαίνει αυτό και συνέχεια τα µετέφεραν στο παρελθόν. Ε, από το
2009 και µετά µε άκουσαν «φαίνεται» και αναφέρονται µόνο για
την πολιτική από το 2009 και µετά, για την προηγούµενη πάλι
εξαετία, τίποτα. Είναι αυτό το αντιΠΑΣΟΚ καρτέλ στο οποίο µε
διάφορους τρόπους µετέχουν από διαφορετικές ιδεολογικές
πλευρές και πολιτικές απόψεις.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτό που σήµερα πρέπει να δούµε
όλοι είναι ότι και εµείς έχουµε τα δικά µας λάθη. Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε ένα τεράστιο λάθος που δεν έφερε τον εκλογικό
νόµο την πρώτη µέρα το 2009 που ξεκινήσαµε, να αλλάξει επιτέλους η ρίζα του κακού σε σχέση µε το πολιτικό χρήµα. Κάναµε
τεράστια λάθη, όπως στο πρώτο µνηµόνιο που δεν βάλαµε 180
ή να προσφύγουµε σε εκλογές, για να πάρουν την ευθύνη και οι
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κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι. Η Νέα Δηµοκρατία και ο Σαµαράς το
έπαιζαν ελεύθεροι και ωραίοι. Πού ήταν η ευθύνη που τους δώσαµε; Λιγότερη από αυτή που τους αναλογούσε.
Λάθη έχουν κάνει όλοι. Το φορτίο, όµως, δεν µπορεί σήµερα
να το σηκώσει ο ελληνικός λαός και το φορτίο είναι βαρύ. Θα
πρέπει να δούµε µε πολιτική συνεννόηση από την πλευρά του ο
καθένας, χωρίς να κάνει καµµία διαγραφή στις απόψεις του στις
πολιτικές πώς θα έχουµε µια περίοδο που θα συνδράµουµε την
Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της. Να στηρίξουµε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, να έχουµε µια αυτοδύναµη Ελλάδα -που δεν κατάλαβε, λέει κάποιος, τι σηµαίνει- µε ανάπτυξη και κοινωνική
συνοχή. Και αυτό µπορούµε να το πετύχουµε αν δουλέψουµε σε
τρεις άξονες.
Ο πρώτος άξονας είναι της στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας µε παραγωγική αναδιάρθρωση, µε διασφάλιση της ρευστότητας στην αγορά που δεν είναι χάρισµα στις τράπεζες, γιατί
σηµαίνει νέες επενδύσεις, νέες δουλειές, νέες θέσεις εργασίας,
µε ένα δεύτερο άξονα που αφορά την ανακούφιση της κοινωνίας,
ανακατανοµή των βαρών να δώσουµε στήριξη στους πιο αδύναµους και βέβαια προϋπόθεση όλων αυτών είναι να φτιάξουµε ένα
ισχυρό µεν, επιτελικό, σύγχρονο και αποτελεσµατικό κράτος.
Επιτέλους, το πολιτικό σύστηµα χρειάζεται αλλαγές σίγουρα.
Στο πολιτικό σύστηµα µετέχουν οι πάντες, και αυτοί που συµφωνούν και αυτοί που διαφωνούν. Το λέω πολλές φορές και αυτοί
που ψηφίζουν «ναι» και αυτοί που ψηφίζουν «όχι». Πρέπει όλοι
µαζί να δούµε τι πρέπει να αλλάξει σε αυτό το πολιτικό σύστηµα.
Να βάλουµε µπροστά την Αναθεώρηση του Συντάγµατος ή να
περάσουµε σε µια τέταρτη ελληνική δηµοκρατία. Αυτά πρέπει να
συζητήσουµε.
Είναι η τελευταία µέρα και µπορούµε µετά τις εκλογές, µετά
την εντολή του λαού που αυτή θα µας δείξει προς τα πού θα κατευθυνθούµε, να βάλουµε κάτω τα πράγµατα και να προχωρήσουµε µε έναν κοινό στόχο. Να κάνουµε οριστική υπέρβαση της
κρίσης και να δώσουµε υπόσταση σε αυτό που λέµε αυτοδύναµη
Ελλάδα µε ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Βρεττός Βουλευτής Νοµού Αττικής έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω για την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε -δεν θα διαφωνήσω µε τον προηγούµενο οµιλητή, τον κ. Κεγκέρογλου, για τις
γενικές τοποθετήσεις- και χαίροµαι που έχω µπροστά µου τον
Υπουργό, τον οποίο αφορά το θέµα κυριολεκτικά.
Κύριε Υπουργέ, σας είχα ακούσει για τον τρόπο που θα αντιµετωπίσετε το πρόβληµα που είναι πράγµατι πολύ σοβαρό και
µεγάλο και είχα συµφωνήσει µαζί σας. Συµφωνώ µαζί σας και σήµερα µε τις αιτιάσεις που φέρνετε και µε τον προγραµµατισµό
που κάνατε. Απορώ, ειλικρινά, πώς υπογράψατε αυτήν την τροπολογία. Δεν είναι δική σας, το ξέρω πολύ καλά ότι είναι του κ.
Χρυσοχοΐδη.
Έχω κάνει, κύριε Υπουργέ, επί πολλά χρόνια -και εσείς το ξέρετε- στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Ακόµη εκπροσωπώ την ελληνική Βουλή στο Συµβούλιο της Ευρώπης και ξέρω πολύ καλά
ότι αν αυτή η τροπολογία πάει στο Συµβούλιο της Ευρώπης, θα
µας επικρίνουν. Θα πουν ότι είµαστε χώρα από το παρελθόν. Δεν
είναι δυνατόν να περιγράφονται µε τέτοιο βάρβαρο τρόπο ανθρώπινα δικαιώµατα, ανθρώπων που έχουν κάθε δικαίωµα να
έχουν την περίθαλψη που εσείς είπατε, όχι µέσα από αυτή την
τροπολογία, αλλά βγαίνοντας πολύ θαρραλέα και περιγράφοντας την κατάσταση στα µέσα ενηµέρωσης και στη Βουλή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έχω δώσει µια διόρθωση και είναι προς διανοµή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Άρα, λοιπόν, όλα καλά, αλλά η
τροπολογία δεν είναι εντάξει.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς το θέµα είναι ιατρικό. Τι σχέση έχει
το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης; Και µόνο από αυτό τεκµαίρεται
ότι έχει άµεση συνάφεια µε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης και λυπάµαι που το λέω αυτό αλλά είναι το παιχνίδι που παίζεται σήµερα για το κέντρο της Αθήνας. Και είναι
ένα παιχνίδι προεκλογικό και δεν αφορά κόµµατα, αφορά συγ-
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κεκριµένα πρόσωπα, όχι εσάς. Τα έχω πει και στον κ. Χρυσοχοΐδη
και λυπάµαι. Του τα είπα και στο τηλέφωνο και του περιέγραψα
πώς είναι η κατάσταση και του είπα να αποσύρει την τροπολογία,
διότι είναι µια τροπολογία η οποία δεν είναι σωστή από πολλές
απόψεις.
Πρώτα-πρώτα η τροπολογία, όπως είναι, έχει συνάφεια και
προσπαθεί να βρει νοµικό υπόβαθρο για να στηρίξει την τοποθέτηση των ανθρώπων αυτών σε στρατόπεδα. Άλλωστε, όπως
είπε ο κ. Μπούρας, ο κ. Βλάχος και εσείς, κύριε Ροντούλη, νοµίζω, γράφονται µέσα στο αιτιολογικό της τροπολογίας σαφώς
οι λέξεις «στρατόπεδο και η χρήση του». Άρα, λοιπόν, δεν µπορεί
να λέµε ότι είναι εκτός. Όχι, είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο η τροπολογία αυτή.
Και επειδή ξέρω την περιοχή της Αµυγδαλέζας, ξέρετε έχω
χρηµατίσει επί έντεκα χρόνια δήµαρχος του Μενιδίου, έχω κάνει
κι εγώ µαζί µε τους συµπολίτες µου έναν αγώνα να έρθει το
κτήµα αυτό στον κύριο, που είναι ο Δήµων Αχαρνών. Το δηµόσιο
το 1968, επί δικτατορίας, έδωσε ένα κοµµάτι στην τότε Χωροφυλακή. Σαν δήµαρχος ξεκίνησα τους νοµικούς και τους δικαστικούς αγώνες και δικαιώθηκε ο δήµος. Αυτό ανήκει στο Δήµο
Αχαρνών, είναι ιδιοκτησίας του Δήµου Αχαρνών. Εν πάση περιπτώσει, ο Δήµος Αχαρνών είπε: αφήστε εκεί την Αστυνοµία, αλλά
µε τη χρήση την οποία είχε τότε. Δεν έχει νοµικό δικαίωµα η
Αστυνοµία να το χρησιµοποιεί για άλλους σκοπούς. Είναι λάθος
από όλες τις απόψεις.
Είναι λάθος και για τον εξής λόγο: Θέλουµε να αποµακρύνουµε από το κέντρο της Αθήνας τους λαθροµετανάστες, το έγκληµα κ.λπ.. Με το να βάλουµε µέσα σε ένα στρατόπεδο τους
λαθροµετανάστες, ακριβώς δέκα χιλιόµετρα –γιατί για δέκα χιλιόµετρα µιλάµε τώρα- έξω από την Αθήνα, δεν λύνουµε το πρόβληµα. Τι θα γίνει; Όλοι µας το ξέρουµε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι
ταλαίπωροι, θα φεύγουν όλοι την ηµέρα, θα έρχονται πάλι στο
κέντρο της Αθήνας, θα κάνουν πάλι αυτά τα οποία έκαναν και θα
γυρίζουν -αν θα γυρίζουν- και θα έχουν το µέρος αυτό σαν ένα
ξενοδοχείο, για να µπορούν να έχουν και την περίθαλψή τους.
Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. Δεν είναι σωστά. Δεν µπορείς στο κέντρο της Αθήνας στην ουσία, να δηµιουργείς ένα τέτοιο στρατόπεδο. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτή η λύση είναι
πρόχειρη, είναι εύκολη και έχει προεκλογικό χαρακτήρα.
Ξέρετε αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται παραµονές εκλογών.
Και σωστές λύσεις να προταθούν παραµονές των εκλογών, δεν
µπορούν να περάσουν. Αυτή είναι λάθος λύση. Αλλά και σωστές
λύσεις, δεν είναι σωστό να γίνονται παραµονές των εκλογών.
Αφήστε την επόµενη κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, να το
διαχειριστεί το θέµα. Άλλωστε, αν θέλαµε, θα το είχαµε διαχειριστεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν µπορούµε την τελευταία στιγµή
να λύσουµε ένα πρόβληµα το οποίο δεν έχει λυθεί µέχρι τώρα.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ -ξέρω ότι δεν είναι
δικό σας θέµα, ξέρω ότι είναι θέµα του Αναπληρωτή Υπουργού
και του κ. Χρυσοχοΐδη βασικά- πάρτε πίσω αυτήν την τροπολογία. Δεν είναι σωστό να τη συζητάµε τώρα.
Αφήστε τους επόµενους συναδέλφους να τη συζητήσουν.
Αφήστε αυτούς που θα ξεκινήσουν ένα πρόγραµµα, όποιοι κι αν
είναι αυτοί. Μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ, µπορεί η Νέα Δηµοκρατία. Μπορεί να είναι όλοι µαζί. Δεν ξέρω. Αφήστε να λύσουν το
θέµα αυτό που είναι πολύ σοβαρό, σηµαντικό, µεγάλο και απασχολεί όλους µας.
Εγώ πιστεύω ότι το να πάει στο Δήµο Αχαρνών αυτό το
πράγµα είναι µεγάλο πρόβληµα. Ο Δήµος Αχαρνών υποφέρει
από πάρα πολλά προβλήµατα, κυρίως από εκτεταµένη εγκληµατικότητα. Μένω εκεί και βλέπω το έγκληµα µπροστά στα µάτια
µου. Περνούν µπροστά από το σπίτι µου άνθρωποι ταλαίπωροι,
οι οποίοι όµως, έχουν εγκληµατικά στοιχεία και χαρακτηριστικά.
Κλείνουµε τις πόρτες. Δεν µπορούµε µερικές φορές να κοιµηθούµε µέσα εκεί. Άρα µη δηµιουργείτε σε αυτούς τους ταλαίπωρους ανθρώπους αυτό το πρόβληµα γιατί θα είναι µεγάλο.
Γι’ αυτό, παρακαλώ, να αποσύρετε την τροπολογία. Εγώ, όπως
καταλαβαίνετε, θα την καταψηφίσω.
Θα πω και δύο πράγµατα εκτός της τροπολογίας.
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα
άκουσα δύο πολύ καλές οµιλίες, οι οποίες µε άγγιξαν. Η µία ήταν
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η οµιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Βαγγέλη Βενιζέλου. Η
άλλη ήταν του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Απόστολου Κακλαµάνη.
Ο κ. Βενιζέλος έβαλε ένα πλαίσιο, που δεν το έβαλε ξεκρέµαστο αλλά ως συνέχεια κάποιων µέτρων που εφαρµόστηκαν και
τα οποία προχωρούν σε µία θετική, κατά την άποψή µου, κατεύθυνση για την επίλυση του προβλήµατος της χώρας. Έχω την αίσθηση, χωρίς να θέλω να πολιτικολογήσω, ότι ο Βαγγέλης
Βενιζέλος και τα στελέχη µας, που δούλεψαν στην Κυβέρνηση,
ξέρουν το θέµα. Έχω, επίσης, την αίσθηση ότι ορισµένοι άλλοι
συνάδελφοι από άλλα κόµµατα δεν το ξέρουν το θέµα. Εµένα
αυτό µου δίνει την πεποίθηση ότι υπάρχει προοπτική πως τα
πράγµατα µπορούν να πάνε καλά µε ανθρώπους που ξέρουν το
θέµα. Αυτό µου έδωσε ο κ. Βενιζέλος.
Ο κ. Κακλαµάνης µου είπε κάτι το οποίο µε άγγιξε και µε
αφορά κι εµένα. Μέχρι τώρα πράγµατι ήµουν προβληµατισµένος
αν θα κατέβω ή όχι στις εκλογές. Δεν σας κρύβω ότι πολλές
φορές και φίλοι µού είπαν «φύγε µε το κεφάλι ψηλά» -όλα αυτά
τα γνωστά- «µέχρι τώρα δεν έχασες εκλογές». Αφορά κι εσάς,
κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω είµαστε στην ίδια κατηγορία.
Όµως, σ’ αυτήν την Αίθουσα, όπως ξέρετε περάσαµε σκληρά
µέτρα, δύσκολα µέτρα. Κόψαµε συντάξεις ανθρώπων. Μερικές
φορές ήταν πολύ οδυνηρά πράγµατα που µας κούρασαν, µας
ταλαιπώρησαν. Είχαµε ψυχικά προβλήµατα. Σας µιλάω ειλικρινά.
Πολλές φορές εγώ έλεγα καλύτερα να µην είχα βγει Βουλευτής,
γιατί δεν είναι ανάγκη να παίρνονται τέτοια πράγµατα. Όµως, σήκωσα το χέρι και τα ψήφισα έχοντας στο νου µου ότι αυτά τα
πράγµατα µπορεί να δηµιουργήσουν µια καλύτερη προοπτική για
τη χώρα µας. Δεν µπορούσαµε να κάνουµε κάτι διαφορετικό, δυστυχώς.
Άρα το να αναχωρήσω, να πάρω το καπέλο µου και να φύγω
έχοντας ψηφίσει αυτά τα σκληρά µέτρα, σε µένα τουλάχιστον,
κύριε Πρόεδρε, δεν πάει. Δεν είµαι καθόλου σίγουρος ότι θα ξαναεκλεγώ. Κάποτε ερχόµουν πάντα µε τον αέρα του σίγουρου
νικητή. Πρώτος, δεύτερος, εκεί. Τώρα δεν είµαι καθόλου σίγουρος για πολλούς και διάφορους λόγους. Είµαι, όµως, σίγουρος
ότι πρέπει να δώσω τη µάχη, όποια κι αν είναι αυτή, όπως κι αν
γίνει αυτή.
Επειδή, λοιπόν, κυκλοφορούν διάφορα πράγµατα από τις εφηµερίδες, από καλοθελητές, ήθελα να δηλώσω στη Βουλή των Ελλήνων, που είχα την τιµή να υπηρετώ επί είκοσι τρία χρόνια ότι
θα ξαναδώσω τον αγώνα µου. Κι αν µε θέλει ο λαός, µπορεί να
ξανακάτσω ή εδώ ή εκεί ή οπουδήποτε. Αν δεν µε θέλει, θα
κάτσω στα άλλα έδρανα. Θα έρχοµαι να βλέπω το ελληνικό Κοινοβούλιο από τα έδρανα όπου δεν έχω κάτσει µέχρι τώρα ποτέ.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εξαιρετική η τοποθέτηση του κ. Βρεττού, όπως πάντα. Του ευχόµαστε καλή επιτυχία.
Νοµίζω ότι πήρε τη σωστή απόφαση.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Βρεττέ, σας εύχοµαι καλή επιτυχία, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι νηφάλιες και τεκµηριωµένες απόψεις χρειάζονται σ’ αυτήν την Αίθουσα και την
επόµενη περίοδο θα χρειάζονται ακόµα περισσότερο.
Με αφορµή το θέµα της τροπολογίας και τη σύνδεσή της µε
τις εκλογές και ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, θέλω και εγώ
να προσθέσω εκτός απ’ αυτό το ζήτηµα και αυτά που διαβάσαµε
χθες στον Τύπο περί ενός προγράµµατος για την αναβάθµιση
του κέντρου της Αθήνας µε τον τίτλο «Αθήνα ξανά», το οποίο παρουσίασε η κ. Διαµαντοπούλου µαζί µε το Δήµαρχο κ. Καµίνη,
τον οποίο τον έσυρε στο να ανακοινώσουν ένα απολύτως έωλο
πρόγραµµα µε ξεκάθαρους στόχους την εκλογή της κ. Διαµαντοπούλου στην Α’ Αθήνας. «Αθήνα ξανά», λοιπόν. Ξενοδοχεία µετατρέπονται σε κέντρα στήριξης της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικότητας. Πάρκα φυτεύονται και αναβαθµίζονται.
Εκατοµµύρια από εδώ και από εκεί. Και µάλιστα εκατοµµύρια
από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που ακόµα δεν το είδαµε και δεν το
διεκδικήσαµε. Διαβάστε, κύριοι συνάδελφοι, το κείµενο αυτό και
διαµορφώστε την άποψή σας για ορισµένους πολιτικούς που φέ-
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ρονται να προωθούν το σύγχρονο πολιτικό λόγο µε αρώµατα µεταρρύθµισης.
Έρχοµαι στο θέµα το προκείµενο. Θα µιλήσω για τον Οίκο
Ναύτου. Ο κ. Λοβέρδος εχθές έκανε µια οµιλία. Επειδή έχω συνηθίσει να µιλώ τεκµηριωµένα, θα σταθώ πάνω στην οµιλία του
αυτή και θα τον ρωτήσω συγκεκριµένα πράγµατα. Είπε χθες ο κ.
Λοβέρδος ότι όλοι οι κλάδοι υγείας είναι πλέον στον ΕΟΠΥΥ και
πως αυτός -ο ΕΟΠΥΥ, δηλαδή- είναι µια πραγµατικότητα και δεν
είναι στο χαρτί. Αυτό κρίνεται στην πράξη, πουθενά αλλού. Το
σύστηµα δεν λειτουργεί. Θέλω να αποδείξω γιατί δεν είναι έτοιµοι, γιατί αυτό µας είπε ο κύριος Υπουργός. Θα καταθέσω κατ’
αρχάς επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ο κ. Βουδούρης, στις 28 Μαρτίου του 2012, δηλαδή τρεις µέρες πριν από
τη θεωρητική ένταξη του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ. Δίνει πληροφορίες σε αυτήν την επιστολή ποιοι γιατροί θα συνταγογραφούν και µε ποιον τρόπο, πώς θα προµηθεύονται τα φάρµακα οι
φαρµακοποιοί και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η επιστολή αυτή επιβεβαιώνει µε τις διατυπώσεις που έχει ότι
δεν προηγήθηκε καµµία ενηµέρωση των ιατρών και των ασφαλισµένων και καταδεικνύει την ανετοιµότητα υποδοχής των ασφαλισµένων. Λέει µέσα «µέχρι νεωτέρας». Πράγµατι, λοιπόν, µετά
από τέσσερις µέρες από την επιστολή αυτή και µια µέρα µετά
την έναρξη του συστήµατος, δηλαδή στις 2 Απριλίου, εστάλη νέα
επιστολή µε νέες οδηγίες. Είναι αυτή εδώ η επιστολή, η οποία
εστάλη από τον κ. Βουδούρη, την οποία καταθέτω επίσης, για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι προκύπτει από αυτήν τη δεύτερη επιστολή; Ότι η οµαλή λειτουργία του Οίκο Ναύτου µέσα στον ΕΟΠΥΥ παραπέµπεται στο
µέλλον µέχρι να στηθούν οι περιφερειακές υπηρεσίες του
ΕΟΠΥΥ και µέχρι να διευκρινιστεί ποιοι γιατροί θα συµβληθούν.
Και η κατακλείδα, κύριε Υπουργέ, είναι πως για το όλο θέµα λέει
στους γιατρούς: «Θα αναµένετε νέες οδηγίες». Πείτε µου, κύριοι
συνάδελφοι, ποια άλλη απόδειξη χρειάζεται για την ανετοιµότητα. Είναι αυτές οι δύο επιστολές. Θέλω να τις διαβάσει ο
Υπουργός, αν δεν τις έχει διαβάσει ήδη.
Πέρα όµως από το πλήγµα αυτό, µε στεναχωρήσατε παρά
πολύ γιατί εµφανιστήκατε απέναντι στους ναυτικούς ειρωνικός
και θα πω γιατί. Όταν τους λέτε: «αν θέλετε, να µπει στον ΕΟΠΥΥ
ο Οίκος Ναύτου. Αν όχι, δεν έχει φράγκο τσακιστό. Να γίνετε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και να λύσετε το πρόβληµά σας»
αυτό δεν είναι ειρωνικό, για να µην πω προσβλητικό; Θα το εξηγήσω. Οι άνθρωποι αυτοί, οι ναυτικοί, έχουν πληρώσει για όλα
αυτά. Ενώ το ΝΑΤ και ο Οίκος Ναύτου ήταν υγιή ταµεία, αυτοχρηµατοδοτούµενα ταµεία, όλα αυτά τα χρόνια, κάποιοι είχαν
φροντίσει να πέσουν έξω. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι; Κύριε
Υπουργέ, είναι το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 που τους έπνιξε
στους ναυτικούς «µαϊµούδες», αλλά είναι και το άγριο ΠΑΣΟΚ
των τελευταίων δύο ετών που ρήµαξε τα οικονοµικά τους. Στέρησε τη χρηµατοδότησή τους. Αναφέρθηκα χθες στα 50 εκατοµµύρια που αφαιρέθηκαν το 2011 και στη συνέχεια τα 100
εκατοµµύρια κάθε χρόνο από το 2012 και µετά, για να µην πω
και για το ΚΑΕΟ. Τα είπα χθες. Αυτά δείχνουν έλλειψη µνήµης,
αν δεν είναι πρόκληση.
Τώρα, θέλω να διευκρινίσω και άλλα δύο σηµεία της οµιλίας
µου. Είπατε, κύριε Υπουργέ, χθες πως ο Οίκος Ναύτου ήταν στον
πρώτο σχεδιασµό και πως τα ταµεία τότε ήταν πέντε: ΟΓΑ,
ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΙΚΑ και Οίκος Ναύτου. Η πραγµατικότητα όµως,
είναι ότι στον ιδρυτικό νόµο του ΕΟΠΥΥ, στο ν. 3965, δεν υπήρχε
καµµία αναφορά στον Οίκο Ναύτου. Η µόνη αναφορά έγινε στο
ν. 4052 µε µια ξερή ηµεροµηνία: «Ένταξη από 1ης Απριλίου
2012».
Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε, αλλά όταν φέρνετε ένα νόµο
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µε µία προθεσµία υποθέτει κανείς πως έως την έναρξη της προθεσµίας αυτής θα έχει γίνει όλη η προετοιµασία για να ξεκινήσει
η εφαρµογή. Αυτό υποθέτει ο καθένας. Εσείς βάλατε την προθεσµία και δεν φροντίσατε για την προετοιµασία, δηλαδή για
τους δικαιούχους, το προσωπικό, τα διοικητικά, τα οικονοµικά
θέµατα, τα θέµατα παροχών σε χρήµα και ακίνητης περιουσίας.
Ούτε καν προβλέψατε ένα µεταβατικό στάδιο ενηµέρωσης και
των δικαιούχων ναυτικών και των ιατρών. Αυτό όµως, κύριε
Υπουργέ, -και είναι άλλο ερώτηµα- το πράξατε στον ΟΠΑΔ. Και
ενηµέρωση υπήρχε και µεταβατικό στάδιο υπήρχε.
Είπατε επίσης πως ο Οίκος Ναύτου έδινε διάφορες υποσχέσεις για εξορθολογισµό των δαπανών και πως το 2011 υπερέβη
κατά 100 εκατοµµύρια ευρώ το όριο της φαρµακευτικής δαπάνης. Νοµίζω ότι αυτά είναι ανακρίβειες. Όλες οι δαπάνες του
Οίκου Ναύτου είναι µειωµένες. Και η φαρµακευτική δαπάνη του
2012 µειώθηκε. Υπάρχουν στοιχεία να καταθέσετε; Διότι έκανα
έρευνα πάνω στο θέµα αυτό. Μίλησα µε πολύ κόσµο και µίλησα
και µε τον προκάτοχο της σηµερινής Προέδρου του Οίκου Ναύτου και πρώην Βουλευτή Χίου, τον κ. Θανάση Βαρίνο.
Μετά απ’ όλα αυτά αναρωτηθήκατε γιατί τώρα υπάρχουν εντάσεις, µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα, και όχι όταν αποφασίστηκε
η ένταξη του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή, συνδέσατε
τις τεκµηριωµένες ενστάσεις µας µε την απεργία της ΠΝΟ. Αυτό
κάνατε.
Εγώ δεν θα µιλήσω για την ΠΝΟ, αλλά οι ενστάσεις που είχαµε
και τότε ως Νέα Δηµοκρατία και που, όπως εσείς είπατε χθες
στην οµιλία σας, σάς ανάγκασαν να µετακινήσετε την ένταξη –
ήσασταν έτοιµοι, όπως είπατε, αλλά λόγω διαµαρτυριών τη µετακινήσατε- οι ίδιες ενστάσεις ισχύουν και σήµερα και τις έχουµε.
Αυτό είναι το πρόβληµα κι εκεί είναι η αντίθεσή µας.
Είναι προφανές ότι το πρόβληµα θα προέκυπτε µε την ΠΝΟ κι
εδώ είναι η δική σας ευθύνη. Εµείς είπαµε ήδη ότι η απεργία θα
επιφέρει σηµαντικό πλήγµα. Εµείς δεν υπερασπιζόµαστε υψηλόβαθµους συνδικαλιστές –είµαστε ξεκάθαρα απέναντι σ’ όλα
αυτά- αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Είναι εντελώς διαφορετικό
από το µπάχαλο που συζητάµε σήµερα το να εντάσσεις χιλιάδες
ανθρώπους µέσα σ’ ένα σύστηµα που δεν µπορεί να λειτουργήσει.
Αν θέλετε, προσέξτε µε λίγο. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν θύλακες ναυτικών -δεν είναι οριζόντιο το θέµα- όπως, για παράδειγµα,
στην Χίο. Έχουµε δεκατέσσερις χιλιάδες ναυτικούς δικαιούχους,
οι οποίοι το καλοκαίρι γίνονται είκοσι χιλιάδες. Μιλάµε δηλαδή,
για το 20% µε 25% του πληθυσµού. Μα, και τέλεια οργανωµένο
να ήταν το σύστηµα και να είχαν πάει όλοι οι γιατροί κι οι φαρµακοποιοί, είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει εάν από τη µία στιγµή
στην άλλη του µεταγγίζεις τέτοιο ειδικό βάρος και µπορεί στον
Πειραιά να δουλεύει, αλλά εκεί δεν θα δουλέψει.
Συνοψίζοντας, εµείς πιστεύουµε ότι για άλλη µία φορά έγιναν
βίαιες αλλαγές στην πλάτη ευαίσθητων πληθυσµών, όπως είναι
οι συνταξιούχοι ασφαλισµένοι του Οίκου Ναύτου, χωρίς να έχει
γίνει αναλογιστική µελέτη, που ακόµη κι η τρόικα ζητά, χωρίς έγκαιρη ενηµέρωση γιατρών και ασφαλισµένων, όπως φαίνεται από
τις δύο επιστολές που κατέθεσα, του κ. Βουδούρη, χωρίς να
υπάρχει σχέδιο διαχείρισης των πολλών ιδιαιτεροτήτων που έχει
ο Οίκος Ναύτου και τέλος, χωρίς µεταβατική περίοδο, όπως
έγινε και για άλλα ταµεία. Ανέφερα το παράδειγµα του ΟΠΑΔ.
Εµείς δεν ζητάµε διακριτική µεταχείριση. Αντιθέτως, ζητάµε
να µην υπάρχει δυσµενής αντιµετώπιση των ναυτικών, όπως
εσείς φροντίσατε να µην γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Και ξαναλέω το παράδειγµα του ΟΠΑΔ. Νοµίζω ότι είναι κι άλλες οι περιπτώσεις.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, για βεβιασµένες κινήσεις έχετε την ευθύνη. Έχετε την ευθύνη, κατά τη γνώµη
µου, για την απεργία, για την ταλαιπωρία των πολιτών αλλά και
των ναυτικών που δεν ξέρουν πώς και πού θα δουν γιατρό και
από πού και πώς θα πάρουν φάρµακο. Σας είπα ότι στη Χίο υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση ασφαλισµένων του Οίκου Ναύτου που
αντιπροσωπεύουν µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού. Πάρτε τώρα
τη σωστή απόφαση. Σας την προτείναµε. Δώστε λύση στο τεράστιο πρόβληµα που ταλανίζει τη χώρα.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είχα ακούσει από χθες το βράδυ τον κ. Μουσουρούλη να κάνει την αγόρευσή του σχετικά µε το θέµα και µάλιστα
να αγορεύει και χθες και σήµερα αποκλειστικά για το θέµα αυτό
και κατανοώ και την εκλογική του περιφέρεια, τα προβλήµατά
της και τον τρόπο µε τον οποίο την εκφράζει, έναν τρόπο πραγµατικά σεµνό και ήπιο, µε επιχειρήµατα. Όµως όλα τα επιχειρήµατά του δεν εδραιώνονται στην πραγµατικότητα. Κι επειδή
αναφέρεται στα δικά µου επιχειρήµατα θέλω να του απαντήσω,
χωρίς να το κάνω αυτό για λόγους προσωπικούς.
Κατ’ αρχάς, όταν µιλώ για ένα πρόβληµα που σχετίζεται µε ανθρώπους µιας επαγγελµατικής τάξης φροντίζω να µην ταυτίζω
τον εαυτό µου µε αυτήν την επαγγελµατική τάξη ούτε τους συνδικαλιστές µε αυτή την επαγγελµατική τάξη ούτε κανέναν µε την
επαγγελµατική τάξη αυτή, ούτε να µιλώ εγώ ως εκπρόσωπός
της. Μιλώ πάντα µε την επίγνωση ότι για κάθε θέµα, για κάθε άνθρωπο, για κάθε κοινωνική οµάδα υπάρχουν απόψεις για τη διαχείριση των θεµάτων της.
Συνεπώς ο εκφέρων λόγο εκ µέρους των εργαζοµένων ναυτικών στο χώρο αυτό, δεν εκφέρει τον αποκλειστικό λόγο. Εκφέρει
έναν λόγο και έχει ένα ποσοστό αλήθειας ο λόγος του. Ο κόσµος
το κρίνει. Ένα το κρατούµενο.
Άρα –υπό την έννοια που το έκανε ο κύριος συνάδελφος- και
κάποιος άλλος αν το έκανε, θα έλεγε εκείνος ποια είναι η αλήθεια
και το συµφέρον για τους συγκεκριµένους ασφαλισµένους, της
συγκεκριµένης κοινωνικής κατηγορίας. Δεν έχει κανένας µας το
µονοπώλιο της αλήθειας ούτε ο συνάδελφος Μουσουρούλης
έχει το µονοπώλιο και το δικαίωµα της µίας και µόνης αλήθειας.
Δεύτερον, ο συνάδελφος κατέθεσε δύο εγκυκλίους. Θα πάρω
τα έγγραφα και θα τα δω ακόµα µια φορά.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ενηµερώνω για
τρίτη φορά το Σώµα ότι από τη στιγµή που ξεκίνησε αυτό το
πολύ µεγάλο εγχείρηµα «ένας ασφαλιστικός οργανισµός για
όλους τους ασφαλισµένους της χώρας», δηλαδή ένα αποκλειστικό µονοψώνιο που θα διαχειρίζεται τα οικονοµικά των ασφαλισµένων µε τη δύναµη ότι είναι µονοψώνιο και θα καθορίζει
όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας και των δηµόσιων νοσοκοµείων και των ιδιωτικών νοσοκοµείων, µε αυτή τη δύναµη που δεν
υπήρχε και αυτή την ανισότητα που υπήρχε – ο καθένας χωρίς
να έχει προσφέρει και συνεισφέρει και να έχει παροχές ανάλογα
«µε το θείο στην Κορώνη που µπορεί να είχε»- από την πρώτη
κιόλας µέρα είχε ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες.
Εγώ δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι είµαι Σκανδιναβός ορθολογιστής που λειτουργεί στο πλαίσιο µιας σκανδιναβικά ορθολογικά
δοµηµένης Δηµόσιας Διοίκησης. Εγώ γνωρίζω και µάλιστα πάρα
πολύ καλά. Είµαι χρόνια Υπουργός και χρόνια Βουλευτής. Είµαι
χρόνια δικηγόρος στο Διοικητικό Δίκαιο. Ξέρω τι ακριβώς είναι η
ελληνική διοίκηση και ποιο είναι το επίπεδό της.
Όταν, λοιπόν, ξέρεις, αντιλαµβάνεσαι ότι τίποτα δεν µπορεί να
δοµηθεί απολύτως ορθολογικά, ούτως ώστε η πρώτη µέρα λειτουργίας να το βρει άψογα οργανωµένο. Όποιος τα υπόσχεται
αυτά στον ελληνικό λαό, του λέει ψέµατα και έχει επίγνωση ότι
το κάνει. Έχει επίγνωση ότι λέει ψέµατα!
Κύριε Πρόεδρε, επειδή τα προβλήµατα είναι πάρα πολλά, κάθε
Δευτέρα µε όσους βλέπετε εδώ –επαναλαµβάνω, κάθε Δευτέρα,
µε όσους βλέπετε εδώ δίπλα µου- επί πολλές ώρες µαζί µε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και τους γενικούς διευθυντές του οργανισµού
ακούµε αυτά τα προβλήµατα και τα λύνουµε.
Όµως, για άλλα θέµατα, για να τα λύσει η διοίκηση, η εθισµένη
στην ελληνική νοοτροπία, για κάθε πράξη θέλει νόµο. Και αν
υπάρχει ένα «και» που ξεφεύγει, επειδή υπάρχει η α’, β’, γ’, δ’ ερµηνεία, θέλουν νόµο για να κάνουν πράξη αυτό που φαίνεται ότι
λέει ο νόµος. Και όµως δεν πάνε µε λογικές ερµηνείες, µε τελολογικές ερµηνείες, µε γραµµατικές ερµηνείες. Πάνε µε το σύνολο των ερµηνειών και αν κάτι δεν τους πάει καλά, σου λένε
«εγώ θέλω νόµο, δεν υπογράφω». Από τη µια, λοιπόν, µεριά
έχουµε αυτό.
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Από την άλλη µεριά, υπάρχει πολύ µεγάλη δυσκολία σε τεχνικό
επίπεδο να αντιµετωπίσεις µια κοινωνία που δεν είναι πάντα η καλύτερη δυνατή, αγαπητέ συνάδελφε. Εµείς ως µεγαλύτερο πρόβληµα αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα να έχουµε δώσει την
ελευθερία να συνταγογραφεί κάθε γιατρός από όλη την Ελλάδα,
χωρίς να είναι συµβεβληµένος µε τον ΕΟΠΥΥ, για όλους τους
ασφαλισµένους στον ΕΟΠΥΥ, αρκεί να έχει έναν υπολογιστή. Και
σε αυτό ανταποκρίθηκαν χιλιάδες γιατροί. Ταυτόχρονα, δώσαµε
τη δυνατότητα και στον οργανισµό να αντέξει οικονοµικά λέγοντας ότι κάθε γιατρός καλύπτεται για διακόσια ραντεβού.
Κύριε Μουσουρούλη, από την τρίτη µέρα –το τονίζω, από την
τρίτη µέρα- κάθε µήνα σου έλεγε ο άλλος «το έπιασα το πλαφόν». Πήγαινε, λοιπόν, ο ασφαλισµένος να τον επισκεφτεί και του
έλεγε «δώσε µου την επίσκεψη –που δεν θα σου επιστραφείγιατί κάλυψα τις διακόσιες επισκέψεις», µέχρι που, από διαµαρτυρίες, το καταλάβαµε και κάναµε µια στοιχειώδη ηλεκτρονική
οργάνωση.
Έτσι, εµείς κάθε ραντεβού γιατρού µε ασθενή-ασφαλισµένο
µε ένα κλικ είχαµε πλέον υπ’ όψιν µας πότε έγινε και για ποιον
έγινε και βγάζαµε το συµπέρασµα τον επόµενο µήνα ότι τη δέκατη, τη δέκατη πέµπτη, την εικοστή µέρα κανείς δεν είχε καλύψει τα διακόσια ραντεβού!
Επειδή λέτε ότι αυτός ο οργανισµός έχει πολλούς ασφαλισµένους και δεν τα καταφέρνει, εγώ χθες έδωσα στοιχεία, κύριε
Μουσουρούλη. Έγιναν 850.000 ραντεβού τον Ιανουάριο, ενώ η
δυνατότητα που είχε ο οργανισµός ήταν για 1.000.000 –µε εκείνους τους ασφαλισµένους, χωρίς τον Οίκο Ναύτου και τους λοιπούς.
Το Φεβρουάριο από το 1.000.000 που πάλι είχε τη δυνατότητα,
έκανε 750.000 ραντεβού. Το δε ΙΚΑ έκτοτε έχει 80.000 µηνιαίο
υπόλοιπο! Υπάρχει, λοιπόν, χώρος για τους ήδη ασφαλισµένους
και υπάρχει χώρος και για τον Οίκο Ναύτου.
Συνεπώς αυτά τα περί προετοιµασίας και σκανδιναβικού ορθολογισµού δεν στέκουν και τουλάχιστον, όταν απευθύνονται
εδώ και στην ελληνική κοινωνία που έχει υπ’ όψιν της τι σηµαίνει
ελληνικό κράτος, πρέπει να απευθύνονται µε µια επίγνωση ότι
εύκολα λες κάτι, αλλά έχει και ο άλλος να σου αντιτείνει όταν
γνωρίζει!
Ακόµη λέτε ότι πέρσι ο Οίκος Ναύτου δεν είχε περιληφθεί. Σας
είπα –το είπα και χθες- ότι είχε περιληφθεί στον πρώτο σχεδιασµό. Ήταν πέντε ταµεία, τα αναφέρατε και σωστά. Με τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, µε τις
διαβεβαιώσεις που έδινε ο τότε Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας
κ. Διαµαντίδης και µε τη διαβεβαίωση του Οίκου Ναύτου ότι θα
τα συµµαζέψει όλα, κάναµε πίσω. Είπαµε: «Εντάξει, άσε και θα
δούµε».
Μπορεί να έχει κάνει µία οικονοµία για το 2011, αλλά όχι την
πρέπουσα, κύριε συνάδελφε. Και τα 100 εκατοµµύρια –τώρα έχω
ζητήσει το σχετικό πίνακα µε τη φαρµακευτική δαπάνη του 2011τα υπερέβη ο Οίκος Ναύτου, όταν δεν τα έχει.
Θα σας τα πουν οι γιατροί του. Οι γιατροί του είναι ο καλύτερος µάρτυρας για όλα αυτά. Οι γιατροί του, οι οποίοι υποστηρίζουν την ένταξη –οι τριάντα πέντε γιατροί που είναι στην κεντρική
δοµή στον Οίκο Ναύτου στον Πειραιά- να έρθουν να σας τα πουν.
Ήρθαν στη διαπραγµάτευση και τα είπαν. Εγώ δεν τα έµαθα,
επειδή κάποιος µου τα είπε. Εγώ τα άκουσα από τον Πρόεδρο
του Σωµατείου των ιατρών του Οίκου Ναύτου, του οποίου φυσικά
και δεν είµαι εκπρόσωπος. Ούτε εκπρόσωπος των γιατρών του
Οίκου Ναύτου είµαι, ούτε µιλώ εξ ονόµατός τους. Την µαρτυρία
τους καταθέτω, επειδή είµαι και αρµόδιος Υπουργός, ως µία
µαρτυρία-τεκµήριο που καθένας ελεύθερα εδώ στην Αίθουσα
εκτιµά.
Δεν ειρωνεύτηκα καθόλου, όταν είπα το πρωί ότι όποιος θέλει
να τραβήξει το δρόµο µόνος του έξω από το κράτος, ας το κάνει.
Δεν ειρωνεύτηκα καθόλου, αλλά µίλησα τη γλώσσα της πραγµατικότητας.
Λέει ο καθένας ότι µαζεύω τα οικονοµικά µου και δεν θέλω να
µπω στη λογική του κράτους που θέλει ένα ταµείο για όλους
τους ασφαλισµένους, ένα Υπουργείο για όλες τις υπηρεσίες
υγείας. Το κράτος το λέει αυτό, η Βουλή το αποφασίζει αυτό, συνάδελφε κύριε Μουσουρούλη, µε πάνω από διακόσιες ψήφους,
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αλλά εγώ δεν το θέλω. Εγώ δεν επιθυµώ να προσαρµοστώ στην
άποψη και την απόφαση της λαϊκής κυριαρχίας. Εγώ θέλω δικό
µου δρόµο.
Δεν µπορείς να του το απαγορεύσεις. Η συνειδητοποίηση
αυτής της πραγµατικότητας µε έκανε να φέρω σήµερα αυτή την
προσθήκη. Είπα, λοιπόν, ότι όποιος δεν θέλει γιατί δεν έχει
ανάγκη το κράτος, όποιος ζει από τις εισφορές των εργαζοµένων
και των εργοδοτών, αυτός µπορεί να ακολουθήσει το δρόµο
µόνος του. Πότε να το κάνει; Φέτος, το 2012. Με ποια προϋπόθεση; Να παρουσιάσει µία αναλογιστική µελέτη µε βάση την
οποία βγαίνει και έχει την οικονοµική δυνατότητα να το κάνει. Όχι
η προστασία κάποιων διοικούντων και πολιτικολογούντων, να
οδηγήσει σε καταδίκη τους ασφαλισµένους.
Δεν µιλώ εγώ εξ ονόµατος των ασφαλισµένων. Δεν µε έχει ορίσει κανείς απ’ αυτούς να τους εκπροσωπώ. Εκπροσωπώ την ελληνική πολιτεία για όσο χρόνο διατηρείται η απόφαση της λαϊκής
κυριαρχίας του Οκτωβρίου του 2009. Σε λίγες µέρες έχουµε πάλι
εκλογές, ο λαός θα κρίνει.
Ως εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας και µε συνείδηση του
χρέους µου να προστατεύσω τους ανθρώπους αυτούς που σε
λίγο καιρό δεν θα έχουν την παραµικρή ασφάλιση σε ό,τι αφορά
τον κλάδο υγείας, λέω ότι αυτός είναι ένας καλύτερος τρόπος.
Ο µοναχικός δρόµος είναι ελεύθερος. Τον αφήσαµε σήµερα
εµείς µε τη συγκεκριµένη παρέµβασή µας. Ας τον ακολουθήσει
όποιος αποδείξει µε αναλογιστική µελέτη ότι όχι µόνο σήµερα
δεν έχει ανάγκη την κρατική µέριµνα και την παρέµβαση µε τα
εκατοµµύρια των φορολογουµένων, αλλά και αύριο δεν θα έχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα και το πρωί
ότι όχι µόνο δεν θα γίνει αυτό, αλλά σε λίγο καιρό –είναι θέµα
χρόνου- και άλλοι οι οποίοι στηρίζονται σήµερα σε ίδιες δυνάµεις
αλλά µε κάποιους πόρους οι οποίοι είναι συζητούµενοι, θα ζητούν να µπουν στον ενιαίο οργανισµό και θα είναι ζήτηµα αξιολόγησης του ΕΟΠΥΥ αν θα τους δέχεται.
Καθόλου, συνάδελφε, δεν ειρωνεύτηκα! Όταν κάποιος έχει
αποκτήσει την εµπειρία να διοικεί το κοινωνικό κράτος –το µεγαλύτερο δηµιούργηµα δηλαδή, του 20ου αιώνα, όπως έχει εκτροχιαστεί στην Ελλάδα κάποιες δεκαετίες τώρα, επειδή ορθά λένε
συνάδελφοι στην Αίθουσα αυτή ότι τα κυβερνόντα κόµµατα δεν
µερίµνησαν στον κατάλληλο χρόνο- όποιος έχει την ευθύνη
αυτού του µεγέθους, όπως την είχα εγώ αυτά τα δυόµισι χρόνια,
τότε να ξέρετε ότι τον πιάνει το φιλότιµο, βλέποντας από την
πρώτη στιγµή ένα χάος σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά µεγέθη, µια
αδυναµία των ταµείων να ανταποκριθούν –µιλάω τώρα για την
εµπειρία µου το 2009- και µία αυθόρµητη κίνηση των διοικούντων
των ταµείων προς τα Υπουργεία, µία κίνηση, αγαπητέ Πρόεδρε,
των Υπουργών προς τον Υπουργό Οικονοµικών ότι θέλουµε χρήµατα και µία κίνηση του Υπουργού των Οικονοµικών να βρει χρήµατα από δανεικά που δεν έπαιρνε.
Όταν το ζεις αυτό, συνειδητοποιείς στο τέλος της ηµέρας τι
µπορεί να συµβεί. Και αυτή η επίγνωση µας οδήγησε µε τον κ.
Κουτρουµάνη και τον κ. Τιµοσίδη στον ΕΟΠΥΥ πέρυσι το Φεβρουάριο.
Είχαµε, κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο µας σε κατάληψη ένα
µήνα για το θέµα αυτό. Γυρνούσαµε από γραφείο σε γραφείο για
να κάνουµε τη δουλειά µας. Καταφέραµε να περάσουµε τον Ιούνιο 2011 τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και από
1η Ιανουαρίου -µε πολλά προβλήµατα είναι η αλήθεια- να λειτουργήσουµε τον ενιαίο οργανισµό.
Κλείνω µε το εξής: Είπα το εξής, σεβόµενος, κύριε Μουσουρούλη, τους ασφαλισµένους εκείνους οι οποίοι τον πρώτο καιρό
έναρξης του ΕΟΠΥΥ και τον πρώτο καιρό ένταξης του Οίκου
Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ είχαν ταλαιπωρία. Εµένα µου είπε ένα συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΜΕ ότι στο Θριάσιο Νοσοκοµείο δεν
υποδέχθηκαν σωστά έναν ασφαλισµένο του Οίκου Ναύτου.
Το ήλεγξα, το επιβεβαίωσα. Δώσαµε τις κατάλληλες εντολές.
Από ό,τι µας ενηµέρωσε ο κ. Σουλιώτης, που ήταν το πρωί εδώ
για να µας βοηθήσει στη συζήτηση στη Βουλή, δεν υπάρχουν πια
τα παράπονα των πρώτων ηµερών. Εξαλείφθηκαν; Όχι.
Όµως, κύριε συνάδελφε, να είστε βέβαιος ότι µε τη φροντίδα
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όλων µας, µήνα µε το µήνα, η λειτουργία θα βελτιώνεται και ο
εργαζόµενος που πλήρωσε µε τις εισφορές του την ασφάλισή
του και είναι ναυτικός απόµαχος, αυτός και τα προστατευόµενα
µέλη της οικογένειας του θα έχουν τη βεβαιότητα ότι ποτέ δεν
θα βρεθούν στο δρόµο. Θα έχουν ενδεχοµένως µε την πάροδο
του χρόνου και αν οι οικονοµικές δυσκολίες της χώρας συνεχιστούν κάποια µικρότερη -πώς να πω;- προστασία, υπό την έννοια
της γρήγορης πληρωµής των ταµείων τους από το Υπουργείο
Οικονοµικών κ.λπ., τα γνωστά προβλήµατα που µας ταλαιπωρούν δευτερογενώς κάθε µέρα, αλλά εξήγησα χθες ότι υπάρχει
η ροή πληρωµών.
Οι απεργίες και τα σπασίµατα των εγκαταστάσεων του Υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ δεν βοηθούν. Αντίθετα, κάποιες δαπάνες
παραπάνω βάζουν στο κεφάλι µας. Οι εργαζόµενοι δουλεύουν
στον ΕΟΠΥΥ και θα µπορέσουν να κάνουν ό,τι µπορούν περισσότερο για την κάλυψη των ασφαλισµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δεν έχω άλλο χρόνο -τον έχω καταχραστεί- για να σας έλεγα,
κύριε Μουσουρούλη, πόσες περισσότερες δυνατότητες έχει
αυτήν τη στιγµή ο ασφαλισµένος του Οίκου Ναύτου. Γι’ αυτό καταθέτω κάτι που έπρεπε να το έχετε υπ’ όψιν σας. Δεν είχα σκοπό
να το κάνω, γιατί έχει δηµοσιοποιηθεί. Είναι όλα τα αιτήµατα από
την πλευρά του Οίκου Ναύτου, των εργαζοµένων εκεί, τα οποία
µας οδήγησαν σε αποφάσεις που ελήφθησαν και εφαρµόζονται.
Τις είπα το πρωί.
Σας παρακαλώ να τις δείτε, για να αντιληφτείτε ότι όχι µόνο
σεβόµαστε τους ανθρώπους, αλλά τους ακούµε. Δεν έχουµε
εµείς την αλήθεια γι’ αυτούς. Αυτοί έχουν την αλήθεια για εµάς.
(Στο σηµείο αυτό, ο Υπουργός κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν έχουµε πλέον χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο
ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο
για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν θέλω να αντιδικήσω.
Κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνοµαι τη συναισθηµατική σας φόρτιση, αλλά δεν τη συµµερίζοµαι. Προτιµώ τον ορθολογισµό.
Εάν είχε προηγηθεί µία λειτουργική επισκόπηση, ανεξάρτητη
του εγχειρήµατος µετάπτωσης του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ,
θα µπορούσαµε επ’ αυτής να συζητήσουµε. Βλέπω ότι εσείς
παίρνετε πληροφορίες, µιλώντας µε ναυτικούς, µε γιατρούς, από
εδώ και από εκεί και ανάλογα πράττετε.
Θέλω να πω ότι προσυπογράφω στο ακέραιο αυτά που είπατε
στην αρχή της οµιλίας σας. Ούτε εγώ ταυτίζοµαι µε κανέναν. Δεν
ταυτίστηκα ποτέ επί δυόµισι χρόνια ούτε ταυτίζοµαι και τώρα.
Και για να σας το αποδείξω, χθες κατέθεσα στοιχεία για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που έχω ασκήσει για το θέµα αυτό εδώ και
έξι µήνες. Δεν ασχολούµαι τώρα προεκλογικά µε το «Αθήνα
ξανά» ή µε την τροπολογία για τους µετανάστες. Το λέω για να
ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι σας ζήτησα; Είπα ότι η ρύθµιση είναι λάθος; Είπα ότι ο
ΕΟΠΥΥ πρέπει να καταργηθεί; Είπα ότι υπαναχωρώ από την
ψήφο µου; Όχι. Είπα ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου το
25% του πληθυσµού πρέπει από τη µια µέρα στην άλλη να ενταχθεί σε ένα σύστηµα το οποίο αδυνατεί να το απορροφήσει,
όχι να το εξυπηρετήσει µακροπρόθεσµα. Και για αυτές τις περιοχές της χώρας ζήτησα µια ειδική µέριµνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς, κύριε Μουσουρούλη. Ακούστηκαν οι διευκρινίσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Νοµίζω ότι είµαι απόλυτα δίκαιος, απόλυτα σωστός, απόλυτα λογικός και θα ήθελα
από εσάς να κάνετε, έστω και την τελευταία στιγµή, µία παραχώρηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λίγοι είναι οι «θύλακες» ναυτικών στην Ελλάδα. Είναι στη βόρεια Ελλάδα, είναι στα Δωδεκάνησα, είναι στο βόρειο Αιγαίο και
στον Πειραιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, έχει
το λόγο, προτασσοµένη του κ. Εµινίδη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για το θέµα της τροπολογίας, που έχει γίνει τόση φασαρία εδώ
µέσα, έχει τοποθετηθεί ο εισηγητής µας, ο κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης. Καλό είναι να αποσυρθεί ό,τι έχει σχέση µε αυτό το ακανθώδες θέµα και µε την προσέγγιση που έχει κάνει η Κυβέρνηση
και το Υπουργείο και καλό είναι να αποσύρετε όλη την τροπολογία.
Εγώ θέλω να µιλήσω για το πέµπτο κεφάλαιο, για τα άρθρα
43-48, στα οποία εισάγονται ρυθµίσεις για τον ΕΟΠΥΥ. Μίλησε
και χτες ο κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης και ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ο κατακερµατισµός των ρυθµίσεων που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ
δεν έχει προηγούµενο. Αυτό αποδεικνύει πόσο πρόχειρα και µνηµονιακά δηµιουργήθηκε το µόρφωµα του ΕΟΠΥΥ. Η Κυβέρνηση,
«σφυρίζοντας αδιάφορα», συνεχίζει να στριµώχνει και άλλα ταµεία, όπως το ΤΑΥΤΕΚΩ, το ΕΤΑΑ, τον Οίκο Ναύτου για να καταρρεύσει το σύστηµα µια και καλή.
Ποιος πρόκειται να επωφεληθεί από αυτήν την εξέλιξη; Φυσικά, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουµε. Τα µεγάλα διαγνωστικά κέντρα, οι ιδιωτικές κλινικές και νοσοκοµεία, οι µεγάλες
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Θα καταθέσω ενδεικτικά µία επιστολή της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων του ΟΤΕ, στην οποία τεκµηριωµένα αναπτύσσουν την
αντίθεσή τους στην ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ και ζητούν, βεβαίως, την αναστολή, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον της
ρύθµισης αυτής.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Λίτσα Αµµανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο ΕΟΠΥΥ µε έλλειµµα των 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ θα οδηγηθεί σε λίγους µήνες σε ολοσχερή κατάρρευση, η οποία θα
συµπαρασύρει και τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, που θα οδηγηθούν σε οικονοµικό «στραγγαλισµό» εξαιτίας των νοσηλίων που µένουν ανεξόφλητα ήδη από τους ασφαλιστικούς φορείς προς τον ΕΟΠΥΥ.
Έτσι, λοιπόν, ο ΕΟΠΥΥ κινδυνεύει άµεσα έως το φθινόπωρο
να βρεθεί σε καθολική αδυναµία αποπληρωµής των άµεσων υποχρεώσεών του, µε επιταχυνόµενη τη συσσώρευση των χρεών και
ορατό, βεβαίως, τον κίνδυνο να επανέλθουµε στην προ της συστάσεώς του κατάσταση για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Την ίδια στιγµή η σοβαρή έλλειψη σε υλικά και, κυρίως, αντιδραστήρια, απαραίτητα, όµως, για τη λειτουργία των µικροβιολογικών και βιοχηµικών εργαστηρίων του οργανισµού, έχει
δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα, καθώς τα περισσότερα, κυρίως στην περιφέρεια, έχουν κλείσει και τα υπόλοιπα υπολειτουργούν, µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να κατευθύνονται στα
ιδιωτικά εργαστήρια, καταβάλλοντας συµµετοχή της τάξης του
15% στις διενεργούµενες εξετάσεις.
Η έλλειψη γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων δηµιουργεί επιπλέον
προβλήµατα στην εύρρυθµη λειτουργία του οργανισµού και στην
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, δεδοµένου ότι, ενώ απαιτούνται είκοσι δύο χιλιάδες γιατροί, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις
της ίδιας της διοίκησης του οργανισµού, αυτήν τη στιγµή εργάζονται για τον ΕΟΠΥΥ µόνο δώδεκα χιλιάδες γιατροί, εφτά χιλιάδες είναι οι γιατροί του ΙΚΑ και πέντε χιλιάδες είναι οι συµβεβληµένοι.
Το υγειονοµικό και ιατρικό προσωπικό του οργανισµού καλείται µε καταρρακωµένο το ηθικό να εξυπηρετήσει τους δικαίως
εξαγριωµένους πολίτες, καθώς, πέραν των εξαιρετικά δύσκολων
συνθηκών µέσα στις οποίες υποχρεώνονται οι εργαζόµενοι να
εκτελούν τα καθήκοντά τους, αντιµετωπίζουν και οι ίδιοι σοβαρά,
σε πολλές περιπτώσεις, προβλήµατα διαβίωσης εξαιτίας των
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πρόσφατων µεγάλων µισθολογικών περικοπών.
Εµείς καταψηφίζουµε ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή τα
άρθρα 43 έως 48.
Όσον αφορά την ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας 18 2010
σχετικά µε τις γονικές άδειες, που είναι στα άρθρα 49 έως 55,
θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα θέµα, το οποίο πάγια έµπαινε
από την πλευρά των εργαζοµένων. Έρχεστε σήµερα, χωρίς καµµία προετοιµασία, χωρίς να έχετε λάβει τις αναγκαίες πρόνοιες,
να ενσωµατώσετε τη συγκεκριµένη οδηγία σε ένα εθνικό εργασιακό δίκαιο, που το έχετε διαλύσει πιο µπροστά, το έχετε «απονευρώσει» από οποιοδήποτε θετικό υπέρ του εργαζόµενου
µέτρο, σε µια αγορά εργασίας πλήρως απορρυθµισµένη.
Πώς θα λειτουργήσουν οι ρυθµίσεις της οδηγίας αυτής, χωρίς
συγκεκριµένες πρόνοιες;
Και µέσα στο πλαίσιο φτώχειας και εξαθλίωσης που έχετε δηµιουργήσει µε τη δική σας πολιτική, µε τις µειώσεις των συνολικών αποδοχών των εργαζοµένων, πώς να πάρει γονική άδεια ο
εργαζόµενος, όταν αυτή είναι άνευ αποδοχών; Με τι χρήµατα να
αναθρέψει το παιδί του; Πώς;
Και µας λέτε ότι όλα αυτά είναι τυχαία και δεν είναι προεκλογικά τερτίπια.
Εµείς σε αυτά τα άρθρα 49 έως 55 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Αναφορικά µε τη διάταξη που αφορά στον Οίκο Ναύτου, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για µία βελτιωµένη διάταξη σε σχέση
µε αυτή του νοµοσχεδίου για την περιφερειακή συγκρότηση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που
προέβλεπε τη µεταφορά του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς
πρόβλεψη για τη µεταφορά του υφιστάµενου προσωπικού. Παρ’
όλα αυτά, όµως και αυτή η διάταξη δεν διασφαλίζει πλήρως ούτε
το προσωπικό ούτε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
στους ασφαλισµένους.
Εµείς ήµασταν εξ αρχής αντίθετοι µε την κατάργηση του
Οίκου Ναύτου ως αυτοτελούς οργανισµού µε την ένταξή του
στον ΕΟΠΥΥ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Ωστόσο, αφού η Κυβέρνηση επιλέγει να παραµείνει πιστή στις
επιταγές του µνηµονίου, θα µπορούσε ακόµα και εντός του
ΕΟΠΥΥ να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθούν οι υπηρεσίες και τα
ιατρεία του Οίκου Ναύτου για την εξυπηρέτηση των εν ενεργεία
και των συνταξιούχων ναυτικών, καθώς και ότι το διοικητικό προσωπικό θα εξακολουθεί να παρέχει εργασία στον ίδιο χώρο και
στους ίδιους ασφαλισµένους. Στην προκειµένη περίπτωση και µε
αυτήν τη διάταξη ούτε το ένα ούτε το άλλο διασφαλίζεται.
Επίσης, οι προφορικές διαβεβαιώσεις Υπουργών και κυβερνητικών παραγόντων ότι θα διατηρηθεί η αυτοτελής λειτουργία του
Οίκου Ναύτου εντός ΕΟΠΥΥ δεν αρκεί, ιδιαίτερα από τη στιγµή
που η θητεία αυτών των παραγόντων έχει ηµεροµηνία λήξης σε
σύντοµο διάστηµα και ως εκ τούτου στερείται αξιοπιστίας.
Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι µια διάταξη που δεν διασφαλίζει
πλήρως τους εργαζόµενους και οδηγεί στην υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας εµείς δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί και κυρία και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, σε λίγο κλείνει η αυλαία όχι απλά του νοµοσχεδίου, όχι απλά της κοινοβουλευτικής περιόδου, αλλά της κοινοβουλευτικής θητείας των δυόµισι ετών και µε τη βούλα από τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας αύριο µε τη διάλυση της Βουλής –
εκτός απροόπτου- και δεν πρόκειται να πω κάτι δακρύβρεχτο. Τα
δυόµισι, όµως, αυτά χρόνια ήταν τόσο συµπυκνωµένα σε αλλαγές που ανέτρεψαν τη ζωή των πολιτών και διέλυσαν τους ίδιους
τους θεσµούς.
Ένα µόνο θα ευχηθώ, η επόµενη Βουλή να δώσει µαθήµατα
δηµοκρατίας στην προηγούµενη και να λειτουργήσει ως πραγµατικός εκπρόσωπος του λαού, ενός λαού που εξαθλιώσατε. Η
επόµενη Βουλή πρέπει να δώσει ελπίδα διεξόδου από την κρίση
που µας έφερε ο δικοµµατισµός και οι υποστηρικτές του. Η επόµενη Βουλή µπορεί µε ενισχυµένη –και αυτό είναι το ζητούµενοκαι ενωµένη Αριστερά να ανατρέψει όλες τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάµεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς µπο-
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ρούν να συµβάλουν από κοινού µε τις υπόλοιπες αριστερές δυνάµεις σε αυτήν την προοδευτική κατεύθυνση.
Αυτός, όµως, που τελικά θα αποφασίσει είναι ο ίδιος ο λαός
και είναι δικαίωµά του να αποφασίσει για τη ζωή του. Πρέπει
αύριο οπωσδήποτε να διαλυθεί αυτή η Βουλή, να πάµε άµεσα σε
εκλογές, για να µπορέσουµε άµεσα να ανατρέψουµε αυτήν τη
µνηµονιακή καταστροφική πολιτική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε και
εµείς, κυρία Αµµανατίδου.
Ευχόµαστε κάθε επιτυχία και σε εσάς, κυρία Αµµανατίδου. Θα
θέλαµε να συµφωνήσουµε µαζί σας ότι το µέλλον γεννιέται κάθε
στιγµή, για να µας απελευθερώσει από το παρελθόν. Εύχοµαι
όλα να πάνε πολύ καλά για τη δηµοκρατία και την ανάπτυξη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Το µέλλον ανήκει στη
νέα γενιά που τώρα πια δεν βλέπει µέλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Βουλευτής
Νοµού Καβάλας του ΠΑΣΟΚ, κ. Σάββας Εµινίδης.
Κύριε Εµινίδη, είστε γνωστός ως Βουλευτής Καβάλας του
ΠΑΣΟΚ και η Καβάλα ως αδελφοποιηµένη πόλη µε το Βόλο λόγω
της υποβάθµισης των οµάδων.
Εύχοµαι να πάνε καλά τα πράγµατα και στον αθλητισµό.
Εδώ είναι και ο Υπουργός κ. Τιµοσίδης από την Καβάλα ορµώµενος, επίσης.
Κύριε Εµινίδη, έχετε το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι γι’
αυτό που είπατε. Οι δύο πόλεις, Καβάλα και Βόλος, ενώσαµε τις
τύχες µας και πολύ σύντοµα εύχοµαι να δικαιωθούµε ποδοσφαιρικά.
Το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε εντάσσεται στην προσπάθεια της πολιτείας να εξασφαλίσει τα έσοδα που απαιτούνται για
τη βιωσιµότητα των ταµείων και την εξασφάλιση των συντάξεων
και στο παρόν, αλλά και στο µέλλον. Το νοµοσχέδιο προβλέπει
την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και την επιβράβευση
των συνεπών επιχειρήσεων, την παράταση ρύθµισης οφειλών
προς όλα τα ταµεία, τη διεύρυνση του δικαιώµατος της γονικής
άδειας και τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης του προγράµµατος «Φροντίδα στο σπίτι». Εδώ θα ήθελα να µπορούσαµε να είµαστε σαφέστατοι και για τους εργαζόµενους του Προγράµµατος, οι οποίοι έχουν αγωνία.
Επίσης, προβλέπει και τη συνταξιοδοτική κατοχύρωση των
πρώην βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, µε την ευκαιρία θα ήθελα να σταθώ
και στο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα όλοι οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, οι οποίοι βλέπουν τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης να βαραίνουν τις επιχειρήσεις και αδυνατούν να
πληρώσουν τις εισφορές τους. Έτσι, σήµερα είναι υγειονοµικά
ακάλυπτοι. Μιλάµε για ανθρώπους πάνω απ’ όλα που σε πολλές
περιπτώσεις συµπλήρωσαν δεκαετίες µέχρι σήµερα εργαζόµενοι
και πληρώνουν κανονικά εισφορές µέχρι τώρα. Άρα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και δεν µπορούµε σήµερα να τους γυρίσουµε την πλάτη. Πρέπει να τους εξασφαλίσουµε, δίνοντας
ασφάλιση, κύριε Υπουργέ.
Το ίδιο ισχύει και για τους ανέργους-ασφαλισµένους του ΙΚΑ
που δεν έχουν συµπληρώσει τα αναγκαία ένσηµα, για να έχουν
σήµερα ιατρική κάλυψη. Πρέπει να προβλεφθεί.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι ενσωµατώνοντας την οδηγία 2010/18
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό δίκαιο, προωθείται η εναρµόνιση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Δίνουµε ουσιαστικές και αναγκαίες διευκολύνσεις στις οικογένειες, ειδικά
σε όσες είναι µονογονεϊκές, µε παιδιά ΑΜεΑ και υιοθετηµένα παιδιά. Είναι ένα κοινωνικό πρόσωπο που έχει ανάγκη να το δείξει η
πολιτεία σήµερα στην κοινωνία.
Κλείνοντας το θέµα του νοµοσχεδίου, θα πω, κύριε Κουτρουµάνη –λείπετε βέβαια- ότι καταθέσαµε οι τρεις υπεύθυνοι αθλητισµού, δηλαδή εγώ, ο κ. Ιωαννίδης και ο κ. Ανατολάκης, µία
ρύθµιση για τους παλαίµαχους ποδοσφαιριστές. Είχατε πει ότι
θα γίνει αποδεκτή σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και, δυστυχώς, βλέπουµε ότι κρεµάµε τους ποδοσφαιριστές ακόµα µία φορά. Είναι
αµαρτία.

9530

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κυρία Πρόεδρε, χαίροµαι όµως που σήµερα αποφασίστηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών και έχει ενταχθεί στο άρθρο 62,
έστω και τελευταία στιγµή, µία ισορροπία στην τάξη των οφειλών
των επιχειρήσεων στα δάνεια µε εγγύηση ελληνικού δηµοσίου
που είναι κρίσιµο ζήτηµα για την επιβίωση των µικρών επιχειρήσεων.
Το περασµένο καλοκαίρι είχε γίνει σύσκεψη στην Καβάλα είκοσι τεσσάρων επιµελητηρίων –άρα, η µισή Ελλάδα- που αγωνιούσαν για τις επιχειρήσεις τους που είχαν ρυθµίσει τις οφειλές
στις τράπεζες µε την εγγύηση δηµοσίου. Και ήταν σε πλήρη αδυναµία να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις και θα
οδηγούνταν πολύ σύντοµα σε κλείσιµο.
Με τη ρύθµιση που εισάγεται τώρα, το ελληνικό δηµόσιο αλλάζει στάση, εγκαταλείπει τη σιωπηρή παραίτησή του από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του και διαχειρίζεται το δηµοσιονοµικό κίνδυνο που απορρέει από την εγγύηση των δανείων
χιλιάδων εµπλεκόµενων επιχειρήσεων και εκπροσωπείται το δηµόσιο ως πιστωτής στην πτωχευτική διαδικασία που έχουν εγγυηµένα δάνεια, προστατεύοντας τα ίδια τα δικαιώµατά του το
δηµόσιο, αλλά και αυτών των µικρών επιχειρήσεων που δίνουν
µάχη επιβίωσης καθηµερινά.
Όπως λένε σήµερα τα επιµελητήρια και οι σύνδεσµοι, µέχρι
πρόσφατα το δηµόσιο απείχε από τις διαδικασίες ρευστοποίησης των ασφαλειών των εγγυηµένων δανείων, χάνοντας κάθε
διασφαλιστικό περιθώριο υπέρ του. Σήµερα, επίσης µε την
αποχή από τις διαδικασίες του Εθνικού Πτωχευτικού Δικαίου, επιτρεπόταν στις τράπεζες να αδιαφορούν για τις διαδικασίες, έχοντας εξασφαλίσει την είσπραξη της εγγύησης από το δηµόσιο.
Έτσι, το δηµόσιο παραλάµβανε καµµένη γη και αφού αποτύγχαναν οι διαδικασίες εξυγίανσης, µέσω των άρθρων 99 και 107 αντίστοιχα.
Σήµερα, είναι πολύ θετικό το γεγονός, όπως προείπα, ότι µε
το άρθρο 62 το δηµόσιο επιτέλους µπαίνει εγγυητής στο σύνολο
του δανείου και όχι στο 80%. Και το µέτρο αυτό είναι πάρα πολύ
σηµαντικό, διότι επί της ουσίας λύνει ένα θέµα πολύ µεγάλο και
δίνει οξυγόνο σε όλες τις µικρές επιχειρήσεις, δίνοντας εγγύηση
για το 100% του δανείου. Δεν θα καθυστερούν πλέον οι διαδικασίες. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτεία πρέπει να δώσει λύση σε όλο
το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, χωρίς βέβαια
να γονατίζεται η ελληνική οικονοµία. Είναι µία στιγµή ευθύνης
για όλους.
Τέλος, θα ήθελα να πω δύο λόγια για ένα «έγκληµα» -εντός εισαγωγικών- που απειλείται στην Καβάλα και αφορά την ΕΛΘΕ,
τη Βιοµηχανία Λιπασµάτων, τη ΒΦΛ που σήµερα είναι όµηρος
µίας διαδικασίας που προέκυψε το 2009 –δυστυχώς δεν θέλω να
πω γιατί τότε- από το δηµόσιο προς ιδιώτη, το συγκεκριµένο
ιδιώτη που σήµερα έχει την εταιρεία. Δυστυχώς, σήµερα είµαστε
τρεις µέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή γι’ αυτήν τη βιοµηχανία.
Για να µην είναι η Παρασκευή ο Επιτάφιος και το κλείσιµο,
εµείς δίνουµε σήµα. Σήµερα στην Καβάλα έγινε ένα µεγάλο παγκαβαλιώτικο συλλαλητήριο. Δεν µπορούµε να κωφεύουµε άλλο.
Ναι, είναι ιδιώτης, αλλά κάνω έκκληση και στην Κυβέρνηση και
στον Πρωθυπουργό, γιατί δεν θα υπάρχει Ανάσταση και όλη η
κοινωνία θα έχει το πρόβληµα, διότι όταν κλείνει ένα εργοστάσιο
µε χίλιες θέσεις και παρεµφερή επαγγέλµατα, είναι κοινωνικό ζήτηµα για όλη την πόλη και το νοµό.
Κάνω έκκληση για τελευταία φορά απ’ αυτό το Βήµα της ελληνικής Βουλής. Η ΔΕΠΑ έχει ένα µερίδιο ευθύνης. Ας ανοίξει το
αέριο, ας γίνει δεκτή η πρόταση και ας µην εγκλωβιζόµαστε σε
τέτοιες λογικές. Πράγµατι, αν το εργοστάσιο κλείσει την Παρασκευή, επειδή είναι τέτοια η λειτουργία των µηχανηµάτων, δεν
θα µπορεί να λειτουργήσει ξανά. Είναι µήνυµα «SOS» προς κάθε
κατεύθυνση.
Κλείνοντας και εγώ από τη µεριά µου τις οµιλίες σ’ αυτήν τη
Βουλή και αν θέλει πάνω απ’ όλα ο ελληνικός λαός –ο καβαλιώτικος λαός µας, γιατί εγώ είµαι υποψήφιος στην Καβάλα- αλλά
και ο Θεός, θα είµαστε πάλι εδώ. Άλλωστε, δεν έµαθα να κρύβοµαι ποτέ. Είµαι παρών σε όλα τα προβλήµατα και ο κόσµος το
ξέρει αυτό. Τίποτα άλλο. Τιθέµεθα όλοι στην κρίση του λαού και
ελπίζω ο κόσµος πραγµατικά να στείλει ένα µήνυµα σ’ αυτές τις
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εκλογές. Το µήνυµα είναι προς όλες τις παρατάξεις που έχουν
υποχρέωση να πουν την αλήθεια για το τι θα κάνουν την άλλη
µέρα για το λαό. Δεν πρέπει να κρυφτούν πίσω από το δάκτυλό
τους, κάτι το οποίο, δυστυχώς, επιχειρείται σήµερα.
Πράγµατι η οµιλία του Βαγγέλη Βενιζέλου σήµερα δίνει ένα
µεγάλο στίγµα. Είναι παρών και τίθεται µπροστά σ’ αυτή τη δύσκολη στιγµή ακόµα µία φορά. Πραγµατικά, το µήνυµα είναι ένα,
δηλαδή αυτοδύναµη Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Καβάλας του ΠΑΣΟΚ κ. Σάββα Εµινίδη.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή Καβάλας –επίσης- της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Σάββα Εµινίδη, της Ανάστασης
προηγείται η Σταύρωση. Ας ελπίσουµε ότι αυτή θα είναι και η πορεία των πραγµάτων για την «ELFE Α.Ε.». Εµείς πάντως θα κάνουµε ό,τι µπορούµε και ό,τι περνάει από το χέρι µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί είναι η τελευταία οµιλία µου σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο και
αποφάσισα να πρωτοτυπήσω. Δοθείσης της ευκαιρίας δεν θα
επιδοθώ στις συνήθεις κοκοροµαχίες, δεν θα αναπτύξω κορόνες
για τις εντυπώσεις. Άλλωστε είχαµε περίσσευµα αυτού του είδους πριν από λίγο. Απλά θα υποστηρίξω -γι’ αυτό ήρθα- µία διάταξη η οποία υπερψηφίστηκε ως προϊόν συνεννόησης, µία
διάταξη που έρχεται από το προηγούµενο νοµοσχέδιο που συζητήθηκε, αυτό του Υπουργείου Ανάπτυξης και ενσωµατώνεται
στο παρόν νοµοσχέδιο στο άρθρο 62.
Μετά από συνεννόηση, αφενός ανάµεσα στον Υπουργό Οικονοµικών που την επανέφερε –και πολύ καλώς έκανε- και τη Νέα
Δηµοκρατία που ήρε τις επιφυλάξεις της, πεπεισµένη ότι η ρύθµιση ως έχει είναι προς όφελος τόσο του δηµοσίου συµφέροντος
όσο και του υγιούς επιχειρείν, δεν αισθάνοµαι ούτε εκτός κλίµατος ούτε παρείσακτος που παίρνω το λόγο σ’ αυτήν εδώ τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι καλώς περνάει αυτή
η διάταξη στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, αφού έχουµε
να κάνουµε µε το υγιές πραγµατικά επιχειρείν.
Η ουσία του ζητήµατος έχει να κάνει µε το µείζον ζήτηµα των
δανείων των επιχειρήσεων µε την εγγύηση του δηµοσίου. Το
πρόβληµα είναι προφανές. Αδυναµία εξυπηρέτησης δανειακών
συµβάσεων από πλευράς επιχειρήσεων λόγω δραµατικής επιδείνωσης των συνθηκών εν µέσω κρίσης, κατάπτωση εγγυήσεων
του δηµοσίου, υποχρέωση του δηµοσίου πλέον να πληρώσει, επιδροµή τραπεζών µε µεγάλη προθυµία, τολµώ να πω, για να εισπράξουν από το δηµόσιο, επιβάρυνση των ελλειµµάτων κατά 6
δισεκατοµµύρια περίπου µέχρι τον Ιούνιου του τρέχοντος έτους,
αν τα πράγµατα εξελιχθούν µε τον τρόπο που είπα. Και βέβαια
κατάρρευση χιλιάδων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, ιδίως
στη βόρεια Ελλάδα, που µε χίλια ζόρια προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Αρχές Φεβρουαρίου του 2012 είχα κάνει λόγο σε συζήτηση
επίκαιρης ερώτησής µου για µία δηµοσιονοµική βόµβα που σύντοµα θα σκάσει σε κάποιου Υπουργού τα χέρια, επιβαρύνοντας
κατά τρόπο δραµατικό, καταστροφικό θα έλεγα, την ούτως ή
άλλως δύσκολη προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Το
πλήρωµα του χρόνου ήρθε. Ήδη πάρα πολλές τράπεζες ζητούν
την κατάπτωση των εγγυήσεων, αξιώνοντας, επιδιώκοντας, ελπίζοντας θα τολµούσα να πω, να εισπράξουν από το δηµόσιο.
Τι έγινε στη διάταξη αυτή; Με αυτήν τη διάταξη το πρόβληµα
ασφαλώς και δεν αντιµετωπίστηκε στο σύνολό του. Μπήκαν
όµως οι βάσεις για να διασωθούν επιχειρήσεις µε πραγµατική
προοπτική βιωσιµότητας, αφού το δηµόσιο πλέον και όχι οι τράπεζες, θα έχει κάθε συµφέρον να συµβάλει στην αποδοχή των
σχεδίων εξυγίανσης αυτών των επιχειρήσεων και αφού βέβαια
το δηµόσιο και όχι οι τράπεζες, θα έχει προτεραιότητα στη διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεών του από τη δανειακή σύµβαση.
Αυτό έγινε µε αυτή τη διάταξη και δίδεται έτσι µία ευκαιρία
στις επιχειρήσεις, όχι βέβαια σε όλες, αλλά σε αυτές που έχουν
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τις ουσιαστικές δυνατότητες να επιβιώσουν, να συνεχίσουν να
λειτουργούν, να ρυθµίσουν τις υποχρεώσεις τους, να δουν επιτέλους το τέλος αυτού του µεγάλου χειµώνα της ύφεσης. Αποφεύγεται βέβαια και η υπερφόρτωση των δηµοσίων οικονοµικών
µε δυσβάσταχτα αυτήν την ώρα επιπλέον ελλείµµατα. Αυτό προφανώς εξυπηρετεί απόλυτα το δηµόσιο συµφέρον.
Σ’ αυτό συµφωνήσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό
και οφείλω, κλείνοντας την τοποθέτησή µου, να αποδώσω τα εύσηµα σε όλους αυτούς που εργάστηκαν, προκειµένου να αρθεί
κάθε παρανόηση, να µπει στην άκρη κάθε µικροπολιτική σκοπιµότητα, να µπει στην άκρη κάθε δυσχέρεια της κοινοβουλευτικής
διαδικασίας, να υπάρξει συνεννόηση, να δοθεί λύση, να υποστηριχθεί και να περάσει αυτή η διάταξη.
Αποδίδω λοιπόν, τα εύσηµα στον Υπουργό Οικονοµικών, που
επανέφερε τη διάταξη στο παρόν νοµοσχέδιο, παραµερίζοντας
κάθε µικροψυχία και είναι προς τιµήν του. Αποδίδω τα εύσηµα
σε όλους τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, τουλάχιστον
αυτών που το υποστήριξαν, που ανέδειξαν το πρόβληµα και επέµειναν να λυθεί. Πρόκειται για Βουλευτές που αντιλαµβάνονται
το επιχειρείν όχι σαν εχθρό της εργασίας, αλλά σαν δηµιουργό
της εργασίας και πάροχό της.
Τέλος, αποδίδω τα εύσηµα σε όλους αυτούς τους φορείς, κυρίως επιµελητηριακούς, που εργάστηκαν για να καταστήσουν το
µεγάλο πρόβληµα αντιληπτό σε µας που νοµοθετούµε, αλλά και
στους επιχειρηµατίες που έτρεξαν από εδώ και από εκεί, µας κινητοποίησαν και χτύπησαν τα καµπανάκια του συναγερµού, προκειµένου να προλάβουµε να το διευθετήσουµε νοµοθετικά.
Αποδίδω εύσηµα σ’ αυτούς που αύριο θα πάνε στη δουλειά τους
µε την αισιοδοξία ότι θα µπορέσουν να ξεπεράσουν, κάνοντας
χρήση αυτής της διάταξης, το µεγάλο πρόβληµα της κρίσης που
επηρέασε, όπως και να το κάνουµε, τον τρόπο λειτουργίας και
τον κύκλο των εργασιών τους.
Αποδείχθηκε µέσα από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης ότι αν
βρούµε το χρόνο να κατανοήσουµε ένα σύνθετο πρόβληµα στην
ουσία του, να το κατανοήσουµε σε βάθος και µε πλήρη και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση από τους ειδικούς, αν κάνουµε τη µεγάλη προσπάθεια να συνεννοηθούµε, τότε µπορούµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ως συλλογικό πολιτικό σύστηµα να είµαστε
λειτουργικοί και αποτελεσµατικοί µε τους ρυθµούς και τις ταχύτητες που απαιτούν οι παρούσες συνθήκες.
Εύχοµαι αυτή µας τη δυνατότητα να έχουµε τις ευκαιρίες να
την αναδείξουµε συλλογικά και ατοµικά και στο µέλλον, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει µέλλον.
«Καλή τύχη» και «καλή δύναµη» σε όλους τους συναδέλφους
που θα είναι υποψήφιοι στις επόµενες εκλογές! «Καλή τύχη» και
«καλή δύναµη» στην πατρίδα µας!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Ευχόµαστε και σε σας, κύριε Βουλευτά, «καλή επιτυχία» στους
νέους αγώνες.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου στην τελευταία αυτή διαδικασία της Βουλής αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου να επισηµάνω ορισµένα πράγµατα µε αφορµή και όσα ακούστηκαν
στην Αίθουσα τις δύο τελευταίες µέρες.
Νοµίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάµε από πού ξεκίνησε η θητεία
αυτής της Βουλής πριν από δυόµισι χρόνια, όταν το 2009 ήµασταν µία χώρα µε το µεγαλύτερο έλλειµµα στην Ευρώπη, µια
χώρα µε το δεύτερο µεγαλύτερο δηµόσιο χρέος, µια χώρα µε
παγκόσµιο ρεκόρ, µε το υψηλότερο δηλαδή έλλειµµα τρεχουσών
συναλλαγών στον κόσµο.
Και αυτό, βέβαια, οφείλεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι από το 2004 µέχρι το 2009 διπλασιάστηκε το χρέος, πενταπλασιάστηκε το έλλειµµα και τριπλασιάστηκε το έλλειµµα
τρεχουσών συναλλαγών. Αυτή ήταν η αφετηρία από την οποία
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ξεκινήσαµε και αυτή ήταν η αιτία που οδηγηθήκαµε σ’ αυτά τα
πολύ επώδυνα µέτρα αυτήν την περίοδο.
Αναφέρθηκε το θέµα της ανεργίας. Κάποιοι είπαν ότι µέσα σ’
αυτά τα δύο, δυόµισι χρόνια διπλασιάστηκε η ανεργία. Πράγµατι
διπλασιάστηκε η ανεργία. Όµως, πρέπει να γνωρίζουµε ότι τουλάχιστον µέχρι το 2009 το πρόβληµα της ανεργίας που ήταν µεγάλο αντιµετωπιζόταν µε έναν ανορθόδοξο και επιζήµιο για τη
χώρα τρόπο και το µέλλον της. Ήταν οι πρακτικές που είχαν ακολουθηθεί όλη εκείνη την περίοδο και µέχρι το 2009, να προσλαµβάνονται δηλαδή µε κάθε λογής και µορφής εργασιακές σχέσεις
στο δηµόσιο χιλιάδες νέοι κάθε χρόνο, είτε µέσα από τα προγράµµατα «Stage» είτε µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου είτε µε
συµβάσεις έργου. Έτσι νοµίζαµε ότι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα της ανεργίας, παίρνοντας δανεικά για να
πληρώνουµε τους εργαζόµενους.
Το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι το Υπουργείο που παράγει
την ανεργία. Η ύφεση είναι εκείνη που δηµιουργεί την ανεργία.
Το µόνο εργαλείο που έχει για να µπορέσει να περιορίσει την
ανεργία το Υπουργείο Εργασίας είναι οι ενεργητικές πολιτικές.
Και αυτήν την περίοδο εφαρµόστηκαν προγράµµατα µαζικά µε
ενεργητικές πολιτικές που δεν περιόρισαν βεβαίως την ανεργία,
αλλά το ρυθµό αύξησής της. Μπήκε, δηλαδή, ουσιαστικά ένα
ανάχωµα στην αύξηση της ανεργίας, γιατί διαφορετικά χωρίς
αυτά τα προγράµµατα, η ανεργία σήµερα θα είχε ξεπεράσει το
25%.
Είναι µεγάλο το ποσοστό της ανεργίας και η οριστική λύση στο
πρόβληµα, όπως έχω πει, θα δοθεί µέσα από τη σταθεροποίηση
της οικονοµίας και της επανόδου της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης.
Μίλησαν κάποιοι για γενναιότητα. Γενναιότητα αυτήν την περίοδο πιστεύω ότι είναι µε αίσθηµα ευθύνης ο καθένας να βάλει
στην προσπάθεια που κάνει η χώρα το δικό του λιθαράκι, έτσι
ώστε να µπούµε σε µία νέα πορεία. Δεν είναι γενναιότητα να οδηγηθεί η χώρα µέσα από ψευτοπαλικαρισµούς στη χρεοκοπία.
Είπαν κάποιοι συνάδελφοι τι θα κάνουµε τον Ιούνιο. Κάποιοι
θεωρούν τον εαυτό τους ότι θα είναι µόνιµα στην αντιπολίτευση.
Νοµίζω ότι απάντηση πρέπει να δώσουν όλες οι πλευρές, το είπα
και χθες. Ακούω απ’ όλες τις πλευρές ότι διεκδικούν όλοι να
έχουν ρόλο στην επόµενη κυβέρνηση ή να έχουν κυρίαρχο ρόλο.
Ας απαντήσουν, λοιπόν, στο ερώτηµα: Πώς θα αντιµετωπίσουµε
τα προβλήµατα την επόµενη µέρα;
Εγώ έδωσα απαντήσεις για το σχέδιο που έχουµε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εργασίας, τις συντάξεις, τις
κοινωνικές παροχές.
Απαντώ ευθέως, όµως, στο ερώτηµα που λέει το τι θα κάνετε
µε το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο µισθό, τι έχετε συµφωνήσει. Να πω ότι δεν έχουµε συµφωνήσει απολύτως τίποτα, γιατί
απλούστατα δεν υπάρχει θέµα δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού. Δεν υπάρχει θέµα µείωσης των αποζηµιώσεων ή
κατάργηση των αποζηµιώσεων. Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτηµα.
Όπως επίσης, δεν υπάρχει και θέµα µείωσης του χρόνου αδείας,
όπως άκουσα να λέγεται από τον συνάδελφο της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Τσούκαλη. Εποµένως, είναι σαφές ότι αυτά τα θέµατα δεν είναι όχι µόνο συµφωνηµένα, αλλά ούτε καν ανοιχτά
αυτήν τη στιγµή για συζήτηση.
Η επόµενη κυβέρνηση θα κληθεί να πάρει αποφάσεις σε κάτι
το οποίο είναι δεδοµένο: δηλαδή, τα 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης, ούτως
ώστε να ενταχθούν στο πλαίσιο του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος για το 2013-2014.
Ο κ. Βενιζέλος απ’ αυτό το Βήµα το πρωί µίλησε για την ενδεχόµενη διεύρυνση του χρόνου ισχύος του µεσοπροθέσµου προγράµµατος και για το 2015. Ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Σαχινίδης έχει µιλήσει πολλές φορές λέγοντας ότι γίνεται αυτή
τη στιγµή µία ανάλυση όλων των στοιχείων µε όλες τις δαπάνες
και εκεί βεβαίως, θα παρθούν και οι τελικές αποφάσεις.
Από την πλευρά µου είπα ότι µπορούµε να αποτρέψουµε την
παραπέρα µείωση των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών,
εφόσον βαδίσουµε σταθερά σε µία πορεία περιστολής των δαπανών, όπως κάνουµε µέχρι τώρα, εφόσον διασφαλίσουµε τα
έσοδα, όπως κάνουµε µέχρι τώρα και διευρύνουµε αυτή τη δυ-
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νατότητα µέσα από τις ρυθµίσεις που ψηφίζουµε σήµερα και
εφόσον η συνολική προσπάθεια της χώρα τη φέρει πιο κοντά στη
στιγµή εκείνη που η χώρα θα ξαναµπεί σε πορεία ανάπτυξης.
Με αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο υπήρξαν πολλά αιτήµατα από
φορείς για να υπάρξει αντιµετώπιση αδικιών, που είναι υπαρκτές.
Όµως, για δύο λόγους δεν µπορούσαν να ενταχθούν τέτοιες
ρυθµίσεις. Ο ένας λόγος είναι οι αδυναµίες που έχουν τα ταµεία
να αντιµετωπίσουν, να θεραπεύσουν αδικίες σήµερα. Όπως είπα
είναι υπαρκτές, αλλά δεν µπορούν να γίνουν σε αυτό το χρόνο.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι είναι το τελευταίο νοµοσχέδιο που
συζητείται στη Βουλή και δεν θα πρέπει να ενισχύσουµε την καχυποψία που υπάρχει των πολιτών –και όχι αδικαιολόγητα, θα
έλεγα- ότι κάνουµε ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής που έχουν
χαρακτήρα προεκλογικό, ρουσφετολογικό, πελατειακό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα ήθελα δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Υπάρχουν αιτήµατα απόλυτα δίκαια. Πρέπει να πω, επειδή συζητούµε το θέµα των ελέγχων των εσόδων –δηλαδή, της πάταξης
της φοροδιαφυγής και υπάρχουν τέτοιες ρυθµίσεις στο νοµοσχέδιο αυτό- ότι δεν αρκεί η ψήφιση και η υλοποίηση αυτών των
διατάξεων, γιατί για να υλοποιηθούν αυτές οι διατάξεις πρέπει
να δούµε κατά προτεραιότητα ορισµένα θέµατα που σχετίζονται
ακριβώς µε την υλοποίηση.
Για παράδειγµα, πρέπει να αποφασίσουµε αν θα πρέπει να ενισχύσουµε τους µηχανισµούς που ασχολούνται µε τον έλεγχο.
Δεν γίνεται οι ελεγκτές να µην πληρώνονται τα έξοδα κίνησης
και να έχουµε την απαίτηση να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Είναι ένα θέµα που η επόµενη Κυβέρνηση πρέπει να το δει
προσεκτικά ώστε να µπορέσουµε να έχουµε αποτελεσµατική διοίκηση χωρίς να επαναλάβουµε φαινόµενα του παρελθόντος,
όπου υπήρχαν γενικά επιδόµατα χωρίς καµµία αξιολόγηση.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ και σε µια ρύθµιση η οποία
απεσύρθη και που αφορά τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Αυτήν
τη στιγµή που µιλάµε είναι σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη µε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της τρόικα.
Δεν καταφέραµε να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία για να εντάξουµε στο νοµοσχέδιο µια πολύ σηµαντική δέσµη ρυθµίσεων,
που νοµίζω ότι ανακουφίζουν τα νοικοκυριά και δηµιουργούν
νέες προϋποθέσεις εξυπηρέτησης των χρεών τους. Έχει γίνει
µια πολύ καλή προετοιµασία. Θα συνεχιστεί και τις επόµενες
µέρες η διαβούλευση.
Νοµίζω πως η επόµενη κυβέρνηση µπορεί στα πρώτα νοµοσχέδια να εντάξει αυτές τις ρυθµίσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και που µπορούν να βοηθήσουν χιλιάδες νοικοκυριά σε
αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να µου συγχωρέσετε
µια προσωπική αναφορά.
Εκλέχθηκα πριν από δυόµισι χρόνια και βρέθηκα εδώ όπως
πολλοί από εµάς, σε µια κατάσταση εντελώς διαφορετική, πρωτόγνωρη, βιώνοντας τις δυσκολότερες στιγµές που έχει ζήσει
αυτό το Κοινοβούλιο.
Βρέθηκα, επίσης, σε ένα από τα δυσκολότερα Υπουργεία στη
χειρότερη περίοδο που έχει ζήσει ποτέ η χώρα. Προσπάθησα να
είµαι συνεπής µε αυτό που υποσχέθηκα από την αρχή. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά προβλήµατα, είπα ότι θα δώσω τον
καλύτερο µου εαυτό σε αυτό το Υπουργείο για να µπορέσω µέσα
σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να καταφέρω το καλύτερο δυνατό. Αυτό µπόρεσα και έκανα.
Ζητώ συγγνώµη για αυτά που δεν µπόρεσα να κάνω, για αυτά
που δεν µπόρεσα να αποτρέψω. Όµως, ήµουν πάντα µπροστά
σε αυτήν τη µάχη, στη µάχη που έδινε η χώρα µου, που δίναµε
όλοι µαζί, προκειµένου να αποτρέψουµε τα χειρότερα. Δεν ήµουν
από εκείνους που λιγοψύχησαν, δεν ήµουν από εκείνους που λιποτάκτησαν.
Νοµίζω πως όλοι µας έχουµε υποχρέωση να συµµετέχουµε σε
αυτή τη µάχη παρά τις µεγάλες δυσκολίες. Γιατί εκείνος που πέρασε δυσκολότερα όλη αυτή την περίοδο δεν είµαστε εµείς,
αλλά είναι ο ελληνικός λαός, είναι ο εργαζόµενος, είναι ο άνεργος, είναι ο χαµηλοσυνταξιούχος, είναι το κάθε νοικοκυριό, που
αυτή τη στιγµή ζει την αγωνία, το άγχος, την ανασφάλεια και το
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φόβο για το αύριο.
Πρέπει όλοι να αναλάβουµε µε αφορµή και τις εκλογές που
έρχονται, την ευθύνη να µιλήσουµε µε ειλικρίνεια για αυτά τα
προβλήµατα, γιατί ο κόσµος περιµένει απαντήσεις. Πρέπει να
δώσουµε απαντήσεις για το ποια θα είναι η επόµενη µέρα, για
το ποιο θα είναι το τοπίο που θα διαµορφωθεί και πώς θα συµβάλλει ο καθένας µας για να βάλουµε ένα µικρό λιθαράκι στην
προσπάθεια που γίνεται.
Η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ένα εθνικό
σχέδιο, ένα νέο σχέδιο και µια νέα εθνική, πολιτική και κοινωνική
συµφωνία, θεωρώ ότι είναι προαπαιτούµενα για να µπορέσουµε
να δώσουµε απαντήσεις στα προβλήµατα της κοινωνίας. Διαφορετικά αν συνεχίσουµε να µιλούµε µε µικροκοµµατικούς όρους
και λογικές, δεν θα είµαστε άξιοι να εκπροσωπήσουµε τους πολίτες στην επόµενη Βουλή.
Οι πολίτες, λοιπόν, θα κρίνουν τι θα κάνει ο καθένας από εµάς
την επόµενη µέρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη.
Ευχόµαστε και σε εσάς, κύριε Υπουργέ, καλή συνέχεια στους
αγώνες και κάθε επιτυχία.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Δράµας του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρώ υποχρέωσή µου σήµερα να λάβω το λόγο γιατί αυτή η
διαδικασία είναι η τελευταία διαδικασία µιας περιόδου που νοµίζω ότι ουσιαστικά έχει σηµαδέψει τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Κοιτώντας µέσα σ’ αυτή τη διαδροµή εκείνο που µπορώ να
διαπιστώσω είναι ότι ουσιαστικά νιώθω ότι όλοι όσοι συµµετείχαν
σ’ αυτή την κοινοβουλευτική οµάδα, είτε ψήφισαν είτε καταψήφισαν µια σειρά από πολιτικές επιλογές, συµµετείχαν σε ένα προσωπικό Γολγοθά. Νοµίζω ότι οι άγιες αυτές µέρες πραγµατικά
µας δίνουν τη δυνατότητα να συλλογιστούµε πόσο δύσκολα περάσαµε αυτά τα δυόµισι χρόνια, αυτούς τους τριάντα ένα µήνες,
όπου πραγµατικά ο καθένας από εµάς δοκιµάστηκε σκληρά µε
τη συνείδησή του.
Είναι αλήθεια ότι µέσα σ’ αυτήν τη διαδροµή υπήρχαν πολύ
σκληρές στιγµές. Προσωπικά µπορώ να αποτυπώσω και να θυµηθώ πάρα πολύ καλά µια συγκλονιστική ψηφοφορία στις 12-22012. Είναι µια ψηφοφορία ανατροπής του πολιτικού συστήµατος που είναι φυσικά αποτέλεσµα µιας οικονοµικής πραγµατικότητας που βιώνει ο ελληνικός λαός, µιας νέας κοινωνικής
πραγµατικότητας που έχει διαµορφώσει και ισοπεδώσει κοινωνικές οµάδες και τάξεις. Φυσικά αποτυπώνει πια τη νέα πολιτική
πραγµατικότητα, την ανατροπή αυτού του πολιτικού σκηνικού
που µέχρι χθες τουλάχιστον είχαµε ζήσει.
Η 6η Μαΐου, λοιπόν, εφόσον αυτή αποφασιστεί, είναι βέβαιο
ότι θα είναι µια στιγµή κατά την οποία ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει αλλά και θα επικυρώσει ουσιαστικά τη µετάβαση στο
αύριο. Εκείνο όµως, που παρακολουθώ αυτές τις µέρες και
νιώθω ιδιαίτερα ανήσυχος είναι ότι το πολιτικό σύστηµα πολλές
φορές συνεχίζει να παραµένει αδιόρθωτο. Βλέπω δυστυχώς ότι
υποτάσσεται σε µια λογική των απατηλών υποσχέσεων, για άλλη
µια φορά. Το τελευταίο διάστηµα βλέπουµε για άλλη µια φορά
και µέσα από την Αίθουσα να ξεπηδούν ταλέντα νέων απατηλών
υποσχέσεων που πραγµατικά επικυρώνουν αυτό που νιώθει ο ελληνικός λαός σήµερα: την απόρριψη του πολιτικού συστήµατος,
γιατί δυστυχώς µε τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσεται την τελευταία περίοδο εκ των πραγµάτων για άλλη µια φορά νιώθει
αποκρουστικά.
Θεωρώ ότι εκείνο που πρέπει να κάνουµε είναι να αρνηθούµε
να µπούµε και να βυθιστούµε στον άθλιο κόσµο των υποσχέσεων, µέσα από µια νέα συλλογική προσπάθεια. Ο ελληνικός
λαός σήµερα συµµετέχει σε µια τεράστια προσπάθεια, έχει καταβάλει τον εαυτό του µε τεράστιες θυσίες και ζητάει από εµάς
υπευθυνότητα για να µπορέσουµε πραγµατικά να αρπάξουµε
αυτήν την ευκαιρία που σήµερα υπάρχει µπροστά µας και να µην
τον οδηγήσουµε στο χθες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι αυτήν τη στιγµή δεν είµαστε απλά
σε ένα σταυροδρόµι. Είµαστε στη στιγµή µιας νέας επανεκκίνησης ή, αν τελικά δεν ισχύσει αυτό, δυστυχώς στην παραµονή µας
στην άβυσσο. Θεωρώ, λοιπόν, ότι σήµερα, αυτήν τη στιγµή που
ο ελληνικός λαός βρίσκεται µέσα στην οργή, στην αγανάκτηση
και την απόρριψη, υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος: δυστυχώς,
η επιλογή των εκλογών να αποβεί και σε µια ολέθρια επιλογή.
Και εκείνο που προσωπικά µε ανησυχεί και φοβάµαι είναι µην
αποτελέσει τελικά αυτή η εκλογική αναµέτρηση, δυστυχώς, µια
επιλογή που θα µας οδηγήσει πάρα πολύ πίσω.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η κυβερνητική διαδροµή το 2009, θυµάµαι συγκεκριµένα στη πρώτη τοποθέτησή µου στις προγραµµατικές θέσεις της Κυβέρνησης είχα
πει –και τότε ήταν στο Βήµα η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλουότι αυτή η χώρα για να µπορέσει να πάει µπροστά πρέπει να σταµατήσει την κατασπατάληση του δηµόσιου πλούτου. Μάλιστα
ανέφερα ένα παράδειγµα τότε για τα stent που πωλούνταν χιλιάδες ευρώ και τελικά το κόστος τους ήταν πολύ υποπολλαπλάσιο.
Είδαµε πραγµατικά να εφαρµόζονται συγκλονιστικές πολιτικές µείωσης των δαπανών στην υγεία. Χαίροµαι που συµµετείχα
στην οµάδα του Υπουργού κ. Λοβέρδου. Αυτό που πραγµατικά
εξασφαλίστηκε ήταν πρωτόγνωρο και µοναδικό. Είδαµε πραγµατικά τι σηµαίνει σύγκρουση µε συµφέροντα.
Και αυτήν τη σύγκρουση µε τα συµφέροντα δυστυχώς, δεν είχαµε την πολυτέλεια και την τύχη να τη δούµε να υπάρχει ως
προµετωπίδα της πολιτικής µας, γιατί ισοπεδώθηκε µέσα σε βίαιες πολιτικές που είχαν να κάνουν µε τη συρρίκνωση µισθών και
συντάξεων.
Αντί, λοιπόν, να µιλάµε για πολιτικές που έπρεπε να γίνουν ως
συνειδητή επιλογή, αυτές ισοπεδώθηκαν ως πολιτικές αναγκαίες
από µία πραγµατικότητα η οποία, δυστυχώς, µας καταβύθισε
µέσα σε αυτήν την υπόθεση.
Θα ήθελα να κλείσω ως µία φωνή ευθύνης που µπορεί να διατυπωθεί αυτή τη στιγµή. Είναι αλήθεια ότι η επόµενη Βουλή θα
είναι µία άλλη Βουλή. Χρειάζεται πραγµατικά αυτή η κυβέρνηση
που θα προκύψει, να είναι µία κυβέρνηση συλλογικής ευθύνης
που θα προέλθει από τις δυνάµεις ευθύνης. Αυτοί που κρύβονται
σήµερα και προσπαθούν να µας πείσουν ότι οι νέες αυτοδυναµίες θα σώσουν τη χώρα, κατά την άποψή µου, είναι επικίνδυνες
φωνές και δεν µπορώ να τις ακούω. Οι υπεύθυνες φωνές είναι
εκείνες οι οποίες θα µπορέσουν πραγµατικά να µας βγάλουν από
το αδιέξοδο.
Ως τελευταία παρακαταθήκη σε αυτήν την προσπάθεια του
αύριο -γιατί κανείς από εµάς δεν γνωρίζει πού θα είναι- θα ήθελα
να πω ότι πραγµατικά η πολιτική µας πρέπει να έχει δύο άξονες
σταθερούς:
Ο ένας είναι το κοµµάτι του πώς θα αντιµετωπίσω την ανεργία
και ο δεύτερος, πώς θα ενισχύσω την παραγωγική διαδικασία,
που σηµαίνει ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη δεν αφορά µόνο νέες
επενδύσεις -διότι, δυστυχώς, ακούω φωνές το τελευταίο διάστηµα για νέες επενδύσεις- αλλά τη στήριξη των υφιστάµενων
επιχειρήσεων, που σηµαίνει ότι πρέπει να µπούµε σε µία νέα πολιτική κουλτούρα για να στηρίξουµε την υφιστάµενη επιχειρηµατικότητα µέσα από πολιτικές που θα µπορέσουν πραγµατικά να
διαµορφώσουν και να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις που σήµερα λειτουργούν, να σταθούν όρθιες.
Σηµαίνει, λοιπόν, ότι πρέπει µία νέα τράπεζα να ενισχύσει µε
κεφάλαια κίνησης τις επιχειρήσεις -ακόµα και αυτές που σήµερα
είναι στον «Τειρεσία»- ώστε να µπορέσουν, εφόσον έχουν εξασφαλισµένες παραγγελίες, να αναπτύξουν την παραγωγική διαδικασία τους, διαµορφώνοντας µία λευκή εταιρεία η οποία θα
κάνει µόνο αυτό.
Αυτή είναι η δική µου τελευταία προσφορά και συνεισφορά σε
µία προσπάθεια -τουλάχιστον ως ύστατη έκκληση- να µην εγκλωβιστούµε σε µία λογική περιοριστικών πολιτικών, αλλά να αντιληφθούµε ότι στη χώρα αυτή χρειάζεται να αναπτυχθούν ιδέες,
οι οποίες έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα και ενισχύουν τον
κάθε άνθρωπο που σήµερα προσπαθεί να βάλει τον εαυτό του
για να σταθεί αυτή η χώρα όρθια.
Ευχαριστώ. Εύχοµαι Καλή Ανάσταση σε όλους. Κι εύχοµαι
όταν κι εφόσον ο ιστορικός του µέλλοντος αποτυπώσει αυτήν

9533

την τριαντάµηνη περίπου διαδροµή, πραγµατικά να τη βάλει σε
µία σελίδα που της ανήκει. Προσωπικά πιστεύω ότι έκανα το καθήκον µου και δεν νιώθω ένοχος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αηδόνη. Σας ευχόµαστε καλό αγώνα και κάθε επιτυχία.
Λένε –αν µου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Αηδόνηκάποιοι φιλόσοφοι ότι οι αδυναµίες του πολιτικού συστήµατος
είναι οι ενοχές του και του λαού οι συνενοχές του. Αυτές οι εκλογές µπορεί να δείξουν τελικά την ευθύνη που έχει και ο πολίτης,
την ευθύνη που έχουµε όλοι µας απέναντι στη µοίρα όλης της
Ελλάδας, που αυτές οι επιλογές των αυριανών εκλογών θα καταγράψουν και θα διαµορφώσουν.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Αθήνας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πραγµατικά σε αυτήν την τελευταία συνεδρίαση του Κοινοβουλίου γίνεται κι ένας απολογισµός του τι έχει γίνει. Κι εγώ αυτό
θα το συνδυάσω µε την τροπολογία που έρχεται από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας αναφορικά µε το θέµα το οποίο έχει απασχολήσει. Και µου κάνει φοβερή εντύπωση ότι σε αυτή την τελευταία µέρα της κοινοβουλευτικής δράσης και στις είκοσι µέρες που αποµένουν, το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα λύσει το πρόβληµα: θα
κάνει αυτό το οποίο δεν έχει κάνει εδώ και δύο χρόνια. Και προκλητικά µας ζητούν οι Υπουργοί να το ψηφίσουµε, για να ξεκινήσει τώρα αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, το κέντρο της Αθήνας δεν
είχε αυτά τα προβλήµατα όλο αυτό το διάστηµα.
Θα συµφωνήσω εδώ µε αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας, ότι
πράγµατι ήταν από τους πρώτους Υπουργούς που αναφέρθηκε
ευθέως στην υγειονοµική βόµβα.
Στον απολογισµό όµως που κάνουµε, κύριοι συνάδελφοι, εµείς
στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό είµαστε περήφανοι, διότι το
2007 που µπήκαµε και ξεκινήσαµε να µιλάµε για τη λαθροµετανάστευση ήµασταν οι ακραίοι. Από τη µια πλευρά η Νέα Δηµοκρατία καλωσόριζε τους λαθροµετανάστες και από την άλλη
πλευρά το ΠΑΣΟΚ έφερνε το νόµο περί ιθαγένειας, που χάριζε
την υπηκοότητα και τη χαρίζει και ευτυχώς εκκρεµεί η συνταγµατικότητά του.
Και εµείς αυτό το διάστηµα, κύριοι Υπουργοί, πιστεύουµε σε
µια σκληρή µεταναστευτική πολιτική φύλαξης συνόρων, αντικινήτρων, να µην έχει ο άλλος κίνητρο να µείνει στην ελληνική επικράτεια -µε κατηγορούσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος γιατί
είχα πει ότι πρέπει να αισθάνονται ότι η Ελλάδα είναι κόλαση.
Ναι, δεν πρέπει η Ελλάδα να είναι ο παράδεισος για τους λαθροµετανάστες. Πρέπει να ξέρουν ότι όταν έρχονται εδώ πέρα δεν
θα έχουν καµία απολύτως κοινωνική παροχή παρά µόνο το εισιτήριο της επιστροφής στην πατρίδα τους και παράλληλα ότι
υπάρχει µια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική που η επαναπροώθηση
θα γίνεται κεντρικά από την Ευρώπη. Θα µαζεύει όλα τα αιτήµατα από τις χώρες και συγκεντρωτικά θα λέει στο Πακιστάν:
«Πάρε τις δεκαπέντε χιλιάδες κόσµο». Πιστεύουµε σ’ αυτήν τη
µεταναστευτική πολιτική και την υποστηρίξαµε από την πρώτη
στιγµή µε ό,τι µας λέγατε όλο εκείνο το αρχικό διάστηµα.
Σας λέγαµε ότι υπάρχει πρόβληµα στο κέντρο της Αθήνας, στο
οποίο κινούµαι και είναι και η περιοχή που εκλέγοµαι και λέγατε:
«Όχι, δεν υπάρχει πρόβληµα. Είστε ρατσιστές και ξενόφοβοι».
Κόψαµε τον αντιρατσιστικό νόµο που έφερε η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικά θα µας απαγόρευε να λέµε αυτά που λέµε
τώρα. Κόψαµε και δεν έχει προχωρήσει η ανέγερση τεµένου στο
Βοτανικό και γι’ αυτό είµαστε περήφανοι, διότι το ψήφισε η Νέα
Δηµοκρατία, το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, το ψήφισε η αριστερά και
στην πίεση τη δική µας δεν έχει ξεκινήσει ακόµα και ελπίζουµε
σε εκείνους τους συσχετισµούς που θα σταµατήσει. Καταφέραµε
να γίνει κακούργηµα η διακίνηση λαθροµεταναστών και δύο
φορές που το ΠΑΣΟΚ το έφερε εδώ πέρα να το κάνει πληµµέληµα, υποχρεώθηκε να το πάρει πίσω.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε περήφανοι διότι δεν βγήκαµε µε ανούσιο ακτιβισµό στις γειτονιές, αλλά µε δύσκολες µάχες µέσα στο
Κοινοβούλιο κόψαµε νοµοσχέδια, τα οποία είναι στη σκληρή ιδεολογική µας ατζέντα. Η συγκεκριµένη τροπολογία είναι η απαρχή
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του να συγκεντρώνεται κόσµος σε στρατόπεδα. Θα µου πείτε και
εύλογα αναρωτήθηκε ένας Υπουργός: «Μα, δεν πρέπει να τους
συγκεντρώσουµε για να λειτουργήσουν όλες οι άλλες διαδικασίες;»
Κύριοι Υπουργοί, αν είχαµε εµπιστοσύνη ότι είχατε σοβαρή µεταναστευτική πολιτική, προφανέστατα το πρώτο στάδιο για την
επαναπροώθηση θα ήταν η συγκέντρωση. Έχετε, όµως, κάνει
όλους τους άλλους µηχανισµούς; Όχι. Πιστέψτε µε εάν οι τοπικές κοινωνίες γνώριζαν ότι θα τους συγκεντρώνετε και εντός του
εξαµήνου που ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία ή το ανώτερο δωδεκάµηνο τους επαναπροωθούσατε δεν θα αντιδρούσε κανένας.
Μετά, όµως, το δωδεκάµηνο, αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, υποχρεωτικά θα πρέπει να τους αφήσετε και αυτοί όλοι θα βγουν στις
τοπικές κοινωνίες και γι’ αυτό δεν σας έχει εµπιστοσύνη κανένας.
Ή λοιπόν, θα πάµε σε µια συνολική µεταναστευτική πολιτική
φύλαξης συνόρων, αντικινήτρων, βαριάς ποινικοποίησης της
χρήσης λαθροµεταναστών σε εργασία ή εκµισθώσεις και σε συνεργασία µε την Ευρώπη για τις επαναπροωθήσεις ή διαφορετικά δεν θα µπορέσουµε να ακολουθήσουµε τα αποσπασµατικά
σας µέτρα, τα οποία το µόνο που έχουν να κάνουν είναι να µεταφέρουν το πρόβληµα.
Εµείς είµαστε υπερήφανοι, διότι όταν λέγαµε λαθροµετανάστευση, εσείς βλέπατε φαντάσµατα. Είµαστε υπερήφανοι, διότι
έστω σε επίπεδο ρητορείας, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία, αλλά
σιγά-σιγά και η αριστερά έρχεται στην ατζέντα µας. Και στην
επόµενη Βουλή θα είµαστε το κόµµα, που έχοντας µείνει πιστοί
σ’ αυτές τις αξίες, θα λύσουµε και το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Πλεύρη, Βουλευτή Α’ Αθήνας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Σ’ αυτό το σηµείο έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέραµε σήµερα µια τροπολογία
στη Βουλή για να αντιµετωπίσουµε ένα πρόβληµα, το οποίο κάποιοι το ονοµάζουν µεταναστευτικό, κάποιοι άλλοι επιχειρούν να
του προσδώσουν ένα χαρακτήρα στρατοπέδων και ανάλογα µε
την πολιτική προσέγγιση που έχει ο καθένας επιχειρεί να κατονοµάσει και να χαρακτηρίσει αυτό το πρόβληµα.
Υπάρχει, όµως, µια µεγάλη αδυσώπητη πραγµατικότητα. Και
η αδυσώπητη πραγµατικότητα είναι ότι η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα στην Ευρώπη που διαχειρίζεται ένα µεγάλο, εξαιρετικά κρίσιµο, µαζικό ανθρωπιστικό πρόβληµα. Έχουµε να κάνουµε µε τη διαχείριση εκατόν πενήντα χιλιάδων ψυχών κάθε χρόνο.
Αυτό είναι το πρόβληµα. Έχουµε να κάνουµε µε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες µετανάστες παράνοµους που εισήλθαν στη χώρα
µας τα τρία τελευταία χρόνια, εκ των οποίων µόλις πενήντα χιλιάδες επαναπροωθήθηκαν και οι υπόλοιποι, όπως µου λένε οι
υπηρεσίες, είναι κάπου εδώ γύρω.
Δεν ξέρω πού γύρω είναι, αλλά σηµασία έχει ότι αυτοί µπήκαν
στη χώρα παράνοµα και δηµιουργούν µια βόµβα υγειονοµική, µια
βόµβα κοινωνική. Είµαστε µια χώρα η οποία διέρχεται µια τεράστια οικονοµική και κοινωνική κρίση και ταυτόχρονα υπάρχει
ένας µεγάλος κίνδυνος. Οι άνθρωποι αυτοί δυστυχισµένοι αναζητούν στον ήλιο µοίρα, αναζητούν την τύχη τους στην Ευρώπη,
αναζητούν και επιχειρούν να ζήσουν καλύτερα τα επόµενα χρόνια σε µια χώρα, η οποία δεν µπορεί πλέον άλλο να συντηρήσει
και να λύσει αυτό το κοινωνικό ζήτηµα.
Η κοινωνική ειρήνη είναι σε κίνδυνο. Αυτό θέλω να σας το µεταφέρω εδώ, ενώπιον του Κοινοβουλίου, την τελευταία ηµέρα
της συνεδρίασής µας που κλείνει η Βουλή εν όψει των εκλογών
και να σας πω ότι είναι σε κίνδυνο πλέον η κοινωνική ειρήνη µε
ένα πρόβληµα που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις.
Άρα, λοιπόν, όποιος επιχειρεί µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα αυτό
το πρόβληµα να το ανάγει σε σπέκουλα ή σε ένα ζήτηµα που έχει
σχέση µε ιδεολογικοπολιτικές αναφορές και αναζητήσεις ή κά-
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ποιοι άλλοι που έχουν τις θεωρίες της συνωµοσίας ως κεντρικό
τους όραµα ή κάποιοι άλλοι που επιχειρούν να προσεγγίσουν
αυτά τα ζητήµατα απλώς ως κοινωνικά και µόνο, θα πω προς
όλους αυτούς και προς όλους τους συναδέλφους ότι δεν δικαιούται κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα να αγνοεί τις πραγµατικές
διαστάσεις αυτού του µεγάλου ανθρωπιστικού ζητήµατος.
Τι συµβαίνει στην Ελλάδα; Συµβαίνει κάτι µοναδικό που δεν
συµβαίνει σε καµία άλλη χώρα της Ευρώπης. Όποιος θέλει να
έρθει στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε ένα αστυνοµικό τµήµα του
Έβρου ή σε κάποιο νησί, δίνει τα στοιχεία του, δακτυλοσκοπείται
και παίρνει ένα σηµείωµα να φύγει από τη χώρα σε ένα µήνα. Ταξιδεύει νοµίµως µέχρι την Αθήνα µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και έρχεται στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης και γίνεται
θύµα εκµετάλλευσης των εγκληµατικών δικτύων, µε αποτέλεσµα
όλα αυτά τα χρόνια που η πολιτεία αδρανεί, όλα αυτά τα χρόνια
που κάνουµε τάχα ότι δεν βλέπουµε το πρόβληµα, όλα αυτά τα
χρόνια που έχουµε κλείσει τα µάτια µας απέναντι σε ένα τεράστιο πρόβληµα το οποίο έχει γίνει πλέον καθηµερινό αδυσώπητο
πρόβληµα για χιλιάδες συµπολίτες µας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα για λίγη ησυχία.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Είναι, λοιπόν, ένα αδυσώπητο πρόβληµα για χιλιάδες συµπολίτες µας, οι οποίοι υφίστανται στις γειτονιές τους την
υποβάθµιση της ποιότητας ζωής τους, την εγκληµατικότητα, τα
ναρκωτικά, την παράνοµη πορνεία και µια σειρά από άλλες παραµέτρους και επιπτώσεις, στις οποίες πρέπει να προσθέσουµε
και το θέµα της δηµόσιας υγείας.
Υπάρχει, λοιπόν, θέµα δηµόσιας υγείας. Ο κ. Λοβέρδος προ
µηνών µιλούσε, αλλά κανείς δεν άκουγε. Προ µηνών έκανε συγκεκριµένες αναφορές από τα στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Οµόνοια στους εκατό χρήστες, οι τριάντα πέντε είναι φορείς του AIDS και εδώ µέσα στην
Αίθουσα αυτή επιχειρούµε να κάνουµε σπέκουλα πολλοί από
εµάς. Όλες οι κοπέλες που εκδίδονται επί της οδού Πατησίων
παρανόµως, είναι κοπέλες χωρίς εξετάσεις και έχουν, σύµφωνα
µε τα στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ, µεγάλα ποσοστά ασθενειών λοιµωδών και µεταδοτικών και µάλιστα τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι
πολλές από τις ασθένειες αυτές µεταδίδονται και µε τον αέρα,
µε την οµιλία, µε την αναπνοή. Γι’ αυτό λοιπόν, υπάρχει ζήτηµα
άµεσης και κατεπείγουσας εξέτασης όλων των ατόµων αυτών.
Τι θέλουµε να κάνουµε; Κατ’αρχάς, πρέπει να σταµατήσει και
να σταλεί ένα αυστηρό µήνυµα -και ήδη έχει σταλεί, πρέπει να
σας πω- σε όλους τους διακινητές, ότι η Ελλάδα πλέον είναι µία
χώρα, η οποία από τη στιγµή που µπεις, δεν σε αφήνει απλά
ελεύθερο. Κρατείσαι σε κάποιο κέντρο φιλοξενίας. Αυτό το οποίο
συµβαίνει τόσα χρόνια δηλαδή, σταµατάει τώρα. Το δεύτερο
είναι ότι επιτέλους το κέντρο της Αθήνας αρχίζει και θα αρχίσει
στη συνέχεια σε πολύ λίγους µήνες να θυµίζει την πρωτεύουσα
της Ελλάδας και όχι µία πόλη, η οποία έχει κατακλυστεί από δίκτυα εγκληµατικά, τα οποία σκορπίζουν το θάνατο και το έγκληµα. Να πάτε να επισκεφθείτε το κέντρο της Αθήνας, για να
δείτε ότι σήµερα υπάρχει µία άλλη πραγµατικότητα και µαζί µε
την αναβάθµιση που προγραµµατίζει ο δήµος, η περιφέρεια και
τα αρµόδια Υπουργεία θα καταστήσουν την πόλη µας και πάλι
επισκέψιµη στο κέντρο.
Είδα προχθές µε πολύ χαρά στην Οµόνοια το απόγευµα της
Κυριακής δεκάδες επισκέπτες από την επαρχία να κάθονται στα
παγκάκια της Οµόνοιας. Θα προχωρήσουµε και πριν τις εκλογές
θα λειτουργήσει το πρώτο κέντρο κράτησης και φιλοξενίας. Κλειστά κέντρα φιλοξενίας. Και θέλω εδώ να είµαστε καθαροί µεταξύ
µας. Επιχειρούν ορισµένοι από τις τοπικές κοινωνίες –ορισµένοι
συνάδελφοί µας εδώ µέσα- να στρεβλώσουν την πραγµατικότητα, επιχειρώντας να πουν, ξέρετε, το πρόβληµα αυτό είναι µεγάλο. Είναι εθνικό ζήτηµα, είναι κοινωνικό ζήτηµα, αλλά δεν
αφορά εµάς, αφορά κάποιους άλλους. Το ίδιο λέγανε και µε τα
σκουπίδια, το ίδιο λέγαµε για όλα τα µεγάλα προβλήµατα τα κοινωνικά. Αλήθεια, αυτό αποτελεί στάση ευθύνης απέναντι στον
ελληνικό λαό; Αλήθεια, αυτό αποτελεί στάση που προάγει τα µε-
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γάλα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε µέσα στην
κρίση;
Είναι πολύ καθαρό. Κέντρο φιλοξενίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαίνει ότι είναι ένας χώρος, ο οποίος φυλάσσεται.
Υπάρχουν κάποιοι των οποίων τις ευαισθησίες σέβοµαι. Λένε,
γιατί να τους κρατάµε; Απαντώ. Είναι καλύτερα να γυρνάει µέσα
στους δρόµους να αλητεύει, να εγκληµατεί, να µεταφέρει αρρώστιες και λοιµώδη νοσήµατα ή είναι καλύτερα να κρατείται υπό
την προστασία του ελληνικού κράτους; Πού κινδυνεύει περισσότερο;
Είναι κάποιοι άλλοι που λένε, θα τους βάλετε εκεί πέρα και θα
υπάρχει εγκληµατικότητα. Γιατί άραγε θα υπάρχει εγκληµατικότητα; Το ότι θα υπάρχουν εκατόν πενήντα, διακόσιοι άνθρωποι
σε ένα χώρο, χωρίς όπλα, χωρίς καµµία, µα καµµία κατηγορία
να έχει καταγγελθεί σε βάρος αυτών των ανθρώπων σηµαίνει ότι
θα υπάρχει εγκληµατικότητα; Είναι άνθρωποι αθώοι, οι οποίοι
ήρθαν εδώ για να ζήσουν µία καλύτερη ζωή. Άρα, λοιπόν, θα
ήθελα να µου πει κάποιος σε τι συνίσταται η υποβάθµιση.
Τρίτον, δηµιουργούνται µία σειρά από προϋποθέσεις για δηµιουργία θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να
πετύχουµε αυτό το οποίο η Ελλάδα δεν πέτυχε όλα αυτά τα χρόνια.
Θέλω να σας δώσω λοιπόν ένα µέγεθος. Αναρωτιούνται πολλοί
πού πήγαν αυτοί από το κέντρο της Αθήνας. Ήταν εδώ είκοσι
χρόνια. Πού εξαφανίστηκαν; Η απάντηση είναι πολύ απλή. Εξαφανίστηκαν από εκεί γιατί εξαφανίστηκαν αυτοί που τους πήγαιναν εκεί, δηλαδή τα εγκληµατικά δίκτυα, αυτοί που πουλάνε
παράνοµα προϊόντα και πλήττουν το επίσηµο νόµιµο εµπόριο.
Τελειώσαµε µ’ αυτούς. Σας δηλώνω ότι ξανά παρεµπόριο στο
κέντρο της Αθήνας δεν θα υπάρξει ποτέ. Δεν θα ξαναυπάρξει
αυτό το χάλι το οποίο πραγµατικά δεν τιµά τη σύγχρονη Αθήνα.
Δεν θα υπάρξουν ξανά όλα αυτά τα φαινόµενα τα οποία ζήσαµε
τα τελευταία δεκαπέντε µε είκοσι χρόνια, γιατί φεύγουν τα εγκληµατικά δίκτυα.
Πετυχαίνουµε και κάτι ακόµη. Μέχρι πριν την εκκαθάριση του
κέντρου της Αθήνας είχαµε κάθε µέρα περίπου τριάντα έως πενήντα αιτήµατα εθελοντικού επαναπατρισµού. Ξέρετε πόσα
έχουν γίνει τώρα µε την πολιτική που εφαρµόζουµε; Πεντακόσια
τη µέρα. Τόσοι άνθρωποι ζητούν να επαναπροωθηθούν. Ποιος
είναι ο κίνδυνος λοιπόν; Στα κέντρα φιλοξενίας θα κρατούνται
για τρεις µήνες το πολύ και θα γυρίσουν πίσω µε πληρωµένο εισιτήριο και ένα µικρό χαρτζιλίκι. Αυτή είναι η πολιτική. Ποιος διαφωνεί µε αυτήν την πολιτική; Είναι εθνική πολιτική και κυρίως
είναι µία πολιτική η οποία έχει τον ευρωπαϊκό µανδύα, γιατί κατατέθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από την ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το ευλόγησε, το χρηµατοδότησε και τώρα πια εφαρµόζουµε αυτήν τη µεταναστευτική πολιτική. Δεν υπάρχει κάποια
άλλη µεταναστευτική πολιτική που άκουσα προηγουµένως. Ποια
είναι αυτή η άλλη µεταναστευτική πολιτική; Δεν υπάρχει καµµία
άλλη. Υπάρχει η εθνική µεταναστευτική πολιτική που εφαρµόζεται η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Προχθές σε συνάντησή µου µε την αρµόδια επίτροπο, συζητήσαµε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής της πολιτικής την
οποία εφάρµοζε προηγουµένως ο προκάτοχός µου ο κ. Παπουτσής και συνέταξα πρώτα εγώ ως Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη το 2009. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Σας καλώ όλους λοιπόν, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικοπολιτικές προσεγγίσεις που έχει ο καθένας από εµάς, να συνδράµουµε όλοι ούτως ώστε να στηρίξουµε αυτή την πολιτική, να
αποβάλουµε όλες αυτές τις προκαταλήψεις και τις ιδεοληψίες
και να απαντήσουµε δυναµικά και κυρίως µε ευθύνη, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Τι θα πει ότι είναι προεκλογικά; Προεκλογικά
δεν µεταδίδονται ασθένειες δηλαδή; Προεκλογικά δεν εγκληµατούν τα δίκτυα; Προεκλογικά δεν µοιράζουν ναρκωτικά; Τι θα κάνουµε; Θα σηκώσουµε τα χέρια ψηλά; Αυτή είναι µία άποψη ενός
πολιτικού συστήµατος που καταρρέει σήµερα, κατέρρευσε και
καταδικάστηκε από το λαό και είναι σαν να λέµε εµείς «µπράβο
που µας αµφισβητείτε», γιατί τους δικαιώνουµε έτσι.
Γι’ αυτό λοιπόν σαν καλώ και σας παρακαλώ όλους, κάνω έκκληση, αυτή η τροπολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Ελ-
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ληνική Αστυνοµία και στο Υπουργείο Υγείας, στο ΚΕΛΠΝΟ, που
είναι το Εθνικό Ίδρυµα για τα λοιµώδη νοσήµατα, να υπάρξει η
δυνατότητα γι’ αυτούς οι οποίοι έχουν το χαρτάκι του ασύλου
και περνάει πολύς χρόνος µέχρι να εξεταστεί, να µπορούν να
κρατούνται στα αρµόδια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας ή όποια
άλλα νοσηλευτήρια κρίνει κάθε φορά το Υπουργείο Υγείας.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής: Χρήµατα υπάρχουν
πολλά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Χρησιµοποιήθηκαν και τέτοιου είδους επιχειρήµατα. Χρήµατα
και πόροι υπάρχουν πολλοί. Δυστυχώς δεν τους απορροφήσαµε.
Από τα 250.000.000 έχουν απορροφηθεί µόλις 40 για ένα κέντρο
που θα γίνει τώρα στον Έβρο. Άρα, λοιπόν, ούτε αυτό να χρησιµοποιείται. Συνεπώς επειδή υπάρχουν πολλά χρήµατα, επειδή
υπάρχουν πόροι που µπορούµε να αξιοποιήσουµε για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε και τους ανθρώπους αυτούς να γυρίσουν
πίσω στις πατρίδες τους και ταυτόχρονα εµείς να αποκτήσουµε
υποδοµές, σας καλώ πραγµατικά να στηρίξετε αυτήν την υπόθεση.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας για την ανοχή του
χρόνου, να σας πω ότι έχουµε ένα µεγάλο κίνδυνο. Τον Ιούνιο η
χώρα αξιολογείται για την παραµονή της ή όχι στη Συνθήκη Σέγκεν. Μέχρι στιγµής δεν έχουµε αποφύγει ακόµη την έξοδο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας για µία δήλωση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Μουσουρούλη, στη συζήτησή µας και
εχθές και σήµερα σε σχέση µε τον Οίκο Ναύτου, τα επιχειρήµατα
που ανταλλάξαµε µε εσάς, µε συναδέλφους από την Αριστερά,
τον κ. Χαλβατζή -κάποιοι που δεν κατάλαβαν ή κάποιοι που κάνουν εκ συστήµατος ότι δεν καταλαβαίνουν- τα κατάλαβαν από
τη δικιά µας πλευρά ότι είναι επιχειρήµατα περί αλλαγής πολιτικής και αυτό που είπατε εσείς ότι ειρωνεύοµαι κατά κάποιο
τρόπο τους ασφαλισµένους του Οίκου Ναύτου και ο κ. Χαλβατζής που το θεώρησε εκβιασµό από την πλευρά µου, το µετέφεραν έξω από την Αίθουσα ότι δώσαµε δικαίωµα όποιος θέλει να
φεύγει από τον ΕΟΠΥΥ, ή ότι ο Οίκος Ναύτου δεν µπορεί να µπει
στον ΕΟΠΥΥ ή αν θέλει µπορεί να φύγει.
Επειδή όλα αυτά είναι σκόπιµες παρεξηγήσεις ανθρώπων που
ή δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, σκόπιµο
είναι να πω ακόµη µια φορά και να δηλώσω ότι η συντριπτική
πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής την 1η Μαρτίου 2012 αποφάσισε την ένταξη όλων των ταµείων, των κλάδων υγείας τους
εννοώ, στον ΕΟΠΥΥ και από την 1η Απριλίου ήδη ο Οίκος Ναύτου
είναι ενταγµένος και λύνουµε καθηµερινά προβλήµατα και δυσλειτουργίες.
Κλείνοντας, θέλω να πω σε εσάς, κύριε Μουσουρούλη και στη
συνάδελφο κ. Ελπίδα Τσουρή, ότι είστε προσκεκληµένοι και οι
δύο την Τρίτη που είναι η εβδοµαδιαία µας συνεδρίαση µαζί µε
τη διοικητική ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και την ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας, να δούµε µαζί -η κ. Τσουρή, ο κ. Μουσουρούλης και
εµείς- τι προβλήµατα έχουν προκύψει στις δικές σας περιφέρειες
και τι θέλετε, τι πρέπει, τι µπορούµε να κάνουµε για την επίλυσή
τους. Την Τρίτη στις πέντε το απόγευµα.
Έχουµε καλέσει και την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία σε
αυτές τις συνεδριάσεις. Δεν προσήλθε χθες, τη Δευτέρα. Ελπίζουµε να προσέλθει την άλλη εβδοµάδα. Όποιος θέλει να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και όποιος επικαλείται τους ασφαλισµένους, όχι για να τους διευρύνει ή µεγαλώσει τα προβλήµατά
τους, αλλά για να βοηθήσει στην επίλυσή τους, ας είναι εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Δίνω το λόγο τώρα στον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας του
Νοµού Ιωαννίνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για προτασσόµενη
δευτερολογία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει κατάλογος. Δεν έχει ο κ. Τασούλας σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Στον κατάλογο που έχω
εγώ, κύριε Ροντούλη, προηγείται ο κ. Τασούλας.
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Παρακαλώ, κύριε Τασούλα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, τούτη την ώρα
που πέφτει η αυλαία αυτής της Βουλής, τούτη την ώρα που πέφτει η αυλαία αυτής της περιόδου, αυτής της θητείας της Κυβερνήσεως και των συναδέλφων, που ξεκίνησε µε άλλες
προοπτικές, µε άλλες ψευδαισθήσεις το φθινόπωρο του 2009,
τούτη την ώρα είναι βέβαιο ότι δεν θα λυθεί το µεταναστευτικό.
Δεν θα κερδίσουµε τις γερµανικές αποζηµιώσεις τούτη την ώρα.
Δεν θα αποκαταστήσουµε την οικονοµία της χώρας τούτη την
ώρα, ούτε θα λύσουµε τη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ πολιτικής τάξεως -αν υπάρχει κάτι τέτοιο- και ελληνικού λαού τούτη
την ώρα.
Πολλά από όσα ευαγγελιζόµεθα τούτη την ώρα της αυλαίας,
είναι βέβαιο ότι δεν θα συµβούν. Θα ακουστούν µε το στόµφο
και τον ποµπώδη τρόπο της ρητορικής ιδιοσυστασίας του καθενός ή της καθεµιάς. Θα ακουστούν υπό την καταθλιπτική σκιά
της καρδιοβόρου αγωνίας της κάλπης. Θα ακουστούν επειδή πέφτει η αυλαία της Βουλής και δεν θα υπάρχει για τις επόµενες
τρεις-τέσσερις βδοµάδες αυτό το σκηνικό από το οποίο κανείς
θα µπορεί να ισχυρίζεται ότι λύνει το θέµα των µεταναστών, λύνει
το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων και τιµωρεί φαυλεπίφαυλους πολιτικούς.
Θα ακουστούν αυτά και θα τα πάρει ο αέρας και θα τα εναποθέσει ξέπνοα όλα αυτά τα λόγια µέσα στην νυχτερινή ατµόσφαιρα της Αθήνας, µέσα στην νυχτερινή ατµόσφαιρα της
συγχύσεως, µέσα στη νυχτερινή ατµόσφαιρα της σαστιµάρας, η
οποία έχει κυριεύσει τη χώρα κι εµάς µαζί -ή για να µην υποτιµήσω κάποιους από εσάς- κι εµένα µαζί.
Και κλείνοντας, κύριε Πάγκαλε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε…
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Έχω επίγνωση των λαθών µου,
κύριε Πάγκαλε.
Και κλείνοντας σήµερα αυτή η Βουλή, θα αντιµετωπίσουµε
από εδώ και πέρα και κυρίως µε το άνοιγµα της νέας Βουλής την
ωµή πραγµατικότητα. Θα αντιµετωπίσουµε και το µεταναστευτικό που δεν θα λυθεί προεκλογικά και το θέµα του χάσµατος µεταξύ ηµών και της κοινωνίας και το δραµατικό θέµα της οικονοµίας και το θέµα της θέσεώς µας στην Ευρώπη και το θέµα
του ότι η σύνθεση της Βουλής δεν θα είναι πια η ίδια και κάποιες
και κάποιοι από εµάς δεν θα έρθουν εδώ, είτε επειδή δεν θα συµµετέχουν είτε επειδή θα συντριβούν κάτω από την τιµωρητική ή
διορθωτική ψήφο των συµπολιτών µας.
«Ήλλαξεν εντός µου ο ρυθµός του κόσµου», όπως έλεγαν στο
Μεσοπόλεµο, και δεν το έχουµε καταλάβει αρκετοί από εµάς.
Οφείλουµε να το καταλάβουµε και οφείλουµε να καταλάβουµε
ότι τα δύσκολα δεν είναι αυτά που βιώσαµε τα δυο τελευταία
χρόνια. Ήταν το προανάκρουσµα µιας πορείας η οποία θα ακολουθήσει, η οποία θέλει µεγάλη αντοχή και θέλει και µεγάλη σοβαρότητα. Κι αυτή η σοβαρότητα δεν έχει σχέση µε πολλά από
αυτά που συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια εδώ µέσα ή εκεί
έξω. Κι αυτή η σοβαρότητα που απαιτείται από δω και πέρα θα
κρίνει και την πορεία της χώρας και την προσωπική πορεία του
καθενός προσωπικά.
Κατά µία εκδοχή αυτό που ζήσαµε τα τελευταία χρόνια ήταν η
κρίση. Κατά µία άλλη πιο ψύχραιµη εκδοχή, αυτό που ζήσαµε
ήταν τα αποκαλυπτήρια της κρίσης. Και κρίση ήταν ό,τι ζούσαµε
τα τελευταία δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια που οι περισσότεροι
από εµάς δεν µπορέσαµε να την αντιµετωπίσουµε, να την κουµαντάρουµε. Δεν µπορέσαµε να κουµαντάρουµε τον λαϊκισµό.
Δεν µπορέσαµε να κουµαντάρουµε τις κατηγορίες ότι είµαστε
άπονοι και άσπλαχνοι και δεν δίνουµε όσες αυξήσεις πρέπει να
δώσουµε. Δεν µπορέσαµε να κουµαντάρουµε τις µεγάλες ανακοινώσεις των εφηµερίδων και την προτροπή να είµαστε περισσότερο γενναιόδωροι. Και τώρα που δεν µπορέσαµε όλα αυτά
να τα κουµαντάρουµε οι ίδιοι ακριβώς που µας κατηγορούσαν
ότι δεν είµαστε αρκετά γενναιόδωροι, οι ίδιοι µας κατηγορούν –
και καλά κάνουν, το πολιτικό προσωπικό έχει την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας είτε µπορεί να αντιµετωπίσει το
λαϊκισµό είτε δεν µπορεί- ότι έχουµε ευθύνη για την κατρακύλα
της χώρας.
Από τις 6 Μαΐου και µετά η Αίθουσα θα έχει άλλη σύνθεση, η
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χώρα θα έχει άλλες προσµονές και η ευθύνη της νέας ανηφορικής πορείας δεν θα συγκρίνεται µε την ευθύνη της διετίας που
περάσαµε.
Νοµίζω ότι η εµπειρία της διετίας πρέπει να µας κάνει να καταλάβουµε ότι έχουµε µεν στα χέρια µας τη τύχη της χώρας
αλλά αυτή η τύχη µπορεί να ξεφύγει και να εξελιχθεί εντελώς
δραµατικά. Και εντελώς δραµατικά µπορεί να είναι τα πράγµατα
αν µετά τις εκλογές η χώρα απειληθεί να µην κυβερνηθεί, να
φύγει από την παραδοσιακή θέση της στην Ευρώπη, να οδηγηθεί
σε κοινωνικές εκρήξεις και αναστατώσεις που όµοιες δεν θα
έχουµε ξαναδεί και οι οποίες δεν συγκρίνονται µε τη διετία που
περάσαµε.
Αν για κάποιους έλειψε η ελπίδα, πολλοί έχουν να φοβούνται
µην χάσουν αυτά που ακόµη έχουν. Και είναι πολλοί ευτυχώς
στην Ελλάδα που ακόµη έχουν πράγµατα, τα οποία φοβούνται
να µην τα χάσουν. Και νοµίζω πως θα πρέπει να καταλάβουµε
όλοι ότι, πέρα από την ανάγκη να πάρει ένα κόµµα περισσότερο
από το άλλο, πέρα από την ανάγκη κάποια κόµµατα να πάρουν
πάνω από το 3%, πέρα από την ανάγκη να πούµε ότι εµείς θα είµαστε ισχυρότεροι από εσάς, είναι η ανάγκη η Ελλάδα να σταµατήσει την κατρακύλα, να διατηρήσουµε τη θέση µας στην
Ευρώπη, τη θέση µας στην ελπίδα. Νοµίζω πως ό,τι και να λεχθεί
από εδώ και πέρα µέχρι τις εκλογές, ό,τι και να λεχθεί από εδώ
και πέρα σήµερα το βράδυ εδώ στη Βουλή, το κυρίαρχο θέµα
είναι να αντιληφθούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες -όσο οργισµένοι ή πληγωµένοι ή σαστισµένοι ή συγχυσµένοι είναι- ότι δυστυχώς υπάρχουν και χειρότερα και αυτά τα χειρότερα µπορούν να
αποτραπούν και µπορεί να αρχίσει µία πορεία διορθώσεως της
χώρας, η οποία δεν έχει σχέση µε µικροκοµµατικές επιδιώξεις
της Βουλής που κλείνει ή της Βουλής που ανοίγει µετά από ένα
µήνα.
Πιστεύω ότι η Νέα Δηµοκρατία αυτήν τη διετία, όπως και όλες
και όλοι, όπως και όλα τα κόµµατα, πέρασε από µία µεγάλη δοκιµασία. Αυτή η δοκιµασία ήταν για εµάς ένα αγώνισµα ευθύνης.
Αυτό το αγώνισµα ευθύνης η Νέα Δηµοκρατία θα το συνεχίσει
και θα ζητήσει από τον ελληνικό λαό να της αναθέσει την ευθύνη
της διακυβέρνησης της χώρας για να µπορέσει και την κατρακύλα να σταµατήσει και να αρχίσει µία πορεία ανόρθωσης. Και
δεν έχει καµµία γοητεία σας πληροφορώ οποιαδήποτε θέση
εξουσίας από εδώ και πέρα στη χώρα. Η µόνη γοητεία που έχει
είναι η γοητεία της αµέτρητης ευθύνης και η γοητεία του να διορθώσουµε όσα δεν µπορέσαµε να διορθώσουµε έχοντας ηττηθεί
κατά κράτος από το λαϊκισµό των τελευταίων δεκαετιών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Τασούλα.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Φτάνοντας στην τελευταία ηµέρα της παρούσης Βουλής, καλό θα ήταν να κάναµε έναν απολογισµό.
Τελικά το µόνο κόµµα του Κοινοβουλίου που έχει συνεργαστεί
κυβερνητικά µε όλα τα άλλα κόµµατα είναι η Νέα Δηµοκρατία.
Έχει συνεργαστεί µε το ΠΑΣΟΚ, έχει συνεργαστεί πριν από είκοσι τόσα χρόνια µε την Αριστερά. Έχετε συνεργαστεί µε όλα
τα κόµµατα, αλλά τώρα αρνείστε ποµπωδώς ότι θα συνεργαστείτε την επόµενη ηµέρα. Θα τα πούµε την Κυριακή το βράδυ.
Άκουσα µε εξαιρετική προσοχή τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη να απευθύνεται στο Σώµα και να λέει: «Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, κάνω έκκληση να ψηφίσετε». Άµα ήταν τόσο σοβαρό
το θέµα, γιατί δεν το κάνατε δυόµισι χρόνια και περιµένατε την
τελευταία ηµέρα, την τελευταία ώρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Γιατί; Δυόµισι χρόνια Κυβέρνηση είστε. Εάν πιστεύατε ότι έχει
προτεραιότητα, γιατί δεν το φέρνατε; Αυτό δείχνει την υποκρισία, το φαρισαϊσµό, ο οποίος επικρατεί.
Υπάρχει θέµα; Σαφώς. Τεράστιο θέµα. Αλλά θέλω να θυµίσω
στην Αίθουσα –και παραπέµπω στα Πρακτικά- το εξής: Όταν το
είχα αναδείξει αυτό πριν από έντεκα χρόνια µέσα σε αυτήν την
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Αίθουσα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής, θυµάµαι τους προπηλακισµούς που είχα δεχθεί, ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα έρχονται οι Υπουργοί σας και επιχειρηµατολογούν µε επιχειρήµατα
Καρατζαφέρη πριν έντεκα χρόνια. Έλεγα ότι η λαθροµετανάστευση είναι κίνδυνος. Έλεγα ότι έχουµε νικήσει τη φυµατίωση,
κύριε Υπουργέ Υγείας, και ξαναφάνηκε η φυµατίωση και γι’ αυτό
αλλάξαµε το Νοσοκοµείο Σωτηρία και το κάναµε Γενικό Νοσοκοµείο.
«Μα, τι είναι αυτά που λες; Κάτσε κάτω, φασίστα», αυτά λέγατε
τότε. Τώρα ερχόσαστε µε επιχειρηµατολογία Καρατζαφέρη, ότι
είναι «γυµνό ηλεκτροφόρο καλώδιο». Καλύτερο, λοιπόν, είναι το
προλαµβάνειν παρά το θεραπεύειν. Αν ακούγατε τότε την ανεξάρτητη αυτή φωνή, σήµερα δεν θα εκλιπαρούσατε, δεν θα παρακαλούσατε να σας δώσει εξουσιοδότηση το Κοινοβούλιο για
να προχωρήσετε σε κάποια µέτρα προεκλογικού χαρακτήρα.
Αυτό είναι το πρόβληµά σας: Έχετε µία χρονοκαθυστέρηση.
Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. Και πώς θα λυθεί; Με το να µαζέψουµε από τα 2 εκατοµµύρια καµµιά δεκαριά χιλιάδες, αν τους
µαζέψουµε, και να τους βάλουµε µέσα; Τα άλλα ένα εννιακόσια
τόσα τι θα γίνουν; Δεν υπάρχει λύση. Βρείτε τον τρόπο, να πάνε
στις πατρίδες τους. Δεν µπορεί η Ελλάδα να σηκώσει αυτό το
βάρος, δεν έχει ώµους η Ελλάδα για να σηκώσει αυτό το βάρος.
Όσο για όλα τα άλλα, τα ανθρώπινα αισθήµατα κ.λπ., τα καταλαβαίνω. Δεν είναι κανείς από εµάς από άχυρο. Όλοι άνθρωποι
είµαστε. Ενδιαφερόµεθα κι έχουµε ευαισθησία. Όµως έχουµε
πρώτα ευαισθησία για τη δικιά µας οικογένεια, για το δικό µας
παιδί, για το δικό µας σπίτι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Θυµάµαι ότι, όταν ανέπτυξα αυτές τις θέσεις, ήρθε µία κυρία
από το BBC για να µου πάρει συνέντευξη και µου είπε: «Μα, πώς;
Δεν ενδιαφέρεσαι για τα παιδιά τα ξένα;» Και της είπα το εξής:
«Εδώ που καθόµαστε, κυρία µου, πείτε ότι σας τηλεφωνούν τώρα
και σας λένε ότι έπεσε το σχολικό που είναι µέσα το παιδί σας
και ότι τραυµατίστηκαν είκοσι πέντε παιδιά. Θα τρέξεις για τα
ξένα παιδιά ή για να σώσεις πρώτα το δικό σου; Σώσε πρώτα το
δικό σου και µετά κοίταξε τι µπορείς να κάνεις για τα υπόλοιπα
παιδιά». Αυτή είναι η αλήθεια.
Για παρεµπόριο µου λέει σήµερα ο κ. Χρυσοχοΐδης. Υπουργός
Εµπορίου δεν ήταν τόσο καιρό; Τι έκανε; Η «κουρελού» πήγαινε
κι ερχόταν. Οµολόγησε ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών ότι
έχουµε διαφυγή, διαρροή 4 δισεκατοµµυρίων ΦΠΑ. Και τι έκανε;
Ποιο είναι το µέτρο που πήρε η Κυβέρνησή σας; Και ποιο είναι
το µέτρο που πήρε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας σ’ αυτή
τη φθοροποιό κατάσταση που συνέτεινε στο έλλειµµα και ως εκ
τούτου και στο δηµόσιο χρέος; Τι κάνατε; Σταµατήσατε το παρεµπόριο;
Υπάρχει κανείς από το Κοινοβούλιο που να έχει τολµήσει -όχι
από θέµα αδιαφορίας αλλά από θέµα τόλµης- να περάσει 9 ή 10
η ώρα το βράδυ από την οδό Ευρυπίδου, να πάει στην πλατεία
Θεάτρου; Έχουν γκετοποιηθεί. Περπατάς στην Ευρυπίδου και
βλέπεις πόρνες από κάθε χώρα, κάθε χρώµατος, για κάθε άνθρωπο, ειδικώς, «εδώ είναι για Πακιστανούς», «εδώ είναι για Σοµαλούς». Αυτή είναι η Ελλάδα! Πώς την καταντήσατε έτσι; Σε
ποια άλλη χώρα του κόσµου υπάρχει αυτή η κατάντια; Ας φέρει
κάποιος, µε επιχειρήµατα, ένα παράδειγµα, ότι είναι έτσι το Παρίσι, είναι έτσι το Λονδίνο, είναι έτσι η Ρώµη. Η Ελλάδα είναι έτσι!
Και τώρα ξαφνικά, είκοσι πέντε ηµέρες πριν από τις εκλογές,
θυµηθήκατε ότι θα κάνουµε στρατόπεδα και θα τους βάλουµε
µέσα και θα τους κάνουµε καλά κ.λπ., για να «δουλέψετε» τον ελληνικό λαό και να υποκλέψετε την ψήφο του, λες και δεν σας έχει
γνωρίσει, δεν σας έχει µάθει, δεν σας έχει δοκιµάσει, δεν σας
έχει δώσει τόσες ευκαιρίες ο ελληνικός λαός; Γιατί να σας τις ξαναδώσει; Σας έδωσε µεγάλες πλειοψηφίες και το ’81 και το ’85
και το ’93 και το ’96, το 2000 και το 2009. Τι κάνατε γι’ αυτή τη
χώρα; Σώσατε την οικονοµία; Σας έδωσε ευκαιρίες, «πάρτε ψήφους». Καταστρέψατε την οικονοµία. Μήπως φτιάξατε την κοινωνία; Καταστρέψατε την κοινωνία. Πώς ζητάτε από τον ελληνικό
λαό να σας ξαναψηφίσει; Για να κάνετε τι; Για να διορθώσετε τις
αµαρτίες του παρελθόντος για όλα αυτά τα οποία κάνατε εις
βάρος του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας όλα αυτά
τα χρόνια;
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Ερχόσαστε σήµερα και παρακαλάτε λέγοντας «δώστε µας µία
ψήφο»; Για να διορθώσετε τι; Αυτό µε το οποίο εσείς µολύνατε
όλη την Ελλάδα; Δεν τολµούσε κανείς να πει µία αλήθεια και ήταν
φασίστας και ακραίος! Και τώρα µε την πολιτική σας αυτή –γιατί
άφρων ήταν η πολιτική και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας- φέρνετε τους ναζιστές µέσα στη Βουλή. Κι εκεί θα δείτε τι
έχει να γίνει στην Αίθουσα, όταν θα έχουµε τις µονοµαχίες µεταξύ αντιεξουσιαστών και ναζιστών!
Εκεί θα καταλάβετε τα λάθη σας! Το αφήσατε το πράγµα, γέµιζε η Αθήνα, ξεχείλιζε η Αθήνα από λαθροµετανάστες, µε ό,τι
σηµαίνει αυτό, µε αύξηση της εγκληµατικότητας, µε αύξηση της
πορνείας και τώρα ξαφνικά δεν ξέρετε πώς να το µαζέψετε και
έρχεστε µε πρεµούρα όχι της τελευταίας ηµέρας, της τελευταίας
ώρας, τώρα, και παρακαλάτε «κάντε κάτι»!
Φταίτε! Είστε µεγάλοι φταίχτες! Και η Ελλάδα στο σύνολό της
θα σας απαγγείλει το µεγάλο «κατηγορώ» που καταστρέψατε µια
χώρα! Παραλάβατε µια χώρα υγιή από τη µεταπολίτευση και
έτρεχαν όλοι µε κεριά για τον Καραµανλή, µε κεριά για τον Παπανδρέου! Και είχαµε όνειρα και ελπίδες! Πού πήγαν αυτά τα
όνειρα και οι ελπίδες; Πού πήγαν τα αναµµένα κεριά; Εκεί που
φέρατε την Ελλάδα, σε επίπεδο οικονοµίας Μπαγκλαντές; Εκεί
που φέρατε την Ελλάδα, σε εγκληµατικότητα χειρότερα από την
εποχή του Μεσοπολέµου στο Σικάγο;
Ντροπή σας και πάλι ντροπή σας!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Σπύρος Χαλβατζής,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι
µπαίνουν πάρα-πάρα πολλά προβλήµατα και είµαστε υποχρεωµένοι να απαντήσουµε. Είµαστε υποχρεωµένοι να απαντήσουµε
γιατί η κινδυνολογία έχει πάρα πολλές πτυχές. Υπάρχει και µια
παραµόρφωση της πραγµατικότητας.
Βεβαίως, υπάρχουν τεράστια προβλήµατα στην Αθήνα. Υπάρχουν τεράστια προβλήµατα που σχετίζονται και µε τους µετανάστες και µε τους πρόσφυγες. Πολλές φορές µιλήσαµε για τους
µετανάστες και τους πρόσφυγες. Μιλήσαµε γι’ αυτά τα πραγµατικά προβλήµατα που υπάρχουν στη χώρα µας, στην Αθήνα και
παντού.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ποτέ δεν αντιµετωπίζει τα
προβλήµατα επιφανειακά. Τα µεταναστευτικά ρεύµατα –το ξαναλέµε- έχουν συγκεκριµένες αιτίες. Μια από αυτές τις βασικές
αιτίες είναι οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις των Αµερικάνων, του
ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσµο.
Συχνά, σε διάφορες καπιταλιστικές χώρες, ανάλογα µε την πορεία της οικονοµικής τους ανάπτυξης, ανοίγουν και κλείνουν τη
στρόφιγγα για την είσοδο των µεταναστών, ανάλογα πάντοτε µε
το τι και πόσους µπορούν να εκµεταλλευθούν. Ναι, τους θέλουν
τους µετανάστες οι καπιταλιστές, γιατί µπορούν να τους εκµεταλλεύονται πιο σκληρά από τον ντόπιο πληθυσµό και γιατί θέλουν να ρίχνουν και τα µεροκάµατα, να ρίχνουν συνολικά το
επίπεδο ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Υπάρχουν Έλληνες επιχειρηµατίες που συνεργάζονται στενά
µε όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν τις επιχειρήσεις του δουλεµπορίου. Υπάρχουν εταιρείες ενοικίασης ανθρώπων που διαχειρίζονται, όπως επίσηµα λέγεται, αυτό το ανθρώπινο δυναµικό.
Τα προβλήµατα θα είναι παρόντα και είναι παρόντα, αλλά
υπάρχει µια συνειδητή παραµόρφωση από την πλευρά της Κυβέρνησης και άλλων. Υπάρχει µια συνειδητή διόγκωση των προβληµάτων και αυτή η κινδυνολογία που αναπτύσσεται µε αυτήν
την τυµπανοκρουσία για τις ασθένειες αποσκοπεί στην κατατροµοκράτηση.
Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό και συνειδητά το υπερτονίζετε.
Θα φθάσετε να οδηγήσετε σε ακραίες καταστάσεις. Θα διαµορφώσετε λογικές πογκρόµ και γκέτο. Αυτή η πολιτική σας είναι
πολλαπλά επικίνδυνη.
Προηγουµένως έγινε λόγος για την πορνεία. Αναφέρθηκαν και
Υπουργοί.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Γιακουµάτο, σας παρακαλώ, επειδή θέλω να µε προσέξουν οι κύριοι Υπουργοί.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Σε εµένα µιλάτε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Σε εσάς µιλάω. Παρακαλώ λίγη ησυχία για να προσέξουν οι Υπουργοί. Σας παρακαλώ.
Μιλάτε, για την πορνεία. Ναι, υπάρχει η πορνεία, κύριε
Υπουργέ της δηµόσιας τάξης. Θα σας πω, όµως, το εξής: Το Δηµοτικό Συµβούλιο της Αθήνας –και είµαστε εδώ αρκετοί παρόντες- το 2004, ξέρετε τι ψήφισε; Να έρθουν δυόµισι χιλιάδες
πόρνες πολυτελείας στην Αθήνα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ολυµπιάδας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τι λέτε τώρα; Εδώ είµαι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Επειδή είστε εδώ, επειδή είναι εδώ
και ..
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ποτέ δεν ψηφίστηκε τέτοιο
πράγµα. Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πόρνες πολυτελείας! Να
ζητήσουµε τώρα να µας φέρουν τα πρακτικά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Γυναίκες του λιµανιού, ΠΝΟ
κάτω ...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Όχι, ήταν πόρνες πολυτελείας
αυτές, κύριε Γιακουµάτο.
Να ζητήσουµε να έρθουν τα πρακτικά του δηµοτικού συµβουλίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αναφέρεται η λέξη «πολυτελείας»
µέσα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Όχι, κύριε Δένδια. Πόρνες για να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Ολυµπιάδας. Έγινε συζήτηση
και το καταγγείλαµε και καταψηφίσαµε και κάποιοι ψήφισαν. Και
µπορούν να έρθουν τα πρακτικά και αυτή τη στιγµή! Παραπάνω
από ένα τέταρτο δεν θα κάνει ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τώρα αυτό είναι θέµα
για κλείσιµο της κοινοβουλευτικής περιόδου;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε όλα
µπαίνουν στο τραπέζι.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, ήµουν δήµαρχος. Ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα τον έχετε το λόγο,
κυρία Μπακογιάννη. Αλλά, κάπως να το περιορίσουµε το θέµα
τώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Να το περιορίσουµε. Κάποιοι εµφανίζονται αναµορφωτές της Αθήνας, του ιστορικού κέντρου µε
πρώτο τον Δήµαρχο της Αθήνας, την κ. Διαµαντοπούλου, είναι
εδώ και ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης.
Όλοι παροικούµε στην Ιερουσαλήµ. Ο τόπος µας είναι µικρός.
Γνωριζόµαστε όλοι µε τα µικρά µας ονόµατα. Ξέρουµε από πού
κρατάει η σκούφια του καθενός.
Επειδή κάποιοι πρέπει να πουν και κάποια άλλα πράγµατα, θα
πούµε για τον εξωραϊσµό που γίνεται στην Αθήνα. Βοά ο τόπος
για το τι γίνεται στο ιστορικό κέντρο, αυτό που έγινε πριν από
µερικά χρόνια στο Γκάζι. Εδώ δηµοσιεύτηκε –και ουδείς το διέψευσε- έκθεση της ΕΥΠ τον Μάη του 2011. Αναφέρει συγκεκριµένα πράγµατα.
Μιλάει για Έλληνες επιχειρηµατίες οι οποίοι συνεργάζονται µε
αλλοδαπούς επιχειρηµατίες για την είσοδο ανθρώπων. Μιλάει,
επίσης, για το πώς θα διαµορφώσουν γκέτο για να ρίξουν τις
τιµές στο ιστορικό κέντρο. Μιλάει για real estate. Βοά ο τόπος
στην αγορά για το πόσοι έχουν αγοράσει µπιρ µπαρά ολόκληρα
οικοδοµικά τετράγωνα, τα οποία σε δέκα χρόνια µε την ανάπτυξη
της Αθήνας θα έχουν τεράστια κέρδη.
Ακόµα η έκθεση της ΕΥΠ µιλάει για δραστηριότητες του παραεµπορίου και λέει ότι δεν µπορούµε να ελέγξουµε αυτούς
τους µεγάλους επιχειρηµατίες –γιατί υπάρχει και έκθεση του
ΣΔΟΕ- γιατί κινούνται όλα µε βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Είναι, λοιπόν, µόνο οι µετανάστες; Είναι οι πρόσφυγες; Είναι
αυτοί που έφυγαν για να γλιτώσουν το λεπίδι των δικτατόρων;
Να γλιτώσουν από τους βοµβαρδισµούς; Μας λένε ότι στον
Έβρο είναι τρεις χιλιάδες –πόσοι είναι;- και είναι χίλια εξακόσια
πενήντα παιδάκια. Πώς τα φέρνουν; Γιατί τα φέρνουν; Ποιοι τα
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φέρνουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε δώδεκα δευτερόλεπτα.
Τα προβλήµατα υπάρχουν, είναι δυσεπίλυτα. Κάναµε προτάσεις. Δώστε τους χαρτιά να φύγουν. Το 70%, απ’ ό,τι λένε, θέλουν να φύγουν. Δώστε τους χαρτιά να φύγουν.
Αυτή είναι η λύση. Να τους θαλασσοπνίξετε δεν γίνεται και δεν
νοµίζω ότι κανένας θέλει να τους πνίξει.
Πάντως, τα προβλήµατα όλα θα είναι και την επόµενη των
εκλογών παρόντα. Έγιναν αναφορές και η κινδυνολογία που συνεχίστηκε για κοινωνικές εκρήξεις, για, για ,για… Τα προβλήµατα
τα φέρνουν όλα και τις εκρήξεις και την πάλη.
Όση κινδυνολογία και αν αναπτυχθεί, όση τροµοκρατία και
τροµολαγνία, να είστε σίγουροι ότι οι εργάτες, οι εργαζόµενοι,
οι αυτοαπασχολούµενοι είναι εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν καθηµερινά και υποφέρουν όχι από τις διαδηλώσεις, όπως πολλοί διατείνεστε. Στη Νέα Ιωνία δεν έγινε καµµία διαδήλωση, δεν έκλεισε
κανένας δρόµος. Το 42% των καταστηµάτων έκλεισαν. Στο Περιστέρι δεν υπάρχουν αποκλεισµοί δρόµων. Έκλεισαν τα µαγαζιά. Στην Καλλιθέα δεν γίνονται αποκλεισµοί δρόµων. Κλείνουν
τα µαγαζιά, πέφτει ο τζίρος, γιατί στραγγίσατε τον κόσµο.
Ναι, οι εργάτες και οι εργαζόµενοι να βαδίσουν µε το κεφάλι
ψηλά και να καταδικάσουν τις πολιτικές και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, πολιτικές τις οποίες συναποφασίζετε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Εµείς τους καλούµε για τελευταία
φορά από το Βήµα της Βουλής να ενισχύσουν το ΚΚΕ, που στάθηκε κοντά τους, στάθηκε σύµµαχός τους όλα τα χρόνια, θα είναι
και η απαντοχή τους αύριο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Μπακογιάννη έχει
ζητήσει το λόγο επί προσωπικού, διότι ήταν δήµαρχος.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα σκοπό
να διακόψω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε το λόγο να εξηγήσετε το προσωπικό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, ήµουν Δήµαρχος Αθηναίων το 2004 και περήφανη για την πόλη των Αθηνών
το 2004.
Δεν ήταν µέσα στις προθέσεις µου να διακόψω τον αντιιµπεριαλιστικό και αντιευρωπαϊκό οίστρο του φίλου µου, του κ. Χαλβατζή, ιδιαίτερα την τελευταία µέρα που συνεδριάζει η Βουλή.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, να ξέρουµε ότι ο Δήµαρχος της
Αθήνας και το Δηµοτικό Συµβούλιο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν δίνει άδειες εισόδου σε κανέναν. Δεν είναι αρµόδιο για να δώσει κάτι τέτοιο.
Με τον κ. Παπουτσή, ο οποίος ήταν τότε και Αντιπολίτευση,
ήµασταν τρεις τότε και κάναµε καλή δουλειά στο Δήµο της Αθήνας, γιατί είχαµε µία βασική αρχή, ότι δεν υπήρχε πραγµατικά
παρανοµία εκείνη την εποχή στο Δήµο της Αθήνας και είχα καλέσει την Κυβέρνηση να προχωρήσει ειδικά στο σχέδιο το οποίο
υπήρχε στους Ολυµπιακούς Αγώνες και η Αθήνα ήταν προστατευµένη.
Σήµερα, κύριε Πρόεδρε, η Δηµοκρατική Συµµαχία θα ψηφίσει
τα κέντρα φύλαξης µεταναστών, διότι είναι το πρώτο σηµείο για
να µπορέσουν µετά να επαναπατριστούν οι λαθροµετανάστες.
Αυτό χρειάζεται η χώρα σήµερα και ας αφήσουµε τους λαϊκισµούς την τελευταία µέρα στη Βουλή.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τι θέλετε; Παρέµβαση;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν θα προχωρήσουµε, κύριε
Πρόεδρε; Πήγε εννέα η ώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
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το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πάντως, θα παρακαλούσα, επειδή έχετε µιλήσει δύο φορές…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Υπάρχουν Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που έχουν µιλήσει δέκα φορές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πράγµατι, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν υπερκαταναλώσει το χρόνο τους.
Θα παρακαλούσα, κύριε Λαφαζάνη, να τηρήσετε το χρόνο των
τεσσάρων λεπτών που αυστηρά σας δίνεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι έχουµε ενώπιόν µας µία τροπολογία, όπως µου δόθηκε η ευκαιρία και χθες, αλλά και σήµερα το πρωί να τονίσω, η
οποία συνιστά όνειδος για την ελληνική δηµοκρατία, κύριε Χρυσοχοΐδη.
Θα σας παρακαλούσα να µας ακούτε κιόλας. Αν δεν λάβετε
υπ’ όψιν την γνώµη µας, τουλάχιστον να την ακούσετε.
Λέω, λοιπόν, ότι είναι όνειδος για τη δηµοκρατία αυτό το χαρτί
το οποίο φέρατε µαζί µε τον κ. Λοβέρδο, κύριε Χρυσοχοΐδη.
Όνειδος! Κάνετε προεκλογική εκστρατεία µε τους µετανάστες;
Νοµίζετε ότι θα αλλάξετε την προεκλογική ατζέντα µε τους µετανάστες;
Λυπάµαι πάρα πολύ. Ξέρετε ποιες δυνάµεις ενισχύετε πέρα
από την εντύπωση που έχετε ότι µπορεί να ενισχύετε το προσωπικό σας προφίλ; Τις χειρότερες και πιο επικίνδυνες δυνάµεις σε
αυτή τη χώρα µε αυτά που κάνετε.
Επικαλείστε λόγους δηµόσιας υγείας.
Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ κάθε µέτρου δυνατού και αποτελεσµατικού για την προστασία της δηµόσιας υγείας, ασφαλώς!
Ποιος σ’ αυτήν την Αίθουσα µπορεί να πει «όχι» και πρώτα απ’
όλα η Αριστερά, για την προστασία της δηµόσιας υγείας;
Όµως, αυτό το οποίο φέρνετε δεν έχει καµµία απολύτως
σχέση µε τη δηµόσια υγεία και την προστασία της. Φέρνετε µία
ρύθµιση, η οποία καταπατά κάθε έννοια συµβάσεων ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
Σας λέω: πώς είναι δυνατόν αυτήν την ώρα στο όνοµα της δηµόσιας υγείας να µας λέτε ότι συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια
υγεία επειδή ανήκει –λέτε- σε οµάδες ευάλωτες σε λοιµώδεις
ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας προέλευσης; Πού ακούστηκε
αυτό; Πείτε µου ποια επιστηµονική και νοµική τεκµηρίωση έχει η
χώρα καταγωγής οποιουδήποτε ανθρώπου µε τις λοιµώδεις
ασθένειες και µε τον κίνδυνο που έχει για την υγεία; Μπορεί να
υπάρχουν λοιµώδεις ασθένειες σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό συνιστά λόγο για να κάνετε εσείς µία τέτοια επικίνδυνη γενίκευση
και στην ουσία µια επιχείρηση-«σκούπα» και πογκρόµ;
Παρακάτω τι λέτε; «Συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία
όποιος διαµένει υπό συνθήκες, που δεν πληρούν τους κανόνες
υγιεινής». Με συγχωρείτε, αλλά το ένα τρίτο του ελληνικού λαού
ζει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους κανόνες υγιεινής. Δεν
το γνωρίζετε; Υπάρχουν Έλληνες πολίτες –µεγάλες κατηγορίες
Ελλήνων- που ζουν κάτω από αυτές τις ανθυγιεινές συνθήκες και
διαµένουν κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.
Μπορώ να σας πω µόνο µία κατηγορία, η οποία είναι ευρέως
γνωστή, οι αθίγγανοι. Είναι Έλληνες πολίτες. Όµως, τώρα δεν
µιλάµε µόνον για τέτοιες κατηγορίες. Μιλάµε για γενικευµένες
καταστάσεις Ελλήνων πολιτών που ζουν άστεγοι µέσα στο
δρόµο. Κυκλοφορείστε µέσα στην Αθήνα. Τι θα κάνετε µε όλους
αυτούς; Επιχείρηση-«σκούπα» θα κάνετε; Αντί να τους βρείτε
σπίτι, αντί να µιλήσετε για αναβάθµιση των συνθηκών που µένουν
και διαµένουν, λέτε εδώ πέρα ότι θα κάνετε επιχείρηση-«σκούπα»
και πογκρόµ.
Εδώ πηγαίνετε να κάνετε στρατόπεδα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Τι
λέει το άρθρο 13 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγµατος,
το οποίο τροποποιείτε; Λέτε ότι «η κράτηση των αιτούντων σε
κατάλληλο χώρο επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν και εφόσον δεν µπορούν να εφαρµοστούν εναλλακτικά µέτρα για έναν από τους παρακάτω λόγους». Προσέξτε, επιστηµονικές και νοµικές διατυπώσεις! Δηλαδή, θα κρατάτε επ’ αόριστον ανθρώπους για έναν
από τους παρακάτω λόγους: δεν φέρει ή έχει καταστρέψει ταξιδιωτικά του έγγραφα –µάλιστα, είναι ο ένας- συνιστά κίνδυνο για
την εθνική ασφάλεια –είναι ο δεύτερος- κρίνεται αναγκαία για ταχεία και αποτελεσµατική εξέταση του αιτήµατος. Μάλιστα! Τώρα
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προσθέτετε ότι συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, γι’ αυτούς
τους λόγους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δηλαδή, τι θα κάνετε; Όποιος συνιστά γι’ αυτούς τους λόγους
που λέτε, όπως χώρα προέλευσης και συνθήκες διαµονής, θα
συλλαµβάνεται, θα κρατείται επ’ αόριστον, προκειµένου –υποτίθεται- να εξακριβωθεί κατά πόσο αυτός είναι επικίνδυνος για τη
δηµόσια υγεία, για µετάδοση λοιµωδών ασθενειών.
Είστε στα καλά σας, που τα κάνετε αυτά; Δηµοκρατία είναι
αυτή; Και τώρα θυµηθήκατε το πρόβληµα υγείας, την προεκλογική περίοδο να κάνετε αυτές τις επιχειρήσεις-«σκούπα»;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να αποσύρετε αµέσως
αυτήν την τροπολογία. Κανέναν δεν θα αποπροσανατολίσετε σήµερα στην Ελλάδα. Κανένας πολίτης δεν θα αποπροσανατολιστεί
από τέτοιου είδους µεταθέσεις των κεντρικών του προβληµάτων,
τα οποία είναι το µνηµόνιο και οι βάρβαρες οικονοµικές πολιτικές
που εφαρµόζετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτές πρέπει να αλλάξετε.
Όσον αφορά τη µετανάστευση, αυτό που χρειάζεται να είχατε
κάνει…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη. Μην περνάτε σε άλλο θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία κουβέντα είναι, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω το λόγο µου µε µία κουβέντα.
Αυτό που έπρεπε να κάνετε ήταν µία σχεδιασµένη µεταναστευτική πολιτική και όχι να βρίσκετε εξιλαστήρια θύµατα τώρα για
προεκλογική κατανάλωση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θέλετε να κάνετε τώρα
παρέµβαση, κύριε Υπουργέ;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Χρυσοχοΐδη, έχετε το λόγο αυστηρά για ένα λεπτό για τη δική σας παρέµβαση.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος κ. Λαφαζάνης µίλησε για
όνειδος. Θα ήθελα να του πω ότι όνειδος δεν είναι να διαχειρίζεσαι ένα ανθρωπιστικό ζήτηµα, όπως είναι η διαχείριση εκατόν πενήντα χιλιάδων ψυχών που διαχειρίζεται αυτός ο τόπος κάθε
χρόνο. Όνειδος είναι η αποσιώπηση, κύριε Λαφαζάνη. Όνειδος
είναι να βάζουµε τα προβλήµατα κάτω από το χαλί και όνειδος
είναι η ρητορική µας να αγνοεί την εκµετάλλευση εκατοντάδων
χιλιάδων ανθρώπων µέσα στους δρόµους από διάφορα εγκληµατικά δίκτυα. Αυτό κάνει το πολιτικό σύστηµα της χώρας τόσα
χρόνια εδώ.
Μιλήσατε για ανθρώπινα δικαιώµατα. Εγώ θέλω να σας πω ότι
µιλήσατε για το κέντρο της Αθήνας και για τη δηµόσια υγεία και
κατηγορείτε σήµερα την Κυβέρνηση ότι επιχειρεί να κάνει στρατόπεδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
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Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου µισό λεπτό ακόµη.
Λέτε για στρατόπεδα, γιατί έτσι θέλετε να τα ονοµάζετε, αλλά
εγώ σας λέω ότι είναι κέντρα φιλοξενίας.
Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ρωτήσουµε τον ελληνικό
λαό, όλους τους πολίτες -και µάλιστα τους σκεπτόµενους πολίτες και τους ευαίσθητους πολίτες- τι είναι αυτό που προστατεύει
αυτούς τους δυστυχισµένους ανθρώπους. Το να εκδίδονται
στους δρόµους εκατοντάδες κοπέλες µε ασθένειες που τις µεταδίδουν σε όποιον ανύποπτο πολίτη περνάει, αυτό είναι ασφάλεια για τη χώρα, είναι προστασία της δηµόσιας υγείας; Το να
κοιµούνται, όπως πολύ σωστά είπατε, σε διαµερίσµατα των
εκατό τετραγωνικών πενήντα άνθρωποι και από πάνω να µένουν
νόµιµοι µετανάστες µε τα παιδιά τους ή Έλληνες πολίτες; Και
αυτό δεν έχει σηµασία; Αυτό συµβαίνει σήµερα.
Σε λίγες µέρες θα δηµιουργηθεί ειδική γραµµή για να καταγγέλλουν οι πολίτες και τους ιδιοκτήτες και τα γεγονότα αυτά, το
ότι φιλοξενούνται σε σπίτια και µάλιστα έναντι µικρής αµοιβής
κάθε µέρα -δηλαδή µε ηµερήσιο ενοίκιο- το ότι κοιµούνται πενήντα και εξήντα άνθρωποι σε µικρά διαµερίσµατα. Αυτά πρέπει
να τελειώνουν, γιατί πρέπει να προστατεύσουµε αυτούς τους δυστυχισµένους ανθρώπους.
Τέλος, κύριε Λαφαζάνη, επιτέλους, όποιος σε αυτήν τη χώρα
συνεχίζει να µένει παράνοµα εδώ πρέπει να επιστρέψει πίσω
στον τόπο του εθελοντικά, διότι αν συνεχίσουµε αυτήν την ανοχή
απέναντι στην ανοµία, στο έγκληµα, απέναντι στη λαθροµετανάστευση η οποία δηµιουργεί τεράστια, εκρηκτικά κοινωνικά προβλήµατα, σε λίγο αυτήν τη βόµβα που ήδη υπάρχει θα τη
βάλουµε µόνοι µας να εκραγεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, σας παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη. Με συγχωρείτε. Έχετε µιλήσει. Πρέπει να εφαρµόζουµε τον Κανονισµό. Εδώ έγινε, µάλιστα και ελαστική εφαρµογή, εδόθη πολλάκις ο λόγος, υπερβήκατε και το χρόνο σας.
Ο κ. Ροντούλης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Γίνεται µία απεγνωσµένη προσπάθεια από τον αξιότιµο
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοΐδη, για να περάσει η επίµαχη τροπολογία. Στην προσπάθειά του αυτή –την
ατελέσφορη θεωρώ- χρησιµοποίησε και δύο επιχειρήµατα τα
οποία νοµίζω ότι θα πρέπει να τα συζητήσουµε στην Αίθουσα.
Το πρώτο επιχείρηµα που διατυπώθηκε από τον αξιότιµο κύριο
Υπουργό είναι ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα κέντρα, γιατί διαφορετικά θα µας διώξουν από τη Σένγκεν. Και ποιο είναι το κακό,
κύριε Υπουργέ; Θα απαλλαγούµε από το Δουβλίνο II. Καραβιές,
λοιπόν, θα πηγαίνουν στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Άµστερνταµ. Το θέλουν αυτό; Εάν το θέλουν αυτό, ωραία, να µας αποβάλουν από τη Σένγκεν. Και η Ελλάδα θα πάψει να είναι µία
αποθήκη ψυχών. Γιατί το Δουβλίνο II την έχει καταστήσει µία
πραγµατική αποθήκη ψυχών.
Διατυπώθηκε, όµως και το άλλο µεγάλο επιχείρηµα. Λέει ο
αξιότιµος Υπουργός ότι θα βρουν άνθρωποι δουλειά, θα καταπολεµήσουµε την ανεργία. Σοβαρά, κύριε Υπουργέ, πιστεύετε
εσείς που διατυπώνετε αυτό το επιχείρηµα ότι πράγµατι έτσι θα
λυτρωθεί η Ελλάδα από τη µάστιγα της ανεργίας; Κάθε ελληνική
οικογένεια σήµερα έχει τουλάχιστον δύο ανέργους. Υπάρχουν
άνεργοι άνω του ενός εκατοµµυρίου. Στη νέα γενιά υπάρχουν
άνεργοι άνω του 50%. Και έρχεται η Κυβέρνηση και λέει θα κάνουµε αυτά τα κέντρα φιλοξενίας –κράτησης, φύλαξης- λαθροµεταναστών και έτσι θα καταπολεµήσουµε την ανεργία. Έλεος!
Είναι επιχείρηµα αυτό, να ακούγεται εδώ σε αυτήν την Αίθουσα; Προφανώς και όχι. Όµως θέλω να επιστήσω την προσοχή
της Αίθουσας και σε µία τροπολογία που κατετέθη από το Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό και όµως, κύριε Πρόεδρε, δεν έγινε δεκτή
και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δηµοκρατία.
Βάσει των κειµένων διατάξεων δόθηκε το ευεργέτηµα από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος στους µουσουλµάνους της Θράκης
να πληρώνουν µόνο το 20% των προστίµων επί των αυθαιρέτων
κατασκευών τους. Εξαιρούνται πλήρως οι χριστιανοί της Θράκης. Για ποιο λόγο; Είναι συνταγµατική µία τέτοια διευθέτηση
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των πραγµάτων; Το Σύνταγµά µας λέει ότι οι Έλληνες πολίτες
είναι ίσοι έναντι του νόµου και επίσης ότι δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις µε βάση το θρήσκευµα.
Ερωτώ λοιπόν, ποιος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ποιος
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα πάει στη Θράκη και θα πει ότι αυτοί
που έχουν το ευεργέτηµα είναι µόνο οι µουσουλµάνοι και εξαιρούνται οι χριστιανοί; Ποιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας θα πάει να κάνει προεκλογικό αγώνα στη Θράκη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, εκ µέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθος καρδίας και εκ
µέρους της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας τους υπαλλήλους της
Βουλής γιατί έχουν από το πρωί εδώ, είναι στα έδρανα µαζί µε
τους Βουλευτές, κάνουν µία τεράστια προσπάθεια. Τους ευχαριστούµε πάρα πολύ και αποδεικνύουν µε την αφοσίωσή τους
ότι τιµούν και τη θέση τους στη Βουλή και τους Βουλευτές και
το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστούµε πολύ. Χρόνια πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
Έχει απόλυτο δίκιο σε σχέση µε τους υπαλλήλους της Βουλής,
τα είπαµε και το µεσηµέρι. Περίµενα να πείτε «ευχαριστούµε και
το Προεδρείο της Βουλής».
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως και το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Ευτύχιος Δαµιανάκης για τέσσερα λεπτά.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σεβόµενος την κόπωση όλων, θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος.
Νοµίζω ότι είµαι ο τελευταίος οµιλητής κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της παρούσης κοινοβουλευτικής περιόδου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν µία κοινοβουλευτική περίοδος
εξαιρετικά ταραχώδης, κρίσιµη, αλλά και πολύ σηµαντική. Νοµίζω ότι τη σηµασία της για το µέλλον της χώρας θα την καταγράψει µε ψυχραιµία ο ιστορικός του µέλλοντος γιατί ο αναλυτής
του παρόντος, σε σχέση µε τα µέτρα τα οποία κληθήκαµε να ψηφίσουµε, λειτουργώντας πάντα στο πλαίσιο της συνείδησής µας,
νοµίζω ότι δεν θα είναι ακριβοδίκαιος κριτής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι κατά τη διάρκεια της παρούσης Βουλής αναµετρηθήκαµε πάρα πολλές φορές µε τη συνείδησή µας και βρεθήκαµε µπροστά από µεγάλα διλήµµατα. Όµως
νοµίζω ότι πράξαµε το καθήκον µας και κανείς δεν πρέπει άκριτα
να µας κρίνει κατά τέτοιο τρόπο σήµερα, ούτως ώστε, αν θέλετε
να αναιρέσει, αυτό που συνειδητά κάναµε και το κάναµε σίγουρα
για το µέλλον της χώρας και την προοπτική της νέας γενιάς.
Όµως αφήνουµε τρεις ισχυρές παρακαταθήκες και νοµίζω ότι
αυτές µεταφέρουµε στην επόµενη Βουλή, που οι πολίτες θα κρίνουν µε την ψήφο τους ποια θα είναι αυτή.
Η πρώτη, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η ελληνική κοινωνία δεν
αντέχει άλλα µέτρα. Νοµίζω ότι φτάσαµε στο τέλος αυτής της
διαδικασίας των οριζόντιων περικοπών. Πρέπει, λοιπόν, µε αίσθηµα ευθύνης όλες οι πολιτικές δυνάµεις που θα αποτελούν
την επόµενη Βουλή, να πάρουν αποφάσεις και να αναζητήσουν
τρόπους ανακούφισης της κοινωνίας, γιατί αν αυτό δεν γίνει, πιστεύω ότι θα έχουµε κοινωνική έκρηξη, την οποία νοµίζω κανείς
από εµάς δεν θέλει και δεν επιθυµεί.
Η δεύτερη παρακαταθήκη, έχει σχέση πάλι µε τους πολίτες
και µε το ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις πρέπει να δούµε πώς
είναι δυνατόν στη χώρα µας όταν περιορίζονται οι µισθοί και οι
συντάξεις, την ίδια ώρα το καλάθι της νοικοκυράς να είναι ακριβότερο από άλλες χώρες. Όσον αφορά αυτό το θέµα και το θέµα
του επαναπατρισµού των καταθέσεων, έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις µε πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Νιώτη και πήραµε σηµαντικές πρωτοβουλίες.
Και απευθυνόµενος στον κ. Κουτρουµάνη, τον οποίο τιµώ ιδιαίτερα για το πολύ σηµαντικό και δύσκολο έργο που έκανε µε
πολύ απτά αποτελέσµατα, θέλω να του πω το εξής.
Κύριε Υπουργέ, κάποια στιγµή φέρατε µια τροπολογία για τη
ρύθµιση των δανείων των νοικοκυριών. Ακούσαµε όλοι ότι η
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ήταν αντίθετη. Όµως, θα ξέρετε,
κύριε Υπουργέ, ότι η επόµενη Βουλή θα κληθεί να απαντήσει γι’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

αυτό το θέµα, διότι είναι αδύνατον τα νοικοκυριά να αντέξουν
αυτήν την, αν θέλετε, αδυναµία πληρωµής είτε των πιστωτικών
καρτών είτε των στεγαστικών δανείων είτε των καταναλωτικών
δανείων.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το ότι η άλλη µια ισχυρή παρακαταθήκη που θα αφήσουµε σήµερα, που αφήνει αυτή η Βουλή
σήµερα, είναι ότι για πρώτη φορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο µε
πρωτοβουλία του κ. Κουρουµπλή -ο οποίος είναι παρών και πρέπει να το οµολογήσουµε- ασχολήθηκαν δύο Διαρκείς Επιτροπές,
η Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας και η Επιτροπή Οικονοµικών,
µε το θέµα των γερµανικών επανορθώσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και όλα αυτά τα λέω, γιατί, πράγµατι, αυτά τα ζητήµατα δεν
τα λύσαµε τώρα. Όµως, νοµίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη η επόµενη Βουλή να ασχοληθεί µ’ αυτά τα ζητήµατα. Διότι διαφορετικά δεν βλέπω πώς πραγµατικά θα λυθούν τα αδιέξοδα στα
οποία έχουν οδηγηθεί η κοινωνία και οι πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου.
Θα ολοκληρώσουµε µε την τοποθέτηση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος επίσης έχει ζητήσει προτασσόµενη δευτερολογία, για να προχωρήσουµε στην ανάγνωση των ονοµάτων
των προτεινόντων την ονοµαστική ψηφοφορία και µετά θα συνεχίσουµε τη διαδικασία επί των άρθρων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι εισηγητής…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τι θέλετε, κύριε Νικολόπουλε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι εισηγητής και έχω ζητήσει από ώρα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θέλετε να πείτε κάτι
µετά από τους οµιλητές για δύο λεπτά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θέλω
να µιλήσω για λίγα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία, για δύο λεπτά.
Όµως, θα πρέπει να ολοκληρώσουµε τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το δικαίωµά µου ζητάω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βεβαίως είναι δικαίωµά
σας.
Το λόγο, λοιπόν, έχει τώρα ο κ. Παπαγεωργίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ενεχειρίσει δύο τροπολογίες στον αγαπητό κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη.
Όµως, µετά το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε γενικά µε τις τροπολογίες, αυτές δεν συζητήθηκαν και καλώς δεν συζητήθηκαν.
Πρόκειται για ζητήµατα ήσσονος σηµασίας, αλλά µεγάλης ηθικής τάξης. Θεωρώ πως ο κύριος Υπουργός πρέπει να τα λάβει
υπ’ όψιν και στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα να λυθούν και µε υπουργική απόφαση –διότι κάποιοι νοµικοί µου είπαν
ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα- και για ιστορικούς λόγους, θα
ήθελα γι’ αυτές τις δυο τροπολογίες να πω µόνο δυο κουβέντες
και για λίγο.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα πρόβληµα µε επτά, οκτώ υπαλλήλους στη πρώην Νοµαρχία Πιερίας, όπου η νοµαρχία τους παρακρατούσε εισφορά για το εφάπαξ για επτά, οκτώ χρόνια και
µετά ανακάλυψε ότι έγινε κάποιο λάθος ή µάλλον δεν καλυπτόταν πλήρως από το νοµικό οπλοστάσιο. Ξαφνικά τώρα, λοιπόν,
τους ζητούνται να επιστραφούν ίσως και εντόκως.
Θα σας παρακαλούσα να δείτε αυτό το θέµα, το οποίο είναι
ήσσονος σηµασίας, αλλά µεγάλης ηθικής τάξης. Η πρώην διοίκηση αναγνώρισε το λάθος, αλλά δεν το διόρθωσε.
Και το δεύτερο, κύριε Υπουργέ –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε,
όντας πολύ σύντοµος και ανταποκρινόµενος στις εκκλήσεις σαςείναι ότι υπάρχει επίσης ένα πρόβληµα µε δώδεκα υπαλλήλους
της πρώην Ολυµπιακής, οι οποίοι κυριολεκτικά για λίγες ώρες –
έχουν ενηµερώσει όλα τα κόµµατα- δεν στοιχειοθέτησαν όλα τα
δικαιώµατα, αφού απελύθησαν από την Ολυµπιακή. Θα σας παρακαλούσα να το δείτε και αυτό το ζήτηµα. Αν δεν είναι ζήτηµα
νοµικής διευθέτησης, θα το λύσετε τις επόµενες µέρες. Διαφο-
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ρετικά, θα πρέπει να καταγραφεί και αυτό για την ιστορία και
ευελπιστώ ότι η επόµενη Βουλή θα το αντιµετωπίσει.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαγεωργίου, ο οποίος, όπως πάντα, ήταν σύντοµος.
Το λόγο έχει για τέσσερα λεπτά κατ’ ανώτατο όριο ο κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κατά την τελολογική ερµηνεία των όρων, «πολιτική» σηµαίνει πρόβλεψη. Σηµαίνει να µπορεί ο πολιτικός να
προβλέπει αυτό που θα έρθει.
Δυστυχώς, εµείς τα λέγαµε πριν από µερικά χρόνια στους
Υπουργούς που είναι εκεί πάνω, αλλά ήταν «κωφάλαλοι», κύριε
Πρόεδρε. Δεν άκουγαν και δεν µπορούσαν να µιλήσουν. Σήµερα
όλοι λένε αυτά που λέγαµε εµείς.
Κύριε Χρυσοχοΐδη µου, άπειρες φορές το κόµµα µας και µε
την προηγούµενη Κυβέρνηση και µε σας διά του Προέδρου, δι’
ηµών, σας λέγαµε ότι είναι µια βόµβα η ιστορία.
Έρχεστε σήµερα, λοιπόν, και θυµάστε αυτό που σας λέγαµε
εµείς. Τότε κάποιοι εξ αριστερών της Νέας Δηµοκρατίας, µας
έλεγαν ακροδεξιούς. Σήµερα έχουν φύγει πιο άκρα δεξιά από
ό,τι έλεγαν εµάς.
Να πάµε στην ουσία. Να ξεκαθαρίσουµε τα αυτονόητα, κ.
Μπακογιάννη. Ποια είναι τα αυτονόητα, κύριε Υπουργέ; Είναι παράνοµοι οι άνθρωποι, ναι ή όχι; Είναι λαθραίοι, ναι ή όχι; Τι λέει
ο νόµος για τους λαθραίους, τους µετανάστες; Διοικητικά µέτρα.
Τι σηµαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε; Απέλαση. Όλα τα υπόλοιπα
είναι το εκ των ων ουκ άνευ, κύριε Υπουργέ! Ό,τι και να µου λέτε
δεν πείθετε κανέναν. Εγώ δεν θα πω ότι είναι προεκλογικό πυροτέχνηµα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κύριε Βελόπουλε,
όλα τα υπόλοιπα δεν είναι εκ των ων ουκ άνευ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, µη µε
διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Γιατί αν όλα τα υπόλοιπα ήταν εκ των ων ουκ άνευ, θα έπρεπε όλα τα υπόλοιπα να
ισχύουν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, πάω να µπω στην ουσία. Τα
υπόλοιπα αφορούν την προεκλογική διαδικασία. Ότι πριν τις
εκλογές, θυµήθηκαν τους λαθροµετανάστες. Τα πυροτεχνήµατα
...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν αντιληφθήκατε τι
είπα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: …αυτά είναι τα εκ των ων ουκ
άνευ, κύριε Πρόεδρε, διότι το θέµα δεν µπορεί να το θυµόµαστε
µόνο προεκλογικά γιατί κάποιος έχει πρόβληµα να εκλεγεί!
Επειδή, λοιπόν, έχει πρόβληµα να εκλεγεί, βρήκε να επενδύσει
στην κοντή µνήµη του ελληνικού λαού, κύριε Πρόεδρε.
Να σας πω και το εξής, κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουµε το θέατρο
του παραλόγου. Η Ελλάδα θυµίζει µια βάρκα, η οποία βουλιάζει
και έχει µια οπή τεράστια και µπάζει νερά και έρχεται ο κ. Χρυσοχοΐδης µε ένα κουταλάκι να αδειάσει τη βάρκα.
Κλείστε την τρύπα, κύριε Χρυσοχοΐδη, µπάζει το καράβι. Κλείστε τα σύνορα. Το είπε και ο Σαρκοζί. Κλείστε τα σύνορα! Έτσι
θα σταµατήσετε την εισροή, θα σταµατήσετε το µπάσιµο των
νερών, εν πάση περιπτώσει, για να µπορέσουµε να δώσουµε
λύση. Ξεκινάτε από το ωµέγα για να πάτε στο άλφα. Ανάποδα
πάτε µια ζωή. Πάτε µε την όπισθεν. Υπάρχει και η εµπρός κίνηση.
Να πάµε και στην ουσία, γιατί µας µιλάτε για τις ασθένειες,
κύριε Υπουργέ, και είναι να γελάει κανείς. Θα καταντήσετε τη
χώρα όχι χώρα τουριστικού προορισµού, αλλά χώρα θεραπευτικού τουρισµού. Όσοι είναι ασθενείς από τρίτες χώρες, θα έρχονται στην Ελλάδα να παίρνουν φάρµακα δωρεάν. Θα καταντήσετε
τη χώρα ουσιαστικά θεραπευτικό προορισµό. Θα είναι σαν να
τους λέτε «ανοίξαµε και σας περιµένουµε, ελάτε είµαστε ανοικτοί». Ποιος, λοιπόν, που πεινάει από την Αφρική, δεν θα θέλει
να έρθει σε µια χώρα η οποία τους δίνει φαγητό, τους δίνει
τροφή, τους δίνει και θεραπεία, κύριε Υπουργέ; Πέστε µου εσείς
έναν που πεινάει που δεν θα το κάνει. Νερό δεν έχουν να πιουν.
Άρα, όλα αυτά γίνονται και θα σας πω γιατί, κύριε Υπουργέ.
Εγώ αναρωτιέµαι εάν εδώ µέσα τόσο πολύ µισούµε την Ελλάδα.
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Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ; Κόβουµε συντάξεις
από Έλληνες, κόβουµε µισθούς από Έλληνες, κόβουµε φάρµακα
από Έλληνες, πληρώνουν οι Έλληνες στα νοσοκοµεία και σε
όλους αυτούς τους λαθραίους τους τα δίνετε τσάµπα, τους κάνετε τζαµιά, τους φιλοξενείτε µε χρήµατα δικά µας. Ρωτήσατε
ποτέ τον ελληνικό λαό; Έχετε κάνει ένα ερώτηµα αν το θέλει ο
ελληνικός λαός αυτό το πράγµα; Κάντε δηµοψήφισµα. Με τα
λεφτά του ελληνικού λαού θα κάνετε φιλανθρωπίες; Αυτά είναι
λάθη είναι εγκλήµατα για τον ελληνικό λαό.
Έρχεστε σήµερα και µας λέτε για τις ασθένειες. Σας ρωτάµε
επιτακτικά πόσο θα κοστίζει η αγωγή για το AIDS. Θα σας πω
εγώ. Κοστίζει 1.400 ευρώ κατ’ άτοµο. Για βάλτε κάτω τα νούµερα
να δείτε. Αν είναι 5.000 το µήνα, βάλτε επί 5.000 και δείτε πόσα
είναι τα νούµερα. Είναι εκατοµµύρια ευρώ! Αντί να τα δίνουµε
στους Έλληνες που δεν έχουν να φάνε, στους αστέγους, τα δίνουµε όπου να’ ναι. Ποιος τα δίνει; Με ποιο δικαίωµα τα δίνετε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και να κλείσω γιατί πιέζει ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πρέπει να κλείσετε. Τελείωσε ο χρόνος σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κλείστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε διαγνώσεις –ειλικρινά το
λέω αυτό, κύριε Υπουργέ- αλλά δεν είστε γιατρός, είστε Υπουργός. Αυτή είναι η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Βελόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια στο τέλος-τέλος, κύριε
Υπουργέ, άλλο φιλανθρωπία και άλλο ανοησία. Φιλάνθρωποι να
γίνετε µε τα δικά σας λεφτά, όχι µε τα λεφτά του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος έχει ζητήσει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολύ λίγη ώρα
πριν περατώσει τις εργασίες της η παρούσα Βουλή θα ήθελα και
εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι το έκαναν, στην τοποθέτησή
µου να είχα µόνο θετικές παρατηρήσεις και ευχάριστες αποστροφές ή και ευχές. Δυστυχώς όµως, όλα όσα συµβαίνουν
αυτές τις τελευταίες ώρες δεν το επιτρέπουν και αναφέροµαι
στις άσχετες τροπολογίες µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο, αν και
αρκετές απ’ αυτές είναι πράγµατι και σωστές και αναγκαίες.
Όµως, ακόµα και αυτές αδικούνται από αυτήν τη µεθοδολογία,
όπως είναι αυτή που συζητούµε τις τελευταίες ώρες.
Κύριε Πρόεδρε, είναι σίγουρο ότι είχαν πολύ χρόνο οι κύριοι
Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ να λύσουν προβλήµατα που όντως υπάρχουν.
Αυτό θα µπορούσαν να κάνουν για την Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία. Πολλές φορές προτείναµε λύσεις που όµως, έµειναν
στις υποσχέσεις του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ακούσαµε και για τον Οίκο Ναύτου.
Ακούσαµε –και τούτο µας επιτρέπει να έχουµε µια χαραµάδα αισιοδοξίας- ότι ο κ. Λοβέρδος την Τρίτη θα καλέσει τους Βουλευτές της Χίου στο γραφείο του. Νοµίζω ότι υπάρχει ακόµη χρόνος.
Αυτό που από την αρχή υποστήριξε η Νέα Δηµοκρατία ότι
χρειάζεται ένας χρόνος µετάβασης του Οίκου Ναύτου, να γίνει
έστω και την ύστατη ώρα αντιληπτό και σεβαστό από την Κυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, όντως η αθρόα και ανεξέλεγκτη είσοδος λαθροµεταναστών από τα σύνορά µας έχουµε πει πολλές φορές
ότι έχει καταστήσει τη χώρα ξέφραγο αµπέλι. Η ανικανότητα που
επεδείχθη, αλλά και οι ιδεολογικές εµµονές δυστυχώς, οδήγησαν στην κατάσταση που σήµερα διεκτραγώδησαν οι κύριοι
Υπουργοί.
Είναι κορυφαίο το παράδειγµα του νοµοθετήµατος του κ. Ραγκούση, αλλά και η αντίδραση η δική σας, κύριε Χρυσοχοΐδη. Ως
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σηκώνατε µαζί µε άλλους θύελλα αντιδράσεων όταν η κυβέρνηση Καραµανλή ξεκίνησε µια προσπάθεια για
τη δηµιουργία τέτοιων χώρων υποδοχής των αλλοδαπών. Δεν
υπάρχει, όµως, καθόλου χρόνος για καθυστέρηση, γιατί διαφο-
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ρετικά κινδυνεύουµε από την έκρηξη ανεξέλεγκτων κοινωνικών
εντάσεων, όπως το ζουν, όχι µόνο στο κέντρο της Αθήνας αλλά
και σε περιοχές όπως είναι η περιοχή των Πατρών, όπου ζω και
πολιτεύοµαι.
Για τη Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, η αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης είναι κοµβικής σηµασίας, ανάλογη µε αυτήν της οικονοµικής έκρηξης, για αυτό η Νέα Δηµοκρατία θα ψηφίσει
θετικά.
Θα ήθελα, όµως, να παρακαλέσω τους κυρίους Υπουργούς
αυτό το σύστηµα των χώρων νοσηλείας και κράτησης αλλοδαπών του ειδικού σχεδιασµού, κατά την έννοια της τροπολογίας,
να βασίζεται και σε ένα χωροταξικό σχεδιασµό. Γιατί η χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων στη χώρα πρέπει να είναι το αποτέλεσµα διαφόρων επιµέρους πολιτικών και να ικανοποιεί πολλαπλά και νόµιµα κριτήρια, όπως είναι η προστασία της δηµόσιας
υγείας αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των
όµορων οικισµών. Η ίδρυση τέτοιων εγκαταστάσεων, δίχως την
ένταξη σε εθνικό ή κατά τοµέα χωροταξικό σχεδιασµό, δεν θα
συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που όλοι επιθυµούµε.
Απέναντι στο συγκεκριµένο ζήτηµα οι θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας είναι σαφείς, γιατί σήµερα πολλές φορές προκληθήκαµε
εδώ. Ζητάµε και θα προχωρήσουµε στην κατάργηση του νόµου
για την ιθαγένεια, στον αποτελεσµατικό έλεγχο των συνόρων,
στην πάταξη του παρεµπορίου, στην λήψη µέτρων κατά της µαύρης εργασίας, στην αυστηρότερη νοµοθεσία, στη δηµιουργία
σύγχρονων κέντρων υποδοχής και παραµονής λαθροµεταναστών.
Η δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας και του Αντώνη Σαµαρά
για την επίλυση του µεταναστευτικού και της επιστροφής στην
ευνοµία, δεν είναι προεκλογικού χαρακτήρα, δεν προσπαθεί να
παραπλανήσει για τις προθέσεις του κόµµατος, δεν παρουσιάζει
αντιφάσεις και παλινωδίες. Είναι ξεκάθαρη και ειλικρινής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί…
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγήτρια έχω
δικαίωµα και εγώ να δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε µιλήσει και έχετε
δευτερολογήσει. Αν θέλετε να κάνετε µια σύντοµη παρέµβαση…
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ούτε χθες ούτε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κυρία ΡενταρήΤέντε, έχετε το λόγο ως εισηγήτρια, για δύο λεπτά.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Είµαι από τις 10.00’ το πρωί εδώ
στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής µας περιόδου
και περίµενα σε ένα νοµοσχέδιο που έχει πάρα πολλές ευνοϊκές
ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις, για τους γονείς, για τις οικογένειες, για τα ασφαλιστικά ταµεία, να εστιαστούµε σε αυτά, πόσω
µάλλον για τα ασφαλιστικά ταµεία που κινδυνεύουν µε διάλυση
λόγω της ύφεσης και λόγω της έλλειψης εσόδων.
Έχουµε περάσει όλες τις ευνοϊκές ρυθµίσεις. Δεν τις έχουµε
σχολιάσει. Τις αποκάλεσαν και κολοβές ρυθµίσεις, λες και δεν
ξέρουµε ποιοι τις επέβαλαν στις επιτροπές. Πρώτη και καλύτερη
εγώ µέσα σ’ αυτούς. Φάγαµε όλη τη µέρα σε δυο τροπολογίες.
Ένα παράδειγµα θα σας πω.
Πείτε µου µε ειλικρίνεια αν ξέρετε τι κάναµε σήµερα εδώ. Χαρίσαµε ανάσα στις επιχειρήσεις. Το ξέρετε; Οι τράπεζες δεν µπορούν να τους πάρουν την περιουσία τους, διότι το δηµόσιο που
δίνει τις εγγυήσεις –εσείς που φωνάζετε για τις επιχειρήσεις- θα
δίνει το 20% του ανεγγύητου ποσού στις τράπεζες. Θα διαχειρίζεται όλο το άλλο ποσό το δηµόσιο. Θα ανασάνουν οι άνθρωποι
και θα µπορούν να επιβιώσουν.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς ασχολούµαστε µε τους µουσουλµάνους
και τους λαθροµετανάστες: ότι το θέµα των λαθροµεταναστών
ανέβασε τη Χρυσή Αυγή και κινδυνεύει να µπει στη Βουλή. Ως
προς τους µουσουλµάνους θέλω να πω ότι εγώ κατάγοµαι απ’
αυτήν την περιοχή και θα καταγγείλω και αυτό που έχει γίνει,
γιατί και αυτό πουλάει στους χριστιανούς.
Ως προς τη λαθροµετανάστευση µε στοιχεία σας απέδειξα ότι
έχετε λάθος πολιτική και την υφίσταµαι εγώ πολλές φορές, γιατί
εγώ κατάγοµαι από τον Έβρο και σας είπα την εµπειρία µου.
Ως προς την άλλη τροπολογία είναι ατυχής και άδικη αλλά
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αυτό το οφείλουµε στο ΛΑΟΣ. Είναι άδικη γιατί η Ξάνθη και η Κοµοτηνή που έχουν µπάρµπα στην Κορώνη εξασφάλισαν τα αυθαίρετά τους να είναι φθηνότερα από των Εβριτών.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:...(δεν ακούστηκε).
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Δεν ξέρω που είναι το προξενείο.
Εγώ λέω αυτό ότι ήταν αδικία για τους Εβρίτες.
Όµως, µην κρύβεστε εσείς οι κύριοι του ΛΑΟΣ γιατί ο κ. Σηφουνάκης έφερε µια ολοκληρωµένη πρόταση και είπε «για όλη
τη Θράκη». Και θα σας εξηγήσω γιατί...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κυρία Ρενταρή.
Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Είπε για όλη τη Θράκη.
Όσο για τους µουσουλµάνους, να µη λέµε για το προξενείο.
Οι Έλληνες ήταν που µέχρι το 1993 δεν τους άφηναν να αγοράσουν ή να χτίσουν σπίτια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σοβαρά µιλάµε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
Και εσείς από κάτω µη φωνασκείτε.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Το ξέρω από το 1967. Ζω στην περιοχή και ξέρω την ιστορία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούτε τι λέτε;
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Το 1967 δεν µπορούσαν να αγοράσουν ούτε µηχανάκι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Ρενταρή, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Αυτό που σας λέω και το ξέρω πολύ
καλά…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µη διακόπτετε.
Ολοκληρώστε, κυρία Ρενταρή.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Η ισορροπία και ισοπολιτεία του
Μητσοτάκη. Αυτό θέλετε να πείτε.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Την τελευταία στιγµή ενός Κοινο-
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βουλίου που επί δυόµισι χρόνια σήκωσε ένα βάρος ιδιαίτερα δυσβάσταχτο για τους νέους πολιτικούς…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα παρακαλούσα πολύ να δείξουµε ότι µπορούµε να σεβαστούµε την ειλικρίνεια την αλήθεια και το σεβασµό προς τους
άλλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι του
ΛΑΟΣ µη φωνασκείτε, σας παρακαλώ.
Και εσείς, κυρία Μπακογιάννη, µην πετάγεστε, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Πετάγοµαι γιατί αγανακτώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης έχει το λόγο για να κάνει µία νοµοτεχνική βελτίωση.
Έχει διανεµηθεί, κύριε Χρυσοχοΐδη;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Μία πολύ µικρή αναδιατύπωση.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, του π.δ. 114/2010, προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής: «Συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια
υγεία, επειδή πάσχει από λοιµώδες νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες
ευάλωτες σε λοιµώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας προέλευσης.»
Αυτό αλλάζει, κύριε Πρόεδρε, και αναδιατυπώνεται ως εξής:
«…ιδίως λόγω της κατάστασης της δηµόσιας υγείας στη χώρα
προέλευσής τους.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι σαφής η αναδιατύπωση αυτή. Να κατατεθεί στα Πρακτικά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της συζήτησης, θα πρότεινα να προτάξουµε την ψήφιση, µε βάση την
πρόταση που έγινε για ονοµαστική ψηφοφορία, της τροπολογίας. Να διεξαχθεί, δηλαδή, η ονοµαστική ψηφοφορία και µετά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να συνεχίσουµε σε ό,τι αφορά τα άρθρα και τις άλλες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.
Λοιπόν, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό αριθµό 57 της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
της.
Ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης. Παρών.
Ο κ. Βαϊτσης 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1013 και ειδικό 57 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Βλατής
από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Διαρκούσης της ψηφοφορίας, την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έρθει
στο Προεδρείο επιστολή συναδέλφου, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των
ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κηρύσσεται περαιωµένη
η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει το λόγο για λίγο ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα το λόγο, για να αναφερθώ στο θέµα που έθεσαν πολλοί συνάδελφοι και µας απασχόλησε πολύ τις τελευταίες ηµέρες,
δηλαδή τις ρυθµίσεις που αφορούν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα θέµα, για το οποίο
είναι εύλογο το ενδιαφέρον, όχι µόνο των συνάδελφων, αλλά της
κοινωνίας συλλογικότερα. Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας πω
ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διαβούλευσης
των συνεργατών µου µε το τεχνικό κλιµάκιο, όπου συµµετείχαν
εκπρόσωποι του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
υπήρξε θετική εξέλιξη και συµφωνία όσον αφορά τις προτεινόµενες ρυθµίσεις. Είναι, βέβαια, τραγική ειρωνεία, γιατί δεν προφθάσαµε να καταθέσουµε αυτήν τη ρύθµιση, για να ψηφιστεί.
Εποµένως, µέχρι αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία της συνεννόησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας µε την Τράπεζα της Ελλάδος και φαίνεται ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα να προχωρήσει
αυτή η ρύθµιση. Ωστόσο, επειδή κλείνει η Βουλή, έχω ενηµερώσει το Γραφείο του Πρωθυπουργού και εκτός απροόπτου, εάν
όλα πάνε καλά δηλαδή, εξετάζουµε τη δυνατότητα µε πράξη νοµοθετικού περιεχόµενου να ρυθµιστούν αυτά τα θέµατα, τα
οποία παρουσιάζουν αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πολύ σηµαντική εξέλιξη
η ανακοίνωση του κυρίου Υπουργού.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είχαµε πει στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής,
κύριε Νιώτη, ότι είχαµε ορισµένα πράγµατα να πούµε, επί λοιπών
ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου και είχαµε πει, µετά την ονοµαστική ψηφοφορία να πούµε δυο λόγια. Είναι η ώρα αυτή κατάλληλη; Εγώ µε αυτήν την τοποθέτηση κλείνω και τη δική µου
παρουσία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορώ να πάρω το λόγο πριν µιλήσετε, διότι υπάρχει µία εκκρεµότητα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ας ακούσουµε τον κ.
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εγώ στην τελευταία παρέµβαση µου σε αυτήν την
κοινοβουλευτική περίοδο της Βουλής θέλω µε µία µόνο λέξη να
επισηµάνω κάτι που δεν προσέχτηκε. Έχουµε εξοπλίσει τις υγειονοµικές µας διατάξεις, κύριε Πρόεδρε, µε µία ειδική ποινική
ρύθµιση που σχετίζεται µε τους παραβάτες των υγειονοµικών
αυτών διατάξεων. Δεν σχετίζεται µε την παρέµβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά µε το κυρίως corpus του
σχεδίου νόµου. Την καταθέσαµε αυτήν την προσθήκη χθες το
πρωί, αλλά δεν δόθηκε σηµασία.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να ξέρουν όλοι οι Βουλευτές στην
Εθνική Αντιπροσωπεία ότι έχουµε ορίσει για τον εαυτό µας ως
Υπουργείο Υγείας σχετικές αρµοδιότητες µε το πρόβληµα της
δηµόσιας υγείας, όπως αυτό επιβαρύνεται τα τελευταία χρόνια
από την παράνοµη µετανάστευση, αλλά πέραν αυτών των ενεργειών που σε διοικητικό επίπεδο κάνουµε γι αυτούς, οι οποίοι παραβιάζουν αυτές τις υγειονοµικές διατάξεις, υπάρχει πια στο
ελληνικό νοµοθετικό οπλοστάσιο ειδική ποινική ρύθµιση.
Την ιδέα –και κάνω την παρέµβαση γιατί αισθανόµουν µία πο-
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λιτική υποχρέωση απέναντι σε µια συνάδελφο στη Βουλή και δεν
µου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω µία κίνηση που όφειλα- την πήραµε από µία παρέµβαση της κ. Φωτεινής Πιπιλή, η οποία έχει
καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό µία τροπολογία, όπου στα
θέµατα της παραβίασης των κανόνων που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία, έδωσε ποινικό περιεχόµενο.
Όταν την έφερνε στη Βουλή, οι συνάδελφοι µου, επειδή δεν
είχε υπάρξει κυβερνητική συνεννόηση ο ένας την παρέπεµπε γιατί έτσι έπρεπε να κάνει- σε αρµοδιότητα συναρµόδιου Υπουργού και έτσι αυτή η τροπολογία δεν ολοκληρωνόταν ποτέ, δεν
ερχόταν ποτέ για συζήτηση στο Σώµα.
Εµείς πήραµε ιδέα από τη ρύθµιση της κ. Πιπιλή, η οποία ήταν
πάρα πολύ αυστηρή έξω από το πλαίσιο της δικής µας προσέγγισης. Πήραµε ιδέα από τη συνάδελφο και σε ένα ποσοστό που
δικαιϊκά αντέχεται –το σύστηµα των θεµελιωδών δικαιωµάτων αντέχει- κάναµε αυτήν την παρέµβαση. Την οφείλουµε στη συνάδελφο και θα ήταν παράλειψη από εµένα, αν δεν το ανέφερα.
Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις παρεµβάσεις µου σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο στην οποία ξεκίνησα ως Υπουργός Εργασίας και συνέχισα ως Υπουργός
Υγείας, έχουµε προσπαθήσει διάφορα πράγµατα να κάνουµε και
γι’ αυτά έχω αναφερθεί µε πάρα πολλά λόγια πάρα πολλές
φορές, άλλοτε συγκρουσιακά και άλλοτε εξηγώντας σε ηπιότερους τόνους.
Δεν έχει νόηµα αυτήν τη στιγµή να σας κουράσω µε επαναλήψεις που συγκροτούν έναν απολογισµό που θα τον κάνουµε ως
Υπουργείο Υγείας, στις επόµενες ηµέρες µε γραπτό κείµενο.
Όλοι ξέρουµε ο ένας τις προσπάθειες του άλλου, τις ατέλειες
του άλλου ή τα πλεονεκτήµατά του, αν έχει. Δεν έχει νόηµα εδώ
να κοµπορρηµονώ ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, δεν µε
εκφράζει µια τέτοια στάση, δεν θα το έκανα και δεν θα σας κούραζα. Ωστόσο, έχω µια υποχρέωση ως Υπουργός Υγείας να κάνω
ορισµένες αναφορές σε ορισµένα πρόσωπα. Επειδή η Αίθουσα
τώρα επιτρέπει µε τη σύνθεσή της να δείξει στον άλλον µια
ανοχή για µια κουβέντα παραπάνω, θέλω να αναφερθώ στους
συντρόφους µου και συνεργάτες στα δυο αυτά Υπουργεία στα
οποία υπήρξα Υπουργός.
Κατά πρώτον, αναφέροµαι σε έναν άνθρωπο που τον γνώριζα
µόνο από το δηµόσιο λόγο, δεν τον ήξερα από κοντά, τον
Υπουργό Γιώργο Κουτρουµάνη, µε τον οποίο υπήρξαµε συνάδελφοι στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Γνωριστήκαµε κάτω από τις χειρότερες συνθήκες. Τη δεύτερη
ηµέρα που είχαµε διοριστεί, πριν την ψήφο εµπιστοσύνης, είχαµε
επεισόδια στο Υπουργείο από διαδηλώσεις και προσπαθήσαµε
όσα προσπαθήσαµε µαζί και η Εθνική Αντιπροσωπεία γνωρίζει.
Τον ευχαριστώ από την καρδιά µου, γιατί ο Γιώργος Κουτρουµάνης δεν είναι ένας απλός πολιτικός. Σας καταθέτω ότι η επιστηµονική και τεχνική του επάρκεια στα θέµατα του τοµέα του τoν
καθιστούν, σε σχέση τουλάχιστον µε τη δική µου εµπειρία δώδεκα µηνών στο Υπουργείο Εργασίας, πολύ πιο άρτιο επιστηµονικά από τους Έλληνες επιστήµονες που παίρνουν µέρος στο
δηµόσιο διάλογο στην Ελλάδα, από τους τεχνικούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Εκτιµώ
ότι στα θέµατα του ασφαλιστικού δικαίου και στα θέµατα της κοινωνικής ασφάλισης δεν υπάρχει επιστήµονας στην Ελλάδα µε
την αρτιότητα που έχει ο Γιώργος Κουτρουµάνης. Τον ευχαριστώ
πάρα πολύ για τη συνεργασία.
Στη συνέχεια, στο Υπουργείο Υγείας, συνεργάστηκα µε τον
Υφυπουργό κ. Μιχάλη Τιµοσίδη, ο οποίος είναι γιατρός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας πάνω από είκοσι χρόνια και ήταν για τις
προσπάθειες µας η ασπίδα απέναντι σε δηµοσιολογούντες περί
τα θέµατα της υγείας που δεν είχαν ιδέα και δεν είχαν ούτε ένα
ένσηµο ή µια ασφαλιστική ηµέρα στο χώρο του δηµόσιου συστήµατος. Ο γιατρός Μιχάλης Τιµοσίδης υπήρξε πολύτιµος συνεργάτης και φίλος γιατί κάθε συζήτηση για το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας προσγειώνονταν στο γνωστικό του αντικείµενο, στο γνωστικό του πεδίο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Οι εξελίξεις έφεραν στη συνέχεια µαζί µας τον Υφυπουργό
Χρήστο Αηδόνη, τον οποίο χάσαµε αδίκως απολύτως στο σχηµατισµό της νέας Κυβέρνησης Παπαδήµου όταν η ανάγκη να
υπάρξει πολυκοµµατική κυβέρνηση, µείωσε τις θέσεις των
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Υπουργών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και µια επιλογή της Νέας Δηµοκρατίας ήταν θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Υγείας. Ο Πρωθυπουργός έκρινε αναγκαία αυτήν την
αλλαγή, όχι επειδή ο Αηδόνης δεν τα πήγε καλά. Αντίθετα. Ο
Χρήστος Αηδόνης είναι ο θεµελιωτής της Ειδικής Γραµµατείας
Διατροφής και Άθλησης, µιας νέας γραµµατείας, µιας νέας υπηρεσίας στη δηµόσια υγεία που, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, συγκροτεί τη µείζονα πολιτική υγεία σε όλο το δυτικό
ηµισφαίριο. Γιατί οι µείζονες πολιτικές δηµόσιας υγείας στο δυτικό ηµισφαίριο δεν είναι πολιτικές που έχουν να κάνουν µε τα
νοσοκοµεία αλλά είναι πολιτικές που έχουν να κάνουν µε την
πρόληψη. Όταν λέµε πρόληψη εννοούµε αφ’ ενός µεν τις εξετάσεις διάγνωσης και πρόληψης µιας ασθένειας, όπου η τεχνολογία καθορίζει τη δυνατότητα του ανθρώπου να προβλέπει, αλλά
και αφ’ ετέρου αυτά που ο άνθρωπος κάνει µόνος του χωρίς την
ανάγκη την ιατρικής επιστήµης, την άθληση, τη διατροφή, τον
περιορισµό ή και το κόψιµο του καπνίσµατος, τον περιορισµό του
αλκοόλ.
Έχουµε πια µια ειδική υπηρεσία –ιδέα του Γιώργου Παπανδρέου- την οποία δουλέψαµε, της οποίας ηγήθηκε ο Υφυπουργός κ. Βαρτζόπουλος, στους µήνες της Κυβέρνησης Παπαδήµου, τον οποίο και επίσης ευχαριστώ και για την καλή του συνεργασία αλλά και για την καλή του διάθεση.
Άφησα για το τέλος, κύριε Πρόεδρε, τον Υφυπουργό Μάκρο
Μπόλαρη, σύντροφό µου και γνωστό µου από τα χρόνια που
ήµουν Υφυπουργός Εξωτερικών.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν ανέλαβε, πήρε µια ιδέα
που είχα γεννήσει σε µια συζήτηση µε το Φίλιππο Σαχινίδη και το
Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ξηµερώµατα µιας µέρας, στις τρεις
το πρωί, όταν γινόντουσαν οι διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας και εµείς ήµασταν όλοι όρθιοι, γιατί είχαµε το ΕΚΑΜ στην
πλατεία Συντάγµατος, ήταν οι διαδηλώσεις των διαµαρτυριών
του καλοκαιριού. Θυµάστε που είχε αποκλειστεί η Βουλή και τα
γνωστά επεισόδια.
Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, εµείς πέρα από τα καθήκοντά µας
στα θέµατα της υγείας και της προστασίας των τραυµατισµένων,
είχαµε και το καθήκον να δούµε λίγο το µεσοπρόθεσµο, όπως
αυτό αρθρωνόταν στο Υπουργείο Υγείας. Μας γεννήθηκε η ιδέα
ότι όπως ο κ. Κουτρουµάνης είχε βρει στο χώρο της αναπηρίας
πάρα πολλά πελατειακά συµπτώµατα µε τους αναπήρους σε κάποιους νοµούς, αναφέρθηκε και άλλος συνάδελφος από το ΚΚΕ
απόψε, που είχαν 25% αναπήρους, τετραπλάσια και πενταπλάσια
ποσοστά από τους µέσους όρους της Ελλάδας και της Ευρώπης,
µήπως µπορεί και στο Υπουργείο Υγείας µε τα προνοιακά επιδόµατα να συµβαίνει κάτι αντίστοιχο. Κι έτσι είπαµε να κάνουµε µια
απόπειρα να βρούµε µία άκρη.
Ο κ. Μπόλαρης, είχε την ιδέα της συγκρότησης του εθνικού
καταλόγου. Ο εθνικός αυτός κατάλογος απέδωσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία ελάττωση του αριθµού των δικαιουµένων
κατά τη δήλωσή τους –δεν πήγαν να δηλώσουν, αυτή ήταν η έξυπνη ιδέα- στα ΚΕΠ το δικαίωµά τους, γιατί προφανώς δεν το
ασκούσαν, όπως θα έπρεπε, δεν είχαν δικαίωµα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Γιατί αδικείτε τον εαυτό σας και
λέτε για τους συναδέλφους σας; Κάντε απολογισµό στο δικό σας
έργο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σας παρακαλώ, αφήστε µε να τελειώσω. Κάντε
λίγο υποµονή για ένα λεπτό και δείξτε ψυχική γενναιοδωρία.
Μιλάω για ανθρώπους.
Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώνετε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Και από αυτήν την πολιτική προέκυψε η εξοικονόµηση 110 εκατοµµυρίων ευρώ το χρόνο και φυσικά το δικαίωµά µας να πάρουµε τα χρήµατα, που αχρεωστήτως κατεβλήθησαν, πίσω.
Προσπαθώ να είµαι δίκαιος. Όταν ηγείσαι, δεν γίνεται στην
επιτυχία ή στην οποιαδήποτε προσπάθεια που καταβάλλεις να
είσαι µόνος. Εδώ υπήρξε συλλογική δουλειά. Καταφέραµε όσα
καταφέραµε, κάποια δεν τα καταφέραµε και κάπου κάναµε και
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λάθος. Η δική µου υποχρέωση είναι να ευχαριστήσω όλους τους
ανθρώπους µε τους οποίους πολιτικά πορευτήκαµε µαζί.
Επίσης, όπως έκαναν πάρα πολλοί συνάδελφοι, θυµίζω ότι και
την προηγούµενη φορά στο τέλος της ψήφισης σχεδίου νόµου
µε τον κ. Κουτρουµάνη ευχαριστήσαµε τους υπαλλήλους της
Βουλής για ό,τι τραβούν µαζί µας, κάνοντας µια δουλειά που
εµείς τη συνδυάζουµε όχι µόνο µε την απαγγελία µιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας αλλά µε τη συζήτηση γι’ αυτήν, την υιοθέτηση
πολλών προτάσεων από το Σώµα και τελικά την κατάθεση προσθηκών, αλλαγών µέσα από πολύωρες διαδικασίες. Τους ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστήσαµε ως Κυβέρνηση και συγχαρήκαµε τον κ. Πετσάλνικο, τον Πρόεδρο της Βουλής. Θέλουµε
να ευχαριστήσουµε και εσάς προσωπικά, τον Γρηγόρη Νιώτη,
τον Βαγγέλη Αργύρη, που χθες το βράδυ του είπαµε και πιο ζεστές κουβέντες, τη Ροδούλα Ζήση, τον Βύρωνα Πολύδωρα, τον
κ. Κουράκη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Βέρα Νικολαΐδου
από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και τον
κ. Βαΐτση Αποστολάτο από την πλευρά του ΛΑΟΣ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τώρα αν συνεχίσουµε
τη συζήτηση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Δεν θα τη συνεχίσουµε. Θέλω το
λόγο για τη δευτερολογία µου επί του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα είµαστε στο στάδιο
της ψηφοφορίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Πετσάλνικος, είπε ότι θα γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία και κατόπιν
θα γίνει η επιµέρους διαδικασία. Είναι λόγια του Προέδρου, όχι
δικά µου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα ήθελα κι εγώ να δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κι εσείς θέλετε δευτερολογία;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Υπάρχει µια εκκρεµότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου. Ποια είναι η εκκρεµότητα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατ’αρχάς, να εκφράσουµε τη
χαρά µας για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά που µας ανακοίνωσε ο Υπουργός κ. Γιώργος Κουτρουµάνης.
Χθες στη συζήτηση τέθηκε το θέµα διάταξης που είχε επεξεργαστεί το Υπουργείο Υγείας και πιο συγκεκριµένα ο Υφυπουργός
κ. Μπόλαρης, σχετικά µε τους τρίτεκνους.
Η διάταξη αυτή αντιµετωπίζει το δηµογραφικό πρόβληµα.
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, ειπώθηκε από χθες ότι είναι σε διαβούλευση, προκειµένου να τοποθετηθούν και τα κόµµατα και το γραφείο του Πρωθυπουργού, θα ήθελα µια ενηµέρωση σχετικά µ’
αυτό το θέµα. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση; Τι απόφαση ελήφθη τελικά; Θα προχωρήσει το θέµα;
Αυτό ήθελα, κύριε Πρόεδρε, και νοµίζω ότι µπορεί να µας
δώσει µια ενηµέρωση ο κύριος Υπουργός ή ο κύριος Υφυπουργός.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Συνολικά ψήφισαν 154 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013 και ειδικό 57,
δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 117 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013 και ειδικό 57, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 37 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστική ψηφοφορίας:
«Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1013/57
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)

NAI
+
+

OXI
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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
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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

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

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
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Κυριακοπούλου Μαρία
Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ

+
-

-

-

+
+
+
+
-

-

+
+

-

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

-

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

+
-

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός Δηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος

+
+

+
+
+
+
+
+

+

-
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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 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κλαυδιανού Μαρία

+

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Τεκτονίδου Κυριακή
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος

-

+
-

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

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

+
+
-

+

-

-

+
+

+
+
+
+
+
+
-

+

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

+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

+
+
+

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

+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης

+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Παραστατίδης Θεόδωρος
Φραγγίδης Γεώργιος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

-

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

+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
-

+

+
+

-

+
+
+

+
+
-

+

-

+
-

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Αλεξανδρίδου Βασιλική

+
+
+

-
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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
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+

+
-

+
+
+

-

+
+
-

+
+
+
+

+
-

+
+
+
+
-

-

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
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ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1013 και ειδικό 57
έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης): Η αναφορά που κάνει ο κ. Κεγκέρογλου είναι σ’
ένα σοβαρό θέµα, που είναι το δηµογραφικό. Είναι σηµαντικό ότι
ορθώς εστιάζει.
Θέλω να πω ότι από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας, πράγµατι, έχει
ετοιµαστεί µια διάταξη που αφορά το θέµα των τριτέκνων προσεγγίζοντάς το από την πλευρά της ενίσχυσης του δηµογραφικού σ’ αυτές τις κρίσιµες ώρες που υπάρχει η κρίση. Λόγοι που
αφορούν τη λειτουργία της Κυβέρνησης δεν επέτρεψαν να εισαχθεί και να συζητηθεί αυτή η τροπολογία. Το κρίσιµο και το
σηµαντικό είναι ότι έχει εκφραστεί πολιτική βούληση προς αυτήν
την κατεύθυνση. Είµαστε σε µια προεκλογική διαδικασία. Αυτήν
την εκφρασµένη πολιτική βούληση είµαι βέβαιος ότι θα τη διαχειριστεί η επόµενη κυβέρνηση σε θετική κατεύθυνση στη λογική
στήριξης του δηµογραφικού προβλήµατος που υπάρχει στη
χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Νικολόπουλος για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρακαλέσω τους κυρίους Υπουργούς σε όσα άρθρα είπε «όχι» η
Νέα Δηµοκρατία, να µη δηµιουργηθεί την τελευταία στιγµή κανένα πρόβληµα. Τα έχουν λάβει υπ’ όψιν τους οι κύριοι Υπουργοί
και άρα, πριν ψηφίσουµε, παρακαλώ πολύ να γίνει σεβαστό αυτό
που είχαµε πει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εννοείτε το άρθρο 56 παράγραφος 1 για το
ΣΕΥΥΠ που αναφέρει το θέµα των προνοιακών επιδοµάτων και
τις επιστροφές;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και για την Προεδρία της Δηµοκρατίας. Όσον αφορά τον κ. Κουτρουµάνη, εντάξει, κύριε
Υπουργέ;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όλα όσα έχουµε συνεννοηθεί. Μόνο αυτό έχει
παραµείνει, γιατί δεν το επαναφέρατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και για την Προεδρία της Δηµοκρατίας. Τα είπαµε και σήµερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Και εµείς είπαµε τώρα το απόγευµα ότι η έναρξη
εφαρµογής του άρθρου 56 παράγραφος 1 πάει από τις 15
Μαΐου. Αυτό δεν σας καλύπτει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Και µε βάση αυτό, αν δείτε
τα Πρακτικά, είπα ότι, παρ’ότι λέτε αυτό, η Νέα Δηµοκρατία επιµένει να αποσυρθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αφαιρείται το άρθρο 56 παράγραφος 1. Αδικαιολόγητη πολιτικά ενέργεια, µη αιτιολογηθείσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας. Μαζί είναι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Με την Προεδρία έχουµε συµφωνήσει, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν συµφωνούµε ούτε για την
Προεδρία της Δηµοκρατίας και το είπαµε και από το Βήµα και
σήµερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τότε αφαιρείται όλο το άρθρο 57.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, και το άρθρο
39 α’ και µένει το β’ και γ’ είχαµε πει στον κύριο Υπουργό Εργασίας. Δεν ξέρω, ίσως το έχει φροντίσει.
Οι κύριοι Υπουργοί φαίνεται ότι δεν άκουσαν την επιχειρηµατολογία και στην επιτροπή µας και στη δεύτερη ανάγνωση και
εδώ και όσα είπαµε κατ’ ιδίαν. Δεν νοµίζω ότι είναι η ώρα για να
επαναλάβουµε την επιχειρηµατολογία, αλλά προπαντός δεν είναι
η ώρα για να υπάρξουν αύριο δηµοσιεύµατα που θα αδικήσουν
όλη τη δουλειά που έγινε εδώ.
Είπαµε, λοιπόν, ότι είµαστε παραµονές των εκλογών. Να µην
πούµε κάτι άλλο. Μπορεί ο κ. Μπόλαρης να επετέλεσε όσα είπε
ο κύριος Υπουργός, αλλά ταυτόχρονα διάβαζα σήµερα στο site
ότι τους δύο επικουρικούς γιατρούς τους έκανε τέσσερις στην
εκλογική του περιφέρεια. Να βάλουµε και χίλιους δικηγόρους,
λοιπόν, τώρα; Εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
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ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Μπόλαρη,
έχετε το λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, ενίσταµαι, διότι προκαλούµαι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως, παρακαλώ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς, απαντώ στη Βουλή: Κανέναν επικουρικό δεν αύξησα. Το Υπουργείο έκανε την κατανοµή των επικουρικών γιατρών σε όλη τη χώρα χωρίς καµµία παρέµβαση από την
πολιτική ηγεσία. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου τα έκαναν αυτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στο site να µπείτε του κυρίου
Υφυπουργού. Ας γραφτεί στα Πρακτικά. Όποιος θέλει, να µπει
στο site του κυρίου Υφυπουργού.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι. Θα τα πούµε όλα, µη στεναχωριέστε.
Ο Υφυπουργός ως Βουλευτής της περιφέρειας, όταν υπάρχουν νέα για την περιφέρεια –γι’ αυτό να κάνετε τον κόπο να
µπείτε και να τα δείτε- ανακοινώνει όλα τα νέα που αφορούν την
περιφέρεια, όχι µόνο του Υπουργείου, αλλά και όλων των άλλων
Υπουργείων, για την ενηµέρωση των πολιτών.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω, επειδή αναφέρεστε µε αυτόν τον
τρόπο, πως αυτές τις µέρες ακούσαµε από πλευράς της Νέας
Δηµοκρατίας –προχτές το έλεγε µιλώντας στα κανάλια ένας συνάδελφός σας- ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν επιδόµατα και δεν
καταγράφτηκαν είναι αυτοί –λέει- από την Εθνική Αντίσταση,
τους οποίους τους έκανε το ΠΑΣΟΚ δήθεν αντιστασιακούς.
Θέλω να σας πω για τη σοβαρότητα της αντιµετώπισης της κατάστασης.
Σήµερα εδώ ένας άλλος συνάδελφός σας –δεν χρειάζεται να
λέµε ονόµατα, είναι καταχωρηµένα στα Πρακτικά- βγήκε και µας
έλεγε απίστευτους αναληθείς αριθµούς, προκειµένου να πείσει
την Εθνική Αντιπροσωπεία και τους πολίτες που παρακολουθούν
ότι δήθεν η αύξηση των προνoιακών επιδοµάτων έγινε στη διετία
2009-2011 και αυτοί που βγάλαµε ήταν οι επιπλέον που γράφτηκαν αυτήν τη διετία. Ξέρετε, αυτά είναι επιχειρήµατα τα οποία,
όταν κανείς τα αντιµετωπίζει µε σοβαρότητα, προκαλούν θυµηδία. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Κλείνει η διαδικασία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα σας πω το εξής. Δεν λέω πόσοι ήταν το
2004, θα σας πω µόνο τους αριθµούς για να συνεννοηθούµε αµέσως. Το 2009 οι δικαιούχοι ήταν διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες
επιδοµατούχοι. Το 2010, που είχαµε τις περιφερειακές και νοµαρχιακές εκλογές, αυξήθηκαν κατά οκτώ χιλιάδες διακόσιοι σαράντα πέντε. Το 2011 άρχισε η λειτουργία του ΚΕΠΕ, τους
τελευταίους µήνες, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο, Δεκέµβριο. Οι διακόσιοι σαράντα πέντε χιλιάδες έγιναν διακόσιοι σαράντα χιλιάδες, έπεσαν πέντε χιλιάδες. Και µε την απογραφή ο
αριθµός είναι διακόσες τρεις χιλιάδες, εάν σας ενδιαφέρουν οι
αριθµοί, για να δείτε πού είναι η κατάσταση, για να µη λέµε ανακρίβειες.
Εκείνο, λοιπόν, που θέλω να σας πω είναι ότι η πρόταση όπως
κατατέθηκε ήταν για να υποβοηθήσει τη λειτουργία της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του
Υπουργείου Εργασίας στο οποίο θα µεταφερθούν οι υπηρεσίες
της πρόνοιας από τον Ιούλιο. Έγινε µε απόλυτο σεβασµό στη
διαδικασία. Αναφέρει η τροπολογία το π.δ. 60/2007 που ψηφίστηκε από τη Νέα Δηµοκρατία και είναι ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο µε
τον οποίο προσλαµβάνονται αυτοί οι οποίοι παρέχουν νοµικές
υπηρεσίες. Αυτό, λοιπόν, εξασφάλιζε την απόλυτη διαφάνεια στη
λειτουργία του ειδικού ελεγκτικού κέντρου. Γι’ αυτό αυτά που
ελέχθηκαν πως δήθεν θα προσληφθούν πραιτοριανοί κ.λπ., είναι
απολύτως αβάσιµα.
Κλείνοντας θέλω να σας πω -και το υπογραµµίζω- ότι η υπαναχώρηση από τη συζήτηση για να υπάρξει ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός που θα φέρει πίσω χρήµατα τα οποία
εισπράχθηκαν αχρεωστήτως και κατεβλήθησαν από το ελληνικό
κράτος αχρεωστήτως, είναι απολύτως αδικαιολόγητη και ατεκµηρίωτη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε; Θα
δοθεί µία σειρά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τελειώνουµε, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είδατε ότι και στις δύο περιπτώσεις ήµουν λακωνικός. Το ίδιο θα είµαι και τώρα.
Δεν ξέρω σε ποια πρόσωπα αναφέρθηκε ο κύριος Υφυπουργός, φαντάζοµαι όµως όχι σ’ εµένα. Δεν ήταν δηλαδή, στην επιχειρηµατολογία τη δικιά µου αυτά που είπε ούτε οι πραιτωριανοί
ούτε το ποιοι νοµοί µε εκλογικές επιδόσεις υπέρ του ΠΑΣΟΚ
είχαν εκείνα τα ποσοστά ή τα άλλα. Αν αναφέρθηκε στα όσα είπε
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, νοµίζω
ότι άργησε πάρα πολύ. Ήταν εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Σαλµάς, και θα µπορούσε να του πει αυτά και όποια
άλλα.
Εµείς, λοιπόν, επανερχόµαστε τώρα στην ουσία και λέµε στο
άρθρο 56 και στο άρθρο 57 «όχι» και για το άρθρο 39 ισχύουν
αυτά που είπαµε για τον κύριο Υπουργό Εργασίας. Την επιχειρηµατολογία µας την αναπτύξαµε. Εάν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ο ισχυρισµός ότι δεκαπέντε µέρες τώρα προεκλογικά είναι
εκείνες που πιέζουν, δεν νοµίζουµε ότι είναι ισχυρό το επιχείρηµα
και πάντως και µόνο το γεγονός ότι λέει ότι όλα αυτά που µας
καλούν να ψηφίσουµε σήµερα θα εφαρµοστούν µετά από ένα
µήνα ή δύο, µας κάνει να πούµε: ας τα κάνει η επόµενη κυβέρνηση.
Εµείς θέλουµε να πούµε ότι για όποια προσπάθεια έγινε από
τη µεριά του Υπουργείου, και του κ. Λοβέρδου και των Υφυπουργών του αλλά και του κ. Κουτρουµάνη, και ήταν θετική, τούς συγχαίρουµε. Για όποια, εν πάση περιπτώσει, µας βρήκαν απέναντί
τους ήταν διότι οι δικές µας οι απόψεις ήταν απολύτως διαφορετικές. Πιστεύουµε ότι ήταν τεκµηριωµένες. Σε λίγες µέρες θα
µας κρίνει όλους ο λαός.
Σε προσωπικό επίπεδο σάς εύχοµαι καλή επιστροφή εδώ, στα
έδρανα, και καλή επιτυχία στους αγώνες για την πατρίδα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί ποίου θέµατος,
κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Για το άρθρο 39, στο οποίο αναφέρθηκε
ο κύριος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Νικολόπουλε, θυµάστε πολύ καλά
ότι είχε γίνει µία συζήτηση για το θέµα αυτό και δεν ξέρω αν
έχετε προσέξει την τελική διατύπωση που έχει γίνει, γιατί η τελική διατύπωση ουσιαστικά δεν οδηγεί σε εφαρµογή αύριο το
πρωί, σε καµµία περίπτωση. Είναι εξουσιοδοτική και στην πρώτη
και στη δεύτερη παράγραφο. Και στην πρώτη και στη δεύτερη
παράγραφο δίνεται η δυνατότητα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονοµικών, να µεταφερθούν χρήµατα στο
Παρακαταθηκών και να υπάρξουν δοσοληπτικοί λογαριασµοί δανειοδότησης µεταξύ του Παρακαταθηκών και του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων. Αυτό είναι µια δυνατότητα. Είναι
εξουσιοδοτική, καθαρά.
Θα έλεγα να µην επιµείνετε, γιατί η επόµενη Κυβέρνηση έχει
ένα εργαλείο µπροστά της την επόµενη ηµέρα, για να µπορέσει
να κάνει τι; Για να µπορέσει να διευκολύνει τη ρευστότητα του
Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων, όπου υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις στην απονοµή του εφάπαξ, οι οποίες είναι
προσωρινές, θα έλεγα, γιατί υπάρχει µεγάλος αριθµός αποχωρήσεων τα τελευταία χρόνια. Θα µπορούσε αυτό το εργαλείο,
αυτό το µέσο να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. Επειδή, λοιπόν, έχει αναδιατυπωθεί και ουσιαστικά αποτελεί µία εξουσιοδότηση την οποία η επόµενη κυβέρνηση µπορεί να αξιοποιήσει, θα
παρακαλούσα και πάλι να µην επιµείνετε, γιατί έτσι δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Νοµίζω ότι πρέπει να διευκολύνουµε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μην το λέτε σ’ εµένα. Εγώ
θέλω να παρακαλέσω εσάς να µας ενηµερώσετε, να ακούσουµε
τι άρθρα θα ψηφίσουµε. Γιατί διαφορετικά αντιλαµβάνεστε ότι
θα προκληθεί ζήτηµα. Δηλαδή θέλουµε να ξέρουµε το εξής: Απεσύρθησαν τα άρθρα 56 και 57; Η παράγραφος α’ του άρθρου 39
απεσύρθη; Την επιχειρηµατολογία µας την αναπτύξαµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Να ανακοινωθούν, για να ξέρουµε τι θα ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Νοµίζω ότι ακούστηκε
ότι ο κ. Λοβέρδος απέσυρε το άρθρο 57 και το 56 παράγραφος
1. Σας καλύπτει αυτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαµε το άρθρο 56 και το
άρθρο 57 όλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολόκληρο το άρθρο 56;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Άρα το άρθρο 56, δεν
το ψηφίζετε. Για το αν αποσύρεται ή όχι, πρέπει να µας το πει ο
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, αποσύρεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία, όλο το άρθρο 56
και το άρθρο 57 αποσύρεται.
Για το άρθρο 39, να µας πει ο κ. Κουτρουµάνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Έχει άλλη γραµµή ο κύριος
Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Να πω απλά, κύριε Νικολόπουλε, ότι δεν
υπάρχει πρώτη, δεύτερη και τρίτη παράγραφος. Υπάρχουν δύο
παράγραφοι. Η δεύτερη παράγραφος αν µείνει µόνη της, δεν
έχει καµµία αξία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αποσύρετέ το, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Απλά παρακάλεσα να µην επιµείνετε.
Αφού επιµένετε, είµαι υποχρεωµένος να το αποσύρω. Αλλά σας
είπα ότι θα βρούµε όλοι µπροστά µας το πρόβληµα. Δεν µπορούµε να διευκολύνουµε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εποµένως, ο κύριος
Υπουργός αποσύρει και το άρθρο 39.
Ο κ. Κιλτίδης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν
ξέρω τι να πω. Μερικές φορές, ελάχιστες φορές, έχω ίσως παρεκτραπεί στα δώδεκα χρόνια που έκλεισα χθες µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα, χωρίς όµως να ξεπεράσω τα όρια.
Όµως, εκείνο που θέλω να πω και σε εσάς εδώ και σε όσους
µας βλέπουν είναι ότι στην κυριολεξία είµαι από αυτούς που έλεγαν ότι αυτή η πατρίδα, αυτός ο τόπος δεν χρειάζεται εκλογές.
Πίστευα ότι πρέπει να γίνει µια ύστατη προσπάθεια ανάταξης
και ανόρθωσης.
Σήµερα, ειλικρινά, διαπιστώνω ότι όχι µόνο έπρεπε να γίνουν,
αλλά µάλλον έπρεπε να γίνουν χθες ή πέρυσι. Είναι απίστευτο
αυτό το πράγµα. Δηλαδή, όταν στο τελευταίο νοµοσχέδιο ο
φίλος µου ο κ. Νικολόπουλος δεν έχει συνεννοηθεί µε τα αρµόδια Υπουργεία –που δεν λέω εγώ τη λέξη «συγκυβέρνηση»- και
έρχονται εδώ να ψηφιστούν νοµοσχέδια, για να κριθούν από
εµάς, δεν ξέρω τι να πω.
Μέχρι την τελευταία στιγµή βλέπω τον δυστυχή –θα τολµούσα
να πω- κ. Κουτρουµάνη που έχει πάρει όλη την κατάρα αυτής της
Κυβερνήσεως και αυτής της καταστάσεως, να σκέφτεται αυτήν
τη στιγµή µήπως αύριο-µεθαύριο βρεθεί σε άλλη παράκρουση η
κατάσταση και δυστυχώς θα χρεωθεί στον ίδιο και όχι σε κανέναν
από εµάς που µιλά εδώ. Αυτό είναι τραγικό.
Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόµα και γι’ αυτό κρατούσα τη δευτερολογία µου. Επειδή όµως, είδα τον κ. Πετσάλνικο να θέλει να
τελειώσει τη διαδικασία, να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία –όλα
αυτά, κύριε Πρόεδρε, που στερούν τη Βουλή από το διάλογο που
έπρεπε να βλέπουν και οι Έλληνες πολίτες, αφού υπάρχει αυτή
η δυνατότητα- θέλω να πω τούτο.
Καταλαβαίνω και την αγωνία του κ. Λοβέρδου. Ποτέ δεν ακυ-
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ρώνω προσπάθειες πολιτικών, αλλά και εγώ –και ας µου επιτραπεί- θα κάνω µια πρόβλεψη και θα δούµε κατά τα γραπτά και τα
Πρακτικά ποιος θα δικαιωθεί. Με αγωνία έφθασε εδώ που
έφθασε το ζήτηµα γύρω από τα υγειονοµικά πράγµατα. Είναι µια
πυριτιδαποθήκη ο υγειονοµικός χώρος. Εγώ δέχοµαι ότι υπήρξαν κάποια οικονοµικά οφέλη δηµοσιονοµικής υφής.
Όµως, η υγειονοµική πραγµατικότητα της χώρας έχει επιστρέψει στο καθεστώς της δεκαετίας του ’90. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Να το οµολογούµε στην ελληνική κοινωνία, ότι εκεί που εφηµέρευαν όλες οι κλινικές το 1993 που υπήρξα πρόεδρος νοσοκοµείου και είχα γνώση για όλα τα γύρω νοσοκοµεία –όλες οι
κλινικές, όλες τις ηµέρες εφηµέρευαν!- σήµερα εφηµερεύουν οι
µισές κλινικές και τις ελάχιστες ηµέρες το µήνα.
Αυτήν τη στιγµή, στις αποθήκες ψυχών οι εργαζόµενοι βρίσκονται εκεί από το φιλότιµο. Οι άνθρωποι εκεί υποσιτίζονται. Οι
εργαζόµενοι έχουν να πληρωθούν ένα χρόνο! Πάνω στην υγεία
έχει γίνει στάση πληρωµών. Η έκρηξη είναι προ των πυλών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ειλικρινά, κλείνω µε µαύρη την ψυχή µου για κάτι. Δεν περίµενα ποτέ ότι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα θα αποκαλυφθούν
πράγµατα που έχουν να κάνουν µε εθνικά ζητήµατα και όταν
τάχα έρχεται η ώρα να µιλήσουµε για εγκλήµατα των Τούρκων
εναντίον των προγόνων µας και εναντίον των Ελλήνων, να σιωπούν όλοι εδώ µέσα!
Γύρω από αυτήν την επίµαχη τροπολογία που ψηφίσαµε, για
να ξεκαθαρίσω τη θέση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
γιατί δεν έγινε αντιληπτό ποια ήταν η αιτίαση, εµείς είπαµε «όχι»
γιατί καταλύεται το κράτος.
Όταν ένα κράτος, για λόγους δηµόσιας υγείας κάνει τροπολογία ιδιαίτερη για λαθροµετανάστες, δεν πρέπει να υπάρχει ως
κράτος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Παπακωνσταντίνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Για να µην ξαναµιλήσω,
θέλω να πω ότι λόγω της δεδοµένης διάρθρωσης των διατάξεων,
εν είδει πανσπερµίας και µωσαϊκού, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» στα
άρθρα 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 37, 38, 40, 44, 46, 47, τα άρθρα 50-55,
που αφορούν για τη γονική άδεια.
Ψηφίζουµε «ΝΑΙ» στο άρθρο 29. Στα υπόλοιπα σαράντα έξι
άρθρα ψηφίζουµε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Λέτε «ΝΑΙ» στο 29.
Το λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα και εγώ να ζητήσω πριν το λόγο, όµως ο κύριος Πρόεδρος, όταν ήταν στο
Βήµα, είπε ότι θα έπρεπε να το κάνω µετά.
Ήθελα να πω ότι ήταν µία πολύ δύσκολη περίοδος της Βουλής. Εγώ δεν έχω εµπειρία από προηγούµενες περιόδους, αλλά
το κρίνω απ’ όσα άκουσα από τους προηγούµενους –απ’ αυτούς
που έχουν εµπειρία, δηλαδή- και απ’ όσο ξέρω.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία πρέπει να πω
ότι, πράγµατι, κανείς πρέπει να εξάρει το ρόλο των εργαζοµένων
κυρίως στη συγκεκριµένη διεύθυνση που εξυπηρετεί εδώ όλη
αυτή τη διαδικασία, αλλά θα έλεγα και τους υπόλοιπους εργαζόµενους, γιατί και αυτοί συµµετείχαν µε τον ίδιο τρόπο που βιώνουν όλοι οι εργαζόµενοι αυτήν την κρίση, το µνηµόνιο και τα
υπόλοιπα.
Θα πω ότι όταν περικόπτονται µισθοί, όταν περικόπτονται δικαιώµατα, όταν λιγοστεύει το προσωπικό, τότε όλα γίνονται πιο
δύσκολα. Άρα, ήταν πιο ψηλά ο πήχης και νοµίζω ότι αφού τα κατάφεραν, έχουν και την ανάγκη να τους πει κανείς έναν καλό
λόγο, όταν ειδικά τον αξίζουν.
Ήθελα να πω ακόµη ότι το Προεδρείο διευκόλυνε –εγώ έχω
προσωπική εµπειρία- αρκετές φορές έχοντας µία ελαστική αντιµετώπιση εκεί που έπρεπε να την έχει και καµµιά φορά και εκεί
που δεν έπρεπε. Αυτό οφείλει κανείς το αναγνωρίσει και οφείλει
κανείς να λέει πάντοτε την αλήθεια.
Θα καταθέσω µια εµπειρία που µην την πάρετε ως κριτική,
αλλά πάρτε την ως µία εµπειρία που έζησα ως ένας πρωτόπειρος, γιατί πρώτη φορά είµαι Βουλευτής σ’ αυτήν την Αίθουσα.
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Μερικές µέρες µετά την ψήφιση του µνηµονίου από την πλειοψηφία της Βουλής, Παρασκευή µεσηµέρι την ώρα που ήµασταν µε
τις βαλίτσες στο χέρι, όπως λένε συνήθως, στο Κοινοβούλιο σ’
ένα άσχετο νοµοσχέδιο ψηφίστηκε η δυνατότητα του Υπουργού
των Οικονοµικών να αποφασίζει για µνηµόνια, χωρίς να ψηφίζει
η Βουλή παρά µόνο να ενηµερώνεται και µάλιστα εκ των υστέρων.
Εγώ δεν θα κάνω κρίση σ’ αυτό. Θέλω, όµως, να πω ότι σε µία
περίοδο που δεν ήταν η ευκολότερη ούτε όµως και η καλύτερη
στην ιστορία του κοινοβουλευτισµού στη χώρα, ήταν δύσκολο
και το έργο του Προεδρείου. Αυτό µπορεί κανείς να το πάρει ως
κρίση.
Ας κλείσουµε, όµως, θετικά. Εγώ θα έλεγα ας κρατήσουµε τα
σωστά και να προσπαθήσουµε να τα διευρύνουµε. Ας δούµε τα
αρνητικά µε µία διάθεση κριτική και όχι ισοπέδωσης και να προσπαθήσουµε να έχουµε µία καλύτερη Βουλή για µία καλύτερη
κοινωνία. Δεν είναι για εµάς αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, έχει τελειώσει τώρα στην ουσία η διαδικασία,
αλλά είχαµε καταθέσει µία τροπολογία, η οποία αφορά σε δύοτρεις ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στην Ολυµπιάδα Σκακιού,
είναι σκακιστές. Εκπροσωπούν, όµως, την Ελλάδα. Θέλω να σας
πω ότι αυτοί δεν διευκολύνθηκαν. Θα µπορούσε όµως, να είχε
γίνει αυτό το πράγµα. Το λέω έτσι, ίσως σαν παράπονο. Τι ζητούσαν; Απλά να έχουν άδεια µετ’ αποδοχών από την εργασία
τους. Δεν ζητούσαν πριµ ή µεγάλα ποσά ή κάτι άλλο.
Τέλος, υπήρχε και µία άλλη τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. Ήταν
η τροπολογία για το δωρόσηµο στους εργαζόµενους του ΙΚΑ.
Την καταθέσαµε εµείς και την κατέθεσα και στα Πρακτικά. Θα
σας πω ότι ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Σπυρόπουλος…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Δεν έγινε δεκτή αυτή;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Εάν έγινε τότε συγγνώµη...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ναι, την κατέθεσα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τότε, είναι θετικό. Μένει µόνο το
άλλο που σας είπα για τους σκακιστές. Θα ήταν πολύ εύκολο να
ρυθµιστεί. Σιγά το θέµα τώρα, αλλά...
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό δεν είναι υπηρεσιακό; Δεν µπορεί να το τακτοποιήσει η υπηρεσία τους;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ναι, θα µπορούσε.
Πολλές φορές κάνετε τέτοιες ρυθµίσεις έξω από τη Βουλή.
Αυτό θα µπορούσε και δεν θα είχε και κανείς καµµία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω
την τελευταία κουβέντα, αφού κλείνει η Βουλή: Ας αγωνιστούµε
όλοι, ο καθένας από τη δική του πλευρά, µε τη δική του αντίληψη
αλλά να έχουµε κάτι που να είναι καλύτερο. Εγώ θα έλεγα η
ατζέντα σε αυτές τις εκλογές και επιµένω -δεν ξέρω γιατί έχω
κολλήσει σε αυτό- να βάλει τα κυρίαρχα ζητήµατα της κοινωνίας
και όχι άλλα. Σήµερα, δηλαδή, πολλοί κουβεντιάσαµε για κάτι
που ήταν µάλλον προεκλογικό και όχι ουσιαστικό, για την ανεργία, για τα θέµατα της φτώχειας και τα υπόλοιπα που έχουν να
κάνουν µε την κοινωνία.
Με αυτό τελειώνω και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια κουβέντα θα
ήθελα να πω µόνο, αν µου επιτρέπετε, για εσάς προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο, αφού είναι προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά σε εσάς, κύριε Αντιπρόεδρε, θέλουµε να εκφράσουµε τα
συγχαρητήριά µας για το ρόλο και την παρουσία σας στο Προεδρείο.
Όµως, ιδιαίτερα, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλο το προσωπικό της Έδρας και όλο το προσωπικό
της Βουλής. Αυτό που µονολεκτικά θέλουµε να πούµε είναι ότι η
προσπάθειά του είναι κόσµηµα για τη Βουλή και στήριγµα για τη
δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε Λαφαζάνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό για το
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φάρµακο έχει µπει;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έχει µπει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Έχει αριθµηθεί σε άρθρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Για ποιο θέµα λέτε,
κύριε Κιλτίδη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Για την τροπολογία που είχε κατατεθεί µε επικεφαλής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα έρθει η ώρα των τροπολογιών και θα τις ψηφίσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Σωστά. Αυτό πίστευα και εγώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έχει γίνει αποδεκτό. Πώς θα τοποθετηθεί θα το
δούµε στην τελική αρίθµηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και
των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».
Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι ολόκληρα τα άρθρα
39, 56 και 57 απεσύρθησαν.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

9560

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 39
δεν έγινε δεκτό και αποσύρεται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 40, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 41, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 42, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 41, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 43, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 44, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 45, το οποίο
αναριθµείται σε άρθρο 44, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 46, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 47, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 46, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 48, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 49, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 48, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 50, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 51, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 50, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 52, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 51, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 53, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 52, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 54, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 53, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 55, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 54, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 56, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 55, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 55
δεν έγινε δεκτό και αποσύρεται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 57, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 55 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 55
δεν έγινε δεκτό και αποσύρεται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 58, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 55, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 59, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 60, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 57, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 57
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 61, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 58
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλιό άρθρο 62, το οποίο
αναριθµείται ως άρθρο 59, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 59
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1025 και ειδικό 66;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1025 και ειδικό 66 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 948 και ειδικό 48, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 948 και ειδικό 48 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1022 και ειδικό 64;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1022 και ειδικό 64 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1023 και ειδικό 65;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1023 και εδικό 65 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε και το νοµοσχέδιο στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το Σώµα παρεδέχθη.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης; «Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών
Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ
και λοιπές διατάξεις
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Άρθρο 1
Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασµούς
του Ο.Α.Ε.Δ.
1. Στο τέλος του άρθρου τέταρτου του ν. 1305/1982 (Α’ 146),
όπως προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951
(Α’ 179) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
1759/1988 (Α’ 50), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλιση όλων
των κλάδων και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του
Οργανισµού Εργατικής Εστίας.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α’ 50),
όπως προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951
(Α’179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλιση όλων
των κλάδων και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του
Οργανισµού Εργατικής Εστίας.»
3. Στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασµών του
Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας υπάγονται από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού:
α) Οι Έλληνες πολίτες που εργάζονται στο εξωτερικό εκτός
χωρών Ε.Ε. για λογαριασµό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα.
β) Οι υπάλληλοι του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που κατά
τη µονιµοποίησή τους επέλεξαν την πρότερή τους ασφάλιση στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Οι Ορκωτοί εκτιµητές µέλη του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών.
δ) Τα µέλη των διοικήσεων αστικών συνεταιρισµών.
ε) Οι αθλητές µε αµοιβή και οι επαγγελµατίες αθλητές.
στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία µε ξένη σηµαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 800/1978.
ζ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων δυνάµεων, καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων που µετά την
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο.
Άρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές
Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951
(Α’179), που προστέθηκε µε το άρθρο έβδοµο του ν.
1305/1982 (Α’146), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Απαλλαγές από εισφορές ή µειώσεις, που έχουν θεσπιστεί
υπέρ των Ιδρυµάτων Κοινωφελούς Xαρακτήρα που περιλαµβάνονται στην παρούσα διάταξη µε βασιλικά, προεδρικά ή νοµοθετικά διατάγµατα, καταργούνται.»
Άρθρο 3
Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασµού
Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο
ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ο «Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», που συστήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3655/2008, συγχωνεύεται
στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από την 1η του µεθεπόµενου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
Από την ηµεροµηνία αυτή, οι ασφαλισµένοι του Ειδικού Λογαριασµού, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συνεχίζουν να
διέπονται από τη νοµοθεσία του Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ως προς τις παροχές σε χρήµα.
Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ
του Ειδικού Λογαριασµού, καθώς και η περιουσία του, περιέρχονται από την ηµεροµηνία της συγχώνευσης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως
καθολικό διάδοχο αυτού.
Εκκρεµείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς διακοπή.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-

λισης, µετά από πρόταση του Δ.Σ. του IKA - ETAM, δύναται να
ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια που δεν καλύπτεται
από τις ανωτέρω διατάξεις.
Άρθρο 4
Καθορισµός ενιαίου ποσοστού πρόσθετων
ειδικών εισφορών
1. Η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλεται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανάτου προσώπων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν από την 1.1.1993
και υπάγονται σε ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα πλην αυτού
των ΒΑΕ ορίζεται σε ποσοστό 7% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων, που υπόκεινται σε εισφορές και βαρύνει κατά ποσοστό
2,70% τους εργοδότες και 4,30% τους ασφαλισµένους. Στο ίδιο
ποσοστό, όπως επιµερίζεται κατά το προηγούµενο εδάφιο, ορίζεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλεται στο ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανάτου προσώπων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση µετά την 1.1.1993 και
απασχολούνται σε υπόγειες στοές µεταλλείων - λιγνιτωρυχείων
και σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και των ασφαλισµένων της Διεύθυνσης Ασφαλίσεως Προσωπικού Δ.Ε.Η., που
απασχολούνται σε ορυχεία, σταθµούς παραγωγής και δίκτυα.
2. Η πρόσθετη ειδική εισφορά των ασφαλισµένων στο ΕΤΕΑΜ,
ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή µετά την
1.1.1993, οι οποίοι απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ορίζεται σε ποσοστό 2% και βαρύνει τους ασφαλισµένους κατά 1,25% και τους εργοδότες κατά 0,75%. Η πρόσθετη
ειδική εισφορά που καταβάλλεται υπέρ ΕΤΕΑΜ για τους απασχολούµενους σε υπόγειες στοές µεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, σε
υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθµούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η., ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί
στην ασφάλιση πριν ή µετά την 1.1.1993, ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και 1% τον ασφαλισµένο. Η πρόσθετη ειδική εισφορά του προηγούµενου εδαφίου, όπως
επιµερίζεται µεταξύ εργοδότη και ασφαλισµένου, καταβάλλεται
για όλες τις κατηγορίες υπαγοµένων στα ειδικά συνταξιοδοτικά
καθεστώτα της παραγράφου 1, εφόσον ασφαλίζονται επικουρικά
στο ΕΤΕΑΜ. Οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 22 του ν.
3232/2004 (Α’ 48) και της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 3518/2006
(Α’ 272) καταργούνται.
Άρθρο 5
Εισφορές απασχολούµενων συνταξιούχων
1. Η εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. που
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1902/1990
(Α’138) ορίζεται στο ίδιο ποσοστό που ισχύει για τους λοιπούς
ασφαλισµένους του κλάδου αυτού, επιµεριζόµενη µεταξύ εργοδότη και ασφαλισµένου κατά την περίπτωση α’ της παρ. 1 του
άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α’197), όπως διαµορφώθηκε
µετά την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α’165) και την
παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
2. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960 (Α’ 147).
3. Η παρ. 10 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), όπως
αναριθµήθηκε σε παρ. 9 µε το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 825/1978
(Α’189), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εργοδότης βαρύνεται µε ολόκληρη την εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, εφόσον καµιά αµοιβή σε χρήµα δεν εισπράττει ο ασφαλισµένος από αυτόν ή από τρίτους.»
Άρθρο 6
Ασφάλιση οικοδόµων που απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη ως συντηρητές κτιριακών εγκαταστάσεων
Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 38 του α.ν.
1846/1951 (Α’179), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1 του
ν. 1880/1990 (Α’ 70), αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται
προκειµένου για εργατοτεχνίτες οικοδόµους, εκτός από τα πρόσωπα που απασχολούνται µε σχέση εργασίας σε σταθερό εργο-
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δότη για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησής του.
Για την κάλυψη της επιβάρυνσης από τη χορήγηση του επιπλέον ποσού αυξάνεται κατά 1% το ποσοστό Κλάδου Ασθενείας
σε χρήµα και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους εργοδότες που απασχολούν οικοδόµους, εκτός από τους συντηρητές των κτιριακών
τους εγκαταστάσεων. Κάθε δύο χρόνια καταρτίζεται αναλογιστική µελέτη και το παραπάνω ποσοστό ανακαθορίζεται ανάλογα
µε τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής.»
Άρθρο 7
Υπαγωγή κατηγοριών ασφαλισµένων σε κλάδους
και λογαριασµούς του Ο.Α.Ε.Δ.
1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού το προσωπικό του
ΟΛΠ που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 19 του α.ν.
1559/1950 (Α’ 252), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του
ν.δ. 3398/1955 (Α’ 277), υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου
ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..
2. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού τα υδρονοµικά όργανα
που απασχολούνται στις Τοπικές Επιτροπές Αρδεύσεως, Ο.Τ.Α.
και λοιπούς οργανισµούς υπάγονται στην ασφάλιση του Διανεµητικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών
(ΔΛΟΕΜ) και τον Ειδικό Λογαριασµό Στρατευοµένων Μισθωτών
του Ο.Α.Ε.Δ..
3. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού οι εκπαιδευτικοί των
ισότιµων µε τα δηµόσια σχολείων που κατέχουν οργανικές θέσεις σε αυτά ασφαλίζονται για το σύνολο των κλάδων και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο 8
Ασφάλιση µαθητευοµένων
Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 25 του α.ν.
1846/1951 (Α’179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.δ.
4104/1960 (Α’ 147) και τροποποιήθηκε µε το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 825/1978 (Α’ 189), αντικαθίστανται ως εξής:
«Προκειµένου για µαθητές τεχνίτες απασχολούµενους σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 6.6.1952 βασιλικού διατάγµατος
«περί εκπαιδεύσεως µαθητών τεχνιτών» και για µαθητευόµενους
τροφίµους των Εθνικών Ιδρυµάτων Παιδικής Μέριµνας, καθώς
και προκειµένου για µαθητές και σπουδαστές των προβλεπόµενων από το ν.δ. 3971/1959 Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών,
το ποσό αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασφαλιστικές εισφορές, ορίζεται στο 1/2 του πραγµατικού ηµεροµισθίου που λαµβάνει ο
ασφαλισµένος και οι εισφορές υπολογίζονται κατά τα ισχύοντα
για τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ο υπολογισµός των
αποδοχών στο 1/2 του πραγµατικού ηµεροµισθίου ισχύει µόνο
για όσο χρόνο διαρκεί κατά τις κείµενες διατάξεις η µαθητεία ή
πρακτική άσκηση, ως προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 2698/ 1953 και
του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.δ. 3971/1959 δεν έχουν εφαρµογή
για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τους λοιπούς Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφάλισης.»
Άρθρο 9
Ασφάλιση απασχολουµένων στο πλαίσιο ειδικών
προγραµµάτων του ΟΑΕΔ
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αµοιβή του προσλαµβανόµενου ή τοποθετούµενου βαρύνει τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) κατά το ύψος του επιδόµατος ανεργίας που δικαιούται
και κατά τα λοιπά τον εργοδότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη
της ασφαλιστικής του κάλυψης. Ο προσλαµβανόµενος ή τοποθετούµενος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καθώς και σε όλους
τους κλάδους και λογαριασµούς του Ο.Α.Ε.Δ., στον Ο.Ε.Κ. και
στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας. Αν απολυθεί πριν από το
χρόνο λήξης του δικαιώµατος επιδότησης, ο άνεργος λαµβάνει
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το επίδοµα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστηµα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί ή προσληφθεί.»
2. Άνεργοι ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχόµενοι στην
αγορά εργασίας, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα, βάσει
του επιδοτούµενου από τον Ο.Α.Ε.Δ. προγράµµατος που καταρτίστηκε µε την υπ’ αριθ. 13251/531/2010 (Β’ 1655) απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται,
σε κάθε στάδιο του προγράµµατος, στην ασφάλιση όλων των
κλάδων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καθώς και στους κλάδους και λογαριασµούς του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ..
3. Η παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι συµµετέχοντες στα Προγράµµατα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ», για
το χρόνο συµµετοχής τους σε αυτά, υπάγονται στο σύνολο των
κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων
και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.. Ο υπολογισµός
των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζηµίωσης της προηγούµενης παραγράφου.
Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόµενη εισφορά ασφαλισµένου και την αποδίδει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
µαζί µε την προβλεπόµενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον
Οργανισµό.»
Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση
του προσωπικού του Ο.Σ.Ε.
Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού το τακτικό προσωπικό
του Ο.Σ.Ε. υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Ε.Κ..
Άρθρο 11
Πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος
Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση µετά από την
1.1.1993 και λόγω παράλληλης απασχόλησης έχουν επιλέξει να
ασφαλίζονται στον κλάδο σύνταξης περισσότερων του ενός φορέων, οι κλάδοι παροχών ασθενείας σε είδος των οποίων έχουν
ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, καταβάλλουν εισφορά στον ένα φορέα,
που επιλέγουν µε αίτησή τους, εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ο οποίος τις αποδίδει στον ΕΟΠΠΥ.
Άρθρο 12
Υπολογισµός εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ ασφαλισµένων
τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και
Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελµατικών
Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ)
Οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του ΕΤΕΑΜ
για την
ασφάλιση προσώπων που προέρχονται από το τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ
υπολογίζονται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισµένους του ΕΤΕΑΜ.
Άρθρο 13
Απασχολούµενοι σε εργασία ασφαλιστέα
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παράλληλα ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α.
Ασφαλισµένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
Ο.Γ.Α. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού από 1.1.1993 και εφεξής, οι οποίοι απασχολούνται και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, υπάγονται
υποχρεωτικά στον πρώην «Οργανισµό Εργατικής Εστίας»
(Ο.Ε.Ε.) και όχι στον «Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας» (Λ.Α.Ε.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην
ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασµών των Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, τις
εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
και προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001
(Α’ 291) υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από την 1η ηµέρα του
µήνα που έπεται του ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
1, την 21η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
β) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
2, τη 19η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
γ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
3, τη 17η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
δ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
4, τη 15η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
ε) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
5, τη 13η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
στ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
6, την 11η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
7, την 9η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
η) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
8, την 7η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
θ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
9, την 5η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
ι) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
ια) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε
60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ηµέρα από το τέλος του
µήνα.
ιβ) Για το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού την τελευταία ηµέρα του µήνα που έπεται του µήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου.
2. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site)
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για µισθολογικές περιόδους από 1.7.2012 και εφεξής.
Άρθρο 15
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων Οικοδοµικών Έργων
Η προθεσµία υποβολής της µηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών
έργων αρχίζει από την 1η ηµέρα του µήνα που έπεται του ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ηµέρα
του ίδιου µήνα, ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου τους.
Άρθρο 16
Υποβολή ΑΠΔ
1. Οι εργοδότες, µαζί µε τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολούµενων σε αυτούς προσώπων, υποχρεούνται να δηλώνουν µε τις ΑΠΔ που υποβάλλουν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό του φόρου
µισθωτών υπηρεσιών.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται το Δηµόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και οι εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων.
2. Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ για το σύνολο των
εργοδοτών είναι µηνιαία και τα στοιχεία της υποβάλλονται εντός
του µήνα που έπεται της µισθολογικής περιόδου απασχόλησης,
µε εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθµού που υποβάλλονται εντός του µεθεπόµενου
της µισθολογικής περιόδου απασχόλησης µήνα.
Οι ειδικότερες προθεσµίες για την εντός του µήνα υποβολή
των ΑΠΔ µέσω του διαδικτύου καθορίζονται από τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 16 του Κανονισµού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρµογή της ΑΠΔ, όπως τροποποιήθηκε µε τη

Φ.11321/12352/ 1071/19.6.2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1277/29.6.2009).
3. Από 1.6.2012 οι αποδοχές των εργαζοµένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά
Ιδρύµατα και στα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι υπόχρεοι, ο τρόπος
καταβολής και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ και κάθε άλλο σχετικό θέµα που είναι απαραίτητο για την
εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
Άρθρο 17
Έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών
Εντός του εποµένου του µήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων διενεργείται µηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε
προηγούµενη µισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική
διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του µεθεπόµενου αυτού της
απασχόλησης µήνα.
Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν
έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν
στην ΑΠΔ τότε εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος
του υπόχρεου εργοδότη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
11 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν µετά την
αντικατάστασή τους µε το άρθρο 60 παρ. 2 του ν. 2677/1999 (Α’
1).
Άρθρο 18
Χρόνος ενηµέρωσης Ασφαλιστικής Ιστορίας
Απασχολουµένων στις περιπτώσεις µη καταβολής
του συνόλου των Δηλωθεισών
Ασφαλιστικών Εισφορών
Αν από τον έλεγχο των Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Εισφορών του προηγούµενου άρθρου προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι συνολικές εισφορές που δηλώθηκαν µε την ΑΠΔ
εκάστης µισθολογικής περιόδου, τότε η ασφαλιστική ιστορία των
απασχολούµενων της υποβληθείσας ΑΠΔ ενηµερώνεται µόνο
µετά την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως
Επιβολής Εισφορών και την επίδοση σε αυτόν.
Ως µισθολογική περίοδος νοείται ο µήνας που έλαβε χώρα η
απασχόληση των απασχολουµένων.
Άρθρο 19
Εκπρόθεσµη υποβολή ΑΠΔ
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (Α’
291), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4
του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), αντικαθίσταται ως εξης:
«β. Υποβάλλουν εκπρόθεσµα την ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη
επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του
ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη
της προθεσµίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για
την υποβολή της επόµενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1% µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής
της κάθε επόµενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και µέχρι 30% συνολικά.»
2. Μετά την παρέλευση τεσσάρων µηνών από την πρώτη
εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16 και
ανά τέσσερις µήνες, συντάσσεται έκθεση οικονοµικών αποτελεσµάτων από τη Διοίκηση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση µε τις
προϋπολογιζόµενες, δύναται να παρέχεται έκπτωση στις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές για τους επόµενους τέσσερις
µήνες. Η έκπτωση παρέχεται στις Κοινές Επιχειρήσεις πλην Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθµού, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν
ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και είναι ασφαλιστικά ενήµερες για την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του προσωπικού που απασχολούν.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
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λισης που εκδίδεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζεται το ποσοστό της έκπτωσης και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλην Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού που καταβάλλουν
εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας τις τρέχουσες εισφορές
τριών συνεχών µισθολογικών περιόδων παρέχεται η δυνατότητα
εντός των επόµενων 21 συνεχών µισθολογικών περιόδων καταβολής των τρεχουσών εισφορών µίας µισθολογικής περιόδου
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έκτου µήνα από το µήνα
απασχόλησης και εάν τους έχει παρασχεθεί η έκπτωση της παραγράφου αυτής, παύουν εφεξής να τη δικαιούνται.
Άρθρο 20
Προθεσµία καταβολής εισφορών
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/ 1951,
όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 13 του ν. 2972/2001 και
συµπληρώθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004
και την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3518/2006, αντικαθίστανται
ως ακολούθως:
«3. Ως χρόνος υπολογισµού των εισφορών ορίζεται ο ηµερολογιακός µήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η
υπηρεσία. Δεν µεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση,
από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωµής του µισθού πέραν του
µηνός, όπως επίσης δεν µεταβάλλει αυτόν η καταβολή των
πάσης φύσεως αποδοχών σε µακρότερα ή βραχύτερα χρονικά
διαστήµατα.
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο Ι ΚΑ ΕΤΑΜ µέχρι την πέµπτη (5η) για τις δηµόσιες υπηρεσίες εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τον παραπάνω οριζόµενο
χρόνο.
Η προθεσµία αυτή δεν ισχύει για το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και
τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Η προθεσµία καταβολής των εισφορών επί των επιδοµάτων
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους
λήγει την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου
αντίστοιχα.»
Άρθρο 21
Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσµης καταβολής εισφορών
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/ 1951,
όπως αντικαταστάθηκαν τελικά µε το άρθρο 9 παρ. 6 του ν.
3232/2004, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι οποίες δεν
καταβάλλονται εµπροθέσµως, επιβαρύνονται µε πρόσθετο τέλος
από την επόµενη ηµέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά
νόµο προθεσµία καταβολής τους.
Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και οι εισφορές υπέρ του
Ειδικού Λογαριασµού Δώρων Εργατοτεχνικών Οικοδόµων
(ΕΔΔΕΟ), καθώς και οι εισφορές που συνεισπράττονται από το
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις παραπάνω
αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η προσαύξηση λόγω
εκπρόθεσµης καταβολής που αναλογεί στο καταβαλλόµενο
ποσό.
Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστηµα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην εποµένη της προθεσµίας λήξης της προθεσµίας καταβολής και µέχρι το ηµερολογιακό τέλος του µήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόµενο µήνα
και µέχρι 100% συνολικά.
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής ως µήνας θεωρείται ο
ηµερολογιακός µήνας.
Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες οι οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ανεξάρτητα από τις µισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται.»
Άρθρο 22
Κατάργηση αυτοτελούς προστίµου
Το αυτοτελές πρόστιµο που προβλέπεται στην παρ. 1 περί-
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πτωση α’ του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 (Α’ 291), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3050/2002 (Α’
214) και µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) για
την παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης µεταβολών στα
στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο µητρώο εργοδοτών, καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Άρθρο 23
Ρύθµιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4038/ 2012 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένοι, για τους οποίους
έχει ανοίξει και εκκρεµεί η διαδικασία συνδιαλλαγής σύµφωνα
µε το άρθρο 100 του ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και
έλαβε την αρίθµηση 101 µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011 -διαδικασία εξυγίανσης- και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µπορούν, αφού υποβάλλουν αντίστοιχη αίτηση
στις αρµόδιες υπηρεσίες µέχρι την 30.4.2012, να υπαχθούν:
Στον προσωρινό διακανονισµό της περίπτωσης Α’ του άρθρου
48 του ν. 3943/2011, µε την κεφαλαιοποίηση της έως την
31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 10% επί
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρµόζεται ο περιορισµός του ποσοστού του
1,25% της περίπτωσης i και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.»
2. Η προθεσµία αναστολής λήψης αναγκαστικών µέτρων του
εδαφίου 1 της παρ. Α’ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως
ισχύει, παρατείνεται µέχρι την 31.12.2013.
3. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παρατείνεται έως τις 30.4.2012 η προθεσµία του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) για
την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθµιση και έως τις
31.5.2012 η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης
β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 για την
εφάπαξ καταβολή και την καταβολή πρώτης δόσης.
Άρθρο 24
Αρµοδιότητες Οργάνων ΙΚΑ
1. Για τον καθορισµό του ποσού µέχρι του οποίου τυχόν
αξίωση του ασφαλισµένου ή µελών της οικογενείας του µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 10
του ν.δ. 4104/1960, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του
ν. 4476/1965 και για δαπάνες από 1.1.2012 και εφεξής, αρµόδιος
είναι ο Διευθυντής του Υποκαταστήµατος του τόπου κατοικίας
του ασφαλισµένου.
2. Επί αιτήµατος συµφωνίας συνδιαλλαγής µε το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόµενα του ν. 3588/2007
(Α’ 153), αρµόδιος να αποφασίζει είναι ο Διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, µετά από γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ.
3. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εκδίδεται
µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η συγχώνευση ή η
αναστολή λειτουργίας οργανικών µονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οποιουδήποτε επιπέδου και η µεταφορά των αρµοδιοτήτων επί της
ασφαλιστικής τους περιοχής σε άλλη ή άλλες οργανικές µονάδες.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και
να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές µονάδες επιπέδου
τµήµατος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης.
5. To ΙΚΑ - ETAM µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου,
µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις συνεργασίας µε
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το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) για µελέτες και τεχνική υποστήριξη σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
6. Η Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων που προβλέπεται στο
άρθρο 55 του ν. 3863/2010 καταργείται. Αρµόδια όργανα για τη
χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται τα Διοικητικά Συµβούλια των Φορέων αυτών ή οι Επιτροπές
Ρύθµισης Εσόδων που µπορούν να ορίζονται µε απόφαση των
Διοικητικών Συµβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στις επιτροπές ρύθµισης εσόδων συµµετέχει υποχρεωτικά ο
Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας του Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη, ο γραµµατέας των Επιτροπών Ρύθµισης
Εσόδων και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 25
Ευθύνη Νοµικών Προσώπων
1. Στο άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 προστίθενται παράγραφοι 7,
8 και 9 ως εξής:
«7. Για εργοδότες µη φυσικά πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή των φορέων ή
κλάδων ή λογαριασµών των οργανισµών των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ως αυτουργοί των
αδικηµάτων του παρόντος άρθρου θεωρούνται:
α) Στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι
διευθύνοντες ή εντεταλµένοι ή συµπράττοντες σύµβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές και γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική
βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση
αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί
θεωρούνται τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών
αυτών, εφόσον ασκούν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα από
τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.
β) Στις οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες, οι οµόρρυθµοι
εταίροι.
γ) Στις περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειριστές αυτών
και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος.
δ) Στους συνεταιρισµούς και στις ενώσεις τους, οι πρόεδροι,
αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύµβουλοι αυτών.
ε) Στη συµπλοιοκτησία, ο κάθε συµπλοιοκτήτης κατά το ποσοστό συµπλοιοκτησίας.
στ) Στα ιδρύµατα, σωµατεία, συλλόγους και επιτροπές εράνων
οι πρόεδροι αυτών.
ζ) Στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στους οργανισµούς κοινής ωφελείας οι πρόεδροι ή οι διοικητές αυτών.
η) Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές.
θ) Στους ιερούς ναούς, τα µέλη των εκκλησιαστικών συµβουλίων που εκπροσωπούν το ναό.
ι) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους
αλλοδαπούς οργανισµούς, ως αυτουργοί θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα και
τους εκπροσωπούν νοµίµως.
8. Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες και στις ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωµατείο, ως αυτουργοί των αδικηµάτων του άρθρου 1 του α.ν.
86/1967 (Α’ 136) θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα µέλη τους. Όταν στα µέλη αυτών περιλαµβάνονται και νοµικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί
οργανισµοί, ως αυτουργοί θεωρούνται οι κατά νόµο υπεύθυνοι
των συµπραττόντων µελών-νοµικών προσώπων, εφαρµοζοµένων
αναλόγως των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου.
9. Οι αυτουργοί των παραγράφων 7 και 8 τιµωρούνται εφόσον
κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος είχαν την ιδιότητα
αυτή.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.
2556/1997 (Α’ 270), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), προστίθενται εδάφια ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, κατ’ εξαίρεση, είναι
δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νοµικού προσώπου προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, που ανέλαβαν ή δηµιούργησαν κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ρύθµισης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η
εκτέλεση κάθε αναγκαστικού µέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενηµερότητας για κάθε χρήση».
Άρθρο 26
Ρυθµίσεις ασφαλιστικών θεµάτων
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α’ 68) η φράση
«ή συνταξιούχων λόγω γήρατος τυφλών και από τους δύο
οφθαλµούς» διαγράφεται.
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Το επίδοµα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.
1140/1981, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, χορηγείται στους τυφλούς οι οποίοι ασφαλίστηκαν µετά την 1.1.1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγονται στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
3. Στην περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
3232/2004 (Α’ 48), η φράση «80%» αντικαθίσταται από τη φράση
«67% και άνω».
4. Στην περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
3232/2004 (Α’ 48), η φράση «, που δεν επιδέχεται εφαρµογής τεχνητού µέλους» διαγράφεται.
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Προκειµένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγονούς
που συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει µέσα στο ίδιο
ηµερολογιακό έτος µε αυτό της ενηλικίωσης, το δικαίωµα σε
σύνταξη, καθώς και το δικαίωµα προσαύξησης της σύνταξης για
αυτά, παρατείνεται για το χρονικό διάστηµα µεταξύ του επόµενου της ενηλικίωσης µήνα και µέχρι το µήνα έναρξης του ακαδηµαϊκού έτους.»
6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), η λέξη «ευρώ» διαγράφεται.
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 61 του ν.
3996/2011 (Α’170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η µηνιαία εισφορά, υπέρ του Τοµέα Υγείας Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) του Κλάδου Υγείας
του ΕΤΑΑ, των συνταξιούχων του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ορίζεται σε ποσοστό
10% επί των καταβαλλόµενων συντάξεων της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3518/2006 (Α’272), όπως κάθε φορά
διαµορφώνεται και κατανέµεται σε ποσοστό 4% σε βάρος των
συνταξιούχων και 6% σε βάρος του Τοµέα συνταξιοδότησης.»
8. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί απαιτείται να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν
ζωή γονέας να έχει συµπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του ή
ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος µε ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω.»
9. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2012 και εφεξής, εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης
οι µερισµατούχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που συνταξιοδοτούνται µε βάση
τις διατάξεις του ν. 1897/1990 (Α’120) και του άρθρου 6 του ν.
3620/2007 (Α’276).»
10. Η εισφορά υπέρ της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ
για την ασφάλιση ασθένειας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
πρώην υπαλλήλων της ΕΥΔΑΠ ορίζεται σε ποσοστό 4% επί του
ποσού της καταβαλλόµενης κύριας σύνταξης.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (φορέας συνταξιοδότησης) υποχρεούται να πα-
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ρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης την ανωτέρω εισφορά και να αποδίδει αυτή στην Υγειονοµική Υπηρεσία
της ΕΥΔΑΠ.
Οι εισφορές για υγειονοµική περίθαλψη από 1.10.2011, ηµεροµηνία συγχώνευσης του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) στο ΕΤΕΑΜ, παρακρατούνται από
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αποδίδονται µαζί µε την τρέχουσα εισφορά
στην Υγειονοµική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.
11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του Α’ τµήµατος του άρθρου
137 του ν. 3655/2008 (Α’ 58 ) προστίθεται νέο εδάφιο:
«Απαιτήσεις του ΤΣΜΕΔΕ κατά ασφαλισµένων του από προµήθειες εγγυητικών επιστολών, που έχουν εκδοθεί προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 3655/2008 (Α’ 58) παραγράφονται εντός
πενταετίας, αρχής γενοµένης από την πρώτη ηµέρα του επόµενου οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσµες.»
12. α. Τα ηλεκτρονικά αιτήµατα, τα οποία υποβάλλονται στο
ΕΤΑΑ, είτε απευθείας από τους αιτούντες είτε µέσω Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών είτε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών διεκπεραιώνονται αυτόµατα, µε την
υποστήριξη και χρήση κατάλληλων Πληροφοριακών Συστηµάτων
από τους αρµόδιους Τοµείς του ΕΤΑΑ, εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Το ΕΤΑΑ ή και µόνο ο αρµόδιος Τοµέας του θα έχει λάβει
και διατηρεί σε ισχύ Αναγνωρισµένο Πιστοποιητικό πιστοποίησης
ηλεκτρονικής υπογραφής από οποιονδήποτε νοµίµως εγκατεστηµένο και λειτουργούντα στην Ελλάδα Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης.
αβ. Η ταυτοποίηση των αιτούντων γίνεται, είτε µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε µε χρήση προσωπικού
κωδικού αναγνώρισης, ο οποίος έχει αποδοθεί στον αιτούντα µε
ασφαλή τρόπο είτε κατά τη διαδικασία της παραλαβής.
αγ. Η διεκπεραίωση της υπόθεσης και η έκδοση της σχετικής
πράξης βασίζεται σε στοιχεία, τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχει
επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και εγκυρότητα τους από τους αρµόδιους φορείς κατά το στάδιο της καταχώρησης των στοιχείων
στο εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστηµα.
αδ. Ο αρµόδιος για την έκδοση της πράξης Τοµέας του ΕΤΑΑ
παρέχει στους λοιπούς φορείς του δηµόσιου τοµέα και τους τρίτους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επαλήθευσης και επιβεβαίωσης του περιεχοµένου και της εκδιδόµενης σε ψηφιακή µορφή
πράξης.
β. Η ηλεκτρονική έκδοση της πράξης σε ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από τους αρµόδιους φορείς συνιστά έκδοση διοικητικής πράξης. Η εκτύπωση της
εκδιδόµενης πράξης ή και του αιτηθέντος πιστοποιητικού σύµφωνα µε τα ανωτέρω επέχει θέση ακριβούς αντιγράφου αυτών,
το οποίο έχει ισχύ έναντι πάντων.
γ. Η ψηφιοποίηση διοικητικής πράξης, που έχει εκδοθεί σε έντυπη µορφή, απαιτεί ψηφιοποίηση και επικύρωση από τον αρµόδιο υπάλληλο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε ή άλλης
µε υποχρεωτική χρήση ψηφιακής υπογραφής.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου απαιτείται, ρυθµίζεται κάθε τυχόν αναγκαία λεπτοµέρεια.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του α.ν. 1539/1938 (Α’488),
όπως ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και για τα ακίνητα που
ανήκουν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
14. α. Ασφαλισµένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κυρίας Ασφάλισης
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 και του άρθρου 1 του ν. 3655/2008
µπορούν σε περίπτωση διακοπής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της
υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την
ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 41 του α.ν. 1846/1951 ως ισχύει.
β. Οι ασφαλισµένοι, που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή
τους, υποχρεούνται να καταβάλουν κατά µήνα ολόκληρο το
ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένου του κλάδου ή
φορέα στον οποίο υπήγοντο, όπως εκάστοτε ισχύουν, που υπο-
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λογίζεται στις τακτικές αποδοχές τελευταίου µήνα πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης.
γ. Υπό τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις η ασφάλιση µπορεί κατόπιν υποβολής σχετικών αιτηµάτων των ασφαλισµένων να συνεχίζεται προαιρετικά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης,
πρόνοιας και υγείας που ο καθένας ασφαλίζονταν πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης.
δ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως πραγµατικός χρόνος κύριας, επικουρικής ασφάλισης και ασφάλισης
πρόνοιας του φορέα ή κλάδου στον οποίο υπήγοντο πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης και συνυπολογίζεται τόσο για τη
θεµελίωση δικαιώµατος λήψης σύνταξης και εφάπαξ όσο και για
προσαύξηση των αντίστοιχων παροχών.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
στ. Στο άρθρο 26 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:
«4. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
είναι ότι τυχόν παρεχόµενο οικονοµικό κίνητρο από εργοδότη
προς εργαζόµενο δεν υπάγεται στο άρθρο 8 παρ. 14 του ν.
3842/2010 (Α’ 58) εφόσον η σύµβαση εργασίας του εργαζόµενου
είναι αορίστου χρόνου και λύεται µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας για τις συµβάσεις αορίστου χρόνου.»
15. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α’ 266)
προστίθεται εδάφιο, η ισχύς του οποίου ανατρέχει στην έναρξη
ισχύος του ν. 4024/2011, ως εξής:
«Επίσης στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα και αµοιβές δεν
περιλαµβάνεται η ειδική αµοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α’ 48),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 14 του ν. 3302/2004
(Α’ 267). Η εξαίρεση αυτή ισχύει έως τις 31.12.2012.»
Άρθρο 27
Κανονιστικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α.
1. Στο άρθρο 6 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ρυθµίζεται
το κανονιστικό πλαίσιο της σύστασης, λειτουργίας και ασφαλιστικής αρµοδιότητας του ΚΕ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλο θέµα
που δεν ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Για τα θέµατα που αφορούν ευθύνες, ρόλους και υποχρεώσεις
των ιατρών που απαρτίζουν το Ειδικό Σώµα για τη συγκρότηση
των Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Κανονισµού οι υπηρεσίες των
ΚΕ.Π.Α. (Γραµµατείες, Υγειονοµικές Επιτροπές) συστήνονται και
λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων
27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 του ΚΑΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
2. To τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του κεφαλαίου ΙΑ του
άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστηµάτων
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των υπολοίπων νοµών της χώρας διορίζονται ως
Πρόεδροι µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθµού
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, και ως µέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή
εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο ή
στον εποπτευόµενο φορέα, µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές
τους.
3. Στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή ΠΕ Ιατρών του ΕΟΠΥΥ. Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού — Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΤΕ Διοικητικού —
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Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης II της περίπτωσης α’
της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.
4038/2012 (Α’ 14), αντικαθίσταται ως εξής:
«II) Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονοµικών επιτροπών,
του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
και των Προϊσταµένων Τµηµάτων αυτής, στο ποσό των τριών (3)
ευρώ ανά περίπτωση.»
Άρθρο 28
Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί
Με τη σύµφωνη γνώµη των συνταξιούχων µελών Προµηθευτικών Συνεταιρισµών, αποδεικνυόµενη µε κάθε µέσο ιδίως µε τις
αιτήσεις εγγραφής των συνταξιούχων µελών των Συνεταιρισµών,
επιτρέπεται η παρακράτηση ποσού της καταβαλλόµενης σύνταξής τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα κλάδου κύριας και
επικουρικής σύνταξης και η ταυτόχρονη απόδοσή του στον Προµηθευτικό Συνεταιρισµό στον οποίο είναι µέλη, για την εξόφληση
πάσης φύσεως οφειλών τους προς τον Προµηθευτικό Συνεταιρισµό.
Το ύψος του µηνιαίως παρακρατούµενου ποσού δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερο του ποσού της εκάστοτε καταβαλλόµενης
µηνιαίας δόσης της οφειλής των συνταξιούχων προς τους Προµηθευτικούς τους Συνεταιρισµούς.
Η παρακράτηση των ανωτέρω ποσών δεν συνιστά σε καµία περίπτωση εκχώρηση απαίτησης, αλλά πάγια εντολή των συνταξιούχων προς τους Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς στους
οποίους είναι µέλη. Η ως άνω πάγια εντολή µπορεί να ανακληθεί
ελευθέρως οποτεδήποτε από τους συνταξιούχους.
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις ΤΑ.Π.Ι.Τ.
1. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Πειραιά του ΤΑ.Π.Ι.Τ., επιπέδου
Τµήµατος, που συνεστήθη µε τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), η οποία αντικατέστησε το
πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008 (Α’
58), καταργείται.
Οι προβλεπόµενες αρµοδιότητες από την παρ. 2 του άρθρου
20 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) και την κ.υ.α. Φ80000/15864/536
(Β1943/14.12.2010), που αντικατέστησαν το πρώτο εδάφιο της
παρ. Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008, ασκούνται από τις αντίστοιχες οργανικές µονάδες της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ..
Το προσωπικό που υπηρετεί στο Περιφερειακό Τµήµα Πειραιά
τοποθετείται µε απόφαση του αρµόδιου Οργάνου στη Κεντρική
Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ..
Η περίπτωση κα’ του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 καταργείται.
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 66
του ν. 3655/2008 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η Α’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ δύναται
να διενεργεί και τον έλεγχο των εργοδοτών που απασχολούν µισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Τοµέα Πρόνοιας
Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ., τη βεβαίωση
των οφειλόµενων από αυτούς ασφαλιστικών εισφορών, καθώς
και την είσπραξη των εισφορών αυτών για λογαριασµό του
Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του
ΤΑ.ΠΙ.Τ.».
3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
112 του ν. 3655/2008 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Ο έλεγχος των εργοδοτών που απασχολούν µισθωτούς που
υπάγονται στην ασφάλιση του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ., η βεβαίωση των οφειλόµενων από αυτούς ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η είσπραξη
των εισφορών αυτών για λογαριασµό του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ. δύναται να διενεργείται και από το ΤΕΑΙΤ».
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-

λισης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑ.ΠΙ.Τ.
και του ΤΕΑΙΤ, δύναται να ανατίθεται στο ΤΕΑΙΤ η άσκηση των
αρµοδιοτήτων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Στην ανάθεση αυτή δύναται να συµπεριλαµβάνεται και η ρύθµιση
από το ΤΕΑΙΤ των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών που
οφείλονται προς τον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ., η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας στους ενήµερους εργοδότες, η υποβολή µηνυτήριας
αναφοράς για µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και
η επιστροφή από το ΤΕΑΙΤ για λογαριασµό του Τοµέα Πρόνοιας
Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ. αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο
χρόνος έναρξης και η διάρκεια της ανάθεσης, τα αρµόδια όργανα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και την επίλυση
των αναφυοµένων διαφορών και αµφισβητήσεων επί ασκήσεως
διοικητικών προσφυγών, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις, ο τρόπος
απόδοσης των εισπραττοµένων από το ΤΕΑΙΤ στο ΤΑ.ΠΙ.Τ., η καταβλητέα προς το ΤΕΑΙΤ αποζηµίωση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.
5. Το Τµήµα Κατερίνης του Ταµείου Προνοίας Ιδιωτικού Τοµέα
(ΤΑ.Π.Ι.Τ.) καταργείται.
Το Περιφερειακό Τµήµα Εφάπαξ Παροχών Θεσσαλονίκης, της
περίπτωσης 9 της παραγράφου Α’ του άρθρου 110 του ν.
3655/2008 (Α’ 58), συγχωνεύεται διά απορροφήσεως από το
Τµήµα Θεσσαλονίκης, της περίπτωσης ι’ της παραγράφου Β του
άρθρου 110 του ν. 3655/2008, το οποίο µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Περιφερειακό Τµήµα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσαλονίκης ασκεί
τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 112 του ν.
3655/2008, τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 110 του
ν. 3655/2008, όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 2
του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) και της κ.υ.α.
Φ80000/15864/536 (Β’ 1943/14.12.2010), καθώς και τις αρµοδιότητες του καταργούµενου Τµήµατος Κατερίνης.
Το προσωπικό που υπηρετεί στις συγχωνευόµενες οργανικές
µονάδες τοποθετείται, µε απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στο
Περιφερειακό Τµήµα ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσαλονίκης.
Η περίπτωση κδ’ της περίπτωσης Β’ του άρθρου 110 του ν.
3655/2008 όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 2 του
άρθρου 20 του ν. 3846/2010 καταργείται.
Η περίπτωση ι’ της παραγράφου Β του άρθρου 110 του ν.
3655/2008 όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 2 του
άρθρου 20 του ν. 3846/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«I) Περιφερειακό Τµήµα ΤΑ.Π.Ι.Τ Θεσσαλονίκης µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη.»
Άρθρο 30
Κατ’ οίκον φροντίδα
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 της περίπτωσης Β του
άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Για τη χρηµατοδότηση της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας
των ασφαλισµένων, θεσµοθετείται από 1.5.2012 η παροχή ποσοστού 0,2% των συνολικών ετήσιων εσόδων από εισφορές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας ασφάλισης, αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δηµοσίου
και του NAT µε ισόποση µείωση των κωδικών εξόδων των προϋπολογισµών των φορέων, που αφορούν κυρίως παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήµα. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή κοινή απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διαδικασίες απόδοσης των
ανωτέρω εσόδων και προσαρµογής των προϋπολογισµών των
φορέων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να τροποποιείται το ύψος του ποσοστού
της εισφοράς, να καθορίζονται περισσότερες κατηγορίες υπόχρεων καταβολής, να ρυθµίζονται οι διαδικασίες είσπραξης,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 9
της περίπτωσης Β του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικα-
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θίσταται ως εξής:
«9. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και αποτελείται από:
αα) τον Γενικό Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως πρόεδρο, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
ββ) τον Γενικό Γραµµατέα Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον νόµιµο αναπληρωτή
του,
γγ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τον
νόµιµο αναπληρωτή του,
δδ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από
το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης,
εε) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδας µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου,
στστ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε Αναπηρία (ΕΣ Αµε Α) µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από την ΕΣ Αµε Α και
ζζ) έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας
µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από την Οµοσπονδία.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 της περίπτωσης Β του άρθρου 138 του ν. 4052/2012
(Α’ 41), η φράση «Βοήθεια στο Σπίτι Συνταξιούχων» αντικαθίσταται από τη φράση «Πρόγραµµα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρο 38 του ν.
3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο
9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) η φράση «Βοήθεια στο
Σπίτι» αντικαθίσταται από τη φράση «Πρόγραµµα κατ’ οίκον
φροντίδας συνταξιούχων» και στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «Εσωτερικών» διαγράφεται.»
Άρθρο 31
Αναγνώριση χρόνου εργασίας
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 3863/2010 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής:
«Ο νέος Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων
εφαρµόζεται από 1.1.2012. Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή
επαγγέλµατα, τα οποία εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων
και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, εξακολουθούν να ασφαλίζονται
σύµφωνα µε αυτόν, εφόσον έως 31.12.2011, οι µεν υπαχθέντες
για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως
31.12.1992 έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες
ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, οι δε ασφαλισµένοι σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993 και εφεξής
τουλάχιστον 3.375 ηµέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλµατα.
Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλµατα, τα οποία
εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, δύνανται, κατόπιν σχετικής αίτησης, να αναγνωρίσουν
µε εξαγορά το χρόνο πραγµατικής απασχόλησής τους κατά το
διάστηµα από 1.1.2012 έως 31.12.2015 σε εργασίες ή επαγγέλµατα τα οποία εξαιρούνται από το νέο Πίνακα των ΒΑΕ, προκειµένου να συµπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου
ασφάλισης, ήτοι 3.600 ηµέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ εκ των
οποίων οι 1000 την τελευταία 13ετία πριν από την συµπλήρωση
του προβλεπόµενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους
υπαχθέντες για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης
έως 31.12.1992 ή 3.375 για τους ασφαλισµένους από 1.1.1993
και εφεξής.
Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ηµέρες ασφάλισης , γίνεται στο µεν ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για
κάθε µήνα µε ποσοστό εισφοράς 3,60% στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης µε ποσοστό εισφοράς 2% επί του 25πλασίου
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του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε την
31.12.2011. Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε
εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε µηνιαίες δόσεις ο αριθµός των οποίων ισούται µε τον αριθµό των
αναγνωριζόµενων µηνών µε παρακράτηση του ποσού κάθε
δόσης από τη σύνταξη.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις ΟΑΕΕ
1.α. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α’
316) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση χορηγείται και σε ασφαλισµένο του ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσό των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών του στον
Οργανισµό δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και έχει
συµψηφιστεί ή παρακρατείται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) και είτε
έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση είτε έχει υπαχθεί στην
περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 258/2005 (Α’
316), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 49 του ν.
3996/2011 (Α’ 170).»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ.
258/2005 (Α’ 316) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι συµβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρµόδια κατά νόµο
αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης µεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώµατος της
άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου, αν ο ενδιαφερόµενος δεν
προσκοµίσει τη βεβαίωση της παραγράφου 3.»
γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 της υπ’ αριθ.
Φ80000/7228/308/7.9.2006 υπουργικής απόφασης (Β’ 1397) διαγράφεται η τελεία και προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ.
3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316).»
2.α. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), όπως
έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) και
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’118) και του π.δ.
33/1979 (Α’10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και µη
κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ: α)
δυναµικότητας έντεκα (11) δωµατίων και άνω και µε έδρα σε περιοχές της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και β) δυναµικότητας από έξι (6) µέχρι και δέκα (10) δωµατίων, ασφαλίζονται
υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, µε έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής.
Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκµετάλλευσης των ανωτέρω καταλυµάτων από οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
υπάγεται υποχρεωτικά ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι
λοιποί, οι οποίοι άλλως υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση
του ΟΓΑ εκτός αν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο ασφαλιστικό
φορέα.
Εφόσον ο µέσος όρος του εισοδήµατός τους από την επαγγελµατική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση
του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως ίσχυε στις 31.12.2011, παραµένουν στην 1η ασφαλιστική
κατηγορία µε την ως άνω έκπτωση και δεν υποχρεούνται στην
ανά τριετία µετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005
(Α’ 316). Η ίδια ρύθµιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο µέσος όρος του ως άνω εισοδήµατος από την επαγγελµατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.
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Εφόσον ο ως άνω µέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις
31.12.2011, οι υπαγόµενοι στο πρώτο εδάφιο παραµένουν στην
1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χωρίς έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριετία µετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική
κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του
π.δ. 258/2005 (Α’ 316).
Ο ΟΑΕΕ, µετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση
της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίωµα, οποτεδήποτε, του
επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδηµάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα
ο µέσος όρος των εισοδηµάτων της προηγούµενης τριετίας. Το
δικαίωµα αυτό έχει και ο ασφαλισµένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηµατικών κριτηρίων,
µετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Το ανωτέρω εισοδηµατικό κριτήριο του 400πλασίου εφαρµόζεται ξεχωριστά για τον κάθε εταίρο του δευτέρου εδαφίου.
Αν οι υπαγόµενοι στο πρώτο εδάφιο είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και
εφόσον ο µέσος όρος του εισοδήµατός τους από την επαγγελµατική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου, για τρία (3) έτη από
τη δηµοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας
ΔΟΥ, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την 31.12.2011, ασφαλίζονται στον
ΟΓΑ.
β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979
(Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και µη κυρίων
καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναµικότητας έως και πέντε (5) δωµατίων, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον ο µέσος όρος του εισοδήµατός τους από την επαγγελµατική
δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα
φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το
400πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως
ίσχυε στις 31.12.2011. Η ίδια ρύθµιση ισχύει εφεξής και για κάθε
τριετία εφόσον ο µέσος όρος του ως άνω εισοδήµατος από την
επαγγελµατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις
31.12.2011.
Εφόσον ο ως άνω µέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις
31.12.2011, οι υπαγόµενοι στο πρώτο εδάφιο υπάγονται εφεξής
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρµόδιος κατά
περίπτωση Οργανισµός έχει το δικαίωµα του επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδηµάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο
µέσος όρος των εισοδηµάτων της προηγούµενης τριετίας. Το δικαίωµα αυτό έχει και ο ασφαλισµένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισµού λόγω
εισοδηµατικών κριτηρίων, µετά την παρέλευση τουλάχιστον
τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του κατά
περίπτωση Οργανισµού.»
β) Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται από την 1.7.2012.
γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης,
ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραµένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραµένει
ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.
3. Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α) Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώτατο όριο
της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ.
β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρθρο
εφαρµόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Με από-
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φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανοµής και καταβολής του
ως άνω ποσού µεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.»
4. Η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), όπως έχει
αντικατασταθεί µε το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα µέλη εταιρειών οποιασδήποτε µορφής,
καθώς και τα µέλη του Δ.Σ. της ανώνυµης εταιρείας µε ποσοστό
τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος πάνω από 20kW είτε σε κτιριακή εγκατάσταση
που χρησιµοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε
αγροτεµάχια ή οικόπεδα, σε όλη την Επικράτεια.
Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και
ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ οι κατά
κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πενταετία, αγρότες, όπως
ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά
συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100kW.»
5. Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ µπορούν µε αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αµέσως κατώτερη ή στη δεύτερη
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ.
5/2007 και να παραµείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014 εφόσον,
κατά την υποβολή της αίτησης: α) δεν έχουν ληξιπρόθεσµη
οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση και είναι ενήµεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αµέσως επόµενο προς έκδοση και µετά την αίτηση δίµηνο και ισχύει για όσο
διάστηµα είναι ενήµεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθµισης. Αν ο ασφαλισµένος δεν
είναι ενήµερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην
οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην
οποία επανέρχονται υποχρεωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι
ασφαλισµένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Οργανισµού, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
6. Ο χρόνος ασφάλισης όσων µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ βάσει του άρθρου 9 του
ν. 3050/2002 (Α’ 214), αφού έτυχαν εξαίρεσης από την ασφάλιση
του πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ, παραµένει ισχυρός και δεν αναζητούνται οι ασφαλιστικές εισφορές από το πρώην ΟΑΕΕ – ΤΑΕ.
7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος ο ΟΑΕΕ υποχρεούται να
καταβάλει στον πάροχο της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
µε την επωνυµία «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε.» τις οφειλές από
ταχυδροµικές υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από 1.3.2010
έως 31.12.2011, σύµφωνα µε άρθρο 904 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις ΕΤΑΠ ΜΜΕ
1. Η εισφορά των εκδοτών εφηµερίδων και περιοδικών του
εδαφίου γ’ της παρ. 1 του άρθρου 33 του β.δ. 29.5/ 25.6.1958
«Περί εγκρίσεως καταστατικού ΤΑΕΤΑ» (Α’ 96) και της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν.δ. 166/21-25.9.1973 (Α’ 233), καθώς και η εισφορά των τυπογραφικών επιχειρήσεων της παρ. 6 του άρθρου 8
του ν. 2556/1997 (Α’ 270) κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2012
έως και 31.12.2013 καθορίζεται σύµφωνα µε το εδάφιο δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 33 του ως άνω β.δ. 29.5/25.6.1958, εφόσον
οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές καθ’όλο το χρονικό
αυτό διάστηµα ισούνται µε ή υπερβαίνουν το µέσο όρο των θέσεων εργασίας του Ιανουαρίου του έτους του 2012, σύµφωνα µε
τις µισθοδοτικές καταστάσεις που υπέβαλαν στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΤΑΠ
- ΜΜΕ καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου και εφαρµογής της ρύθµισης. Με όµοια απόφαση, ο χρόνος ισχύος της παρούσας διάταξης µπορεί να παρατείνεται έως και την 31.12.2018.
2. Από 1.1.2012 διακόπτεται η παρακράτηση της εισφοράς
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της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α’ 202) για τους
ασφαλισµένους της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2556/1997 (Α’
270). Ασφαλισµένοι της περίπτωσης αυτής, οι οποίοι έως την
31.12.2011 κατέβαλαν την πρόσθετη εισφορά της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α’ 202) και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί,
δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπόµενο εκάστοτε όριο ηλικίας κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες για
κάθε έτος πληρωµής της ανωτέρω προσαύξησης.
3. Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) που
απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν από 1.1.2010 µέχρι
31.12.2014 επιδοτούµενους ανέργους των Τοµέων του ΕΤΑΠΜΜΕ, µπορούν να συµψηφίσουν ασφαλιστικές εισφορές µε το
ποσό που αντιστοιχεί στην ήδη καταβληθείσα επιδότηση, εφόσον
δεν έχουν απολύσεις ανά έτος που υπερβαίνουν το ποσοστό του
5% των εργαζοµένων.
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.
2556/1997 η λέξη «αποκλειστικά» διαγράφεται.
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις Ο.Α.Ε.Δ.
1. Στο άρθρο 4 του ν. 2956/2001 (Α’ 258) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Όταν ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού από τον
πρώτο κατά τη σειρά ορισµού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός
απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, από τον δεύτερο.»
2. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 2956/2001 καταργείται.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου
4 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’, του άρθρου 6 παράγραφοι 1 έως
και 7 και του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258) καταργούνται από
τη 1.1. 2010.
4. Η περίπτωση 38 της παρ. II του άρθρου 280 του ν.
3852/2010 (Α’87) αντικαθίσταται ως εξής:
«38. Οι αρµοδιότητες που είναι σχετικές µε την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθµίσεις του ν.
2643/1998 (Α’ 220), εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΟΑΕΔ
και µετά την 30.6.2012. Οι πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του ν. 2643/1998 µετά την ισχύ του ν. 3852/2010, δηλαδή µετά την 1.1.2011, είναι νόµιµες και ισχυρές. Οι αρµοδιότητες σχετικές µε την απασχόληση προσώπων ειδικών
κατηγοριών κατά τις ρυθµίσεις του ν. 2643/1998 που ασκούνται
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραµένουν σε αυτό.»
5. Οι περιπτώσεις 39, 40, 41, 42, 43 και 44 της παρ. ΙΙ του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) καταργούνται από την έναρξη
ισχύος του.
Άρθρο 35
Προσλήψεις βάσει του ν. 2643/1998
1. Στο τέλος της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 2643/1998 (Α’ 220), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση
β’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Από τον αριθµό των προσώπων που προκύπτει ότι υποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκµετάλλευση µε βάση τα ανωτέρω επί µέρους ποσοστά, αφαιρούνται κατά κατηγορία
προστασίας τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις
υπαγωγής στον παρόντα νόµο και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση ή εκµετάλλευση. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται όλες
οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του εδαφίου
αυτού.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α’ 220) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 3996/2011
(Α’170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Για τον υπολογισµό των ποσοστών της προηγούµενης παραγράφου στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκµετάλ-
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λευσης ή φορέα συνυπολογίζονται: α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο
και τη µορφή της σύµβασής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι
που προσλαµβάνονται για σύντοµο χρονικό διάστηµα. β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση µε το ν. 1648/1986 (Α’ 147) ή µε οποιαδήποτε προηγούµενη
προστατευτική διάταξη, ή µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Δεν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται
στον παρόντα νόµο, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του
αριθµού αυτών που προσλαµβάνονται, αν υπερβαίνει τη µισή µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα.»
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις ΕΤΕΑ
1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
προστίθενται τα παρακάτω εδάφια ως εξής:
«Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσόµενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν οριστεί µέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, τοποθετούνται
σε αντίστοιχου επιπέδου οργανική µονάδα του ΕΤΕΑ σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο.
Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων οργανικής µονάδας του ΕΤΕΑ οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάµενοι
σε οργανική µονάδα του αµέσως κατώτερου επιπέδου.
Αν κενωθεί θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας, σε αυτήν
τοποθετείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα
µε τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου, κατά προτεραιότητα, προϊστάµενος αντίστοιχου επιπέδου από αυτούς που ήταν προϊστάµενοι στους εντασσόµενους φορείς και κλάδους.
Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι εξακολουθούν
να υπηρετούν µε απόσπαση από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων του ΕΤΕΑ µε αντικείµενο την
επικουρική ασφάλιση του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε..»
2. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και για το αποσπασµένο στο ΕΤΕΑ
και στον ΕΟΠΥΥ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε..
Ειδικά για το προσωπικό αυτό, δεν ισχύει το άρθρο 2 της ανωτέρω κοινής απόφασης αλλά η διακοπή της απόσπασης µισθωτού της ΔΕΗ από τους ως άνω Φορείς µπορεί να γίνει µε
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ και του ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα και ο µισθωτός επιστρέφει αυτοδικαίως ως εργαζόµενος στη ΔΕΗ Α.Ε..
Άρθρο 37
Διαχωρισµός περιουσίας ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ µε ΕΟΠΥΥ
Το ένατο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3918/ 2011
(Α’ 31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τοµέα Υγείας Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων/ Ο.Π.Α.Δ. κατανέµεται κατά ποσοστό
50% και 50% µεταξύ του Τοµέα και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του δε
Ο.Π.Α.Δ. κατά ποσοστό 6,54% και 93,46% µεταξύ του Τοµέα
Υγείας Ασφαλισµένων του Δηµοσίου/Ο.Π.Α.Δ. και του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
Άρθρο 38
Τροποποίηση της κ.υ.α. 33165/23.6.2006, όπως ισχύει
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 33165/23.6.2006 (Β’ 780) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως ισχύει
µετά την τροποποίηση της µε την υπ’ αριθµ. 42950/30.7.2008 (Β’
1575) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας
και Οικονοµικών και την υπ’ αριθµ. 15654/31.3.2011 (Β’ 512) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, αντικαθίσταται ως
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εξής:
«Προκειµένου να συναφθεί η δανειακή σύµβαση, οι χρηµατοδότριες Τράπεζες δύνανται να ζητήσουν την προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών. Για την αξιολόγηση της χορήγησης των
δανείων και την εκταµίευσή τους οι χρηµατοδότριες Τράπεζες
εξετάζουν τις προϋποθέσεις στεγαστικής συνδροµής στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης ανεξαρτήτως του είδους, του
ύψους και της χρονικής διάρκειας του εισοδήµατος του δικαιούχου και δεν εφαρµόζουν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις αξιολόγησης και κατάταξης που ισχύουν σε αυτές για τη
χορήγηση στεγαστικών δανείων. Μετά την εκταµίευση των δανείων αυτών, που ο συνολικός αριθµός τους δεν µπορεί να είναι
παραπάνω από εκατό (100), το πρόγραµµα που ενεργοποιήθηκε
µε την ανωτέρω κ.υ.α. θεωρείται λήξαν.»
Άρθρο 39
Ασφάλιση δικαστικών λειτουργών
Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που διορίζονται στο Δηµόσιο από 1.1.2011
και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια για κύρια σύνταξη σε ειδικό κλάδο µε λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια του
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του κλάδου κύριας ασφάλισης του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.).
Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα
από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), για τους εµµίσθους
ασφαλισµένους. Η εργοδοτική εισφορά βαρύνει το Δηµόσιο.
Το ύψος της καταβαλλόµενης σύνταξης υπολογίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29
παρ. 1, και 30 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), όπως ισχύουν, της παρ.
2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) και των άρθρων 2, 3
και 4 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
Άρθρο 40
ΔΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της
ΗΔΙΚΑ Α.Ε., το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέµπτο του ν.
3607/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011
(Α’ 226), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) µέλη ως
ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, έναν (1)
ειδικό επιστήµονα, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων.»
2.α) Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του
ν. 3996/2011 (Α’ 170), η φράση «Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Οργανισµού της Εργατικής Εστίας, ο οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του
Οργανισµού» διαγράφεται.
β) Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του
ν. 3996/2011 (Α’ 170), η φράση «Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο
οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίσταται από τη φράση
«Δύο (2) ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι ορίζονται µε τους
αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.»
Άρθρο 41
Ρυθµίσεις ΟΓΑ
1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α’ 31),
όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 21 του άρθρου 72 του ν.
3984/2011, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
«Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ δύνανται να παραµείνουν,
κατ’ εξαίρεση των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο, δύο
από τους υπηρετούντες στον Οργανισµό υπαλλήλους, κλάδου

Ιατρών, µε την ίδια εργασιακή σχέση και στην οργανική θέση,
κλάδο και βαθµό που κατέχουν, κατόπιν υποβολής αίτησης που
πρέπει να υποβληθεί εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η αποδοχή των αιτήσεων γίνεται µε απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
του Οργανισµού. Κριτήρια για την επιλογή είναι η εµπειρία στο
συγκεκριµένο έργο και η υπηρεσιακή αρχαιότητα.
Οι ανωτέρω ιατροί του ΟΓΑ εισηγούνται, για την αποδοχή ή
µη των αποφάσεων των ΚΕ.Π.Α. που τίθενται υπόψη τους από τα
αρµόδια όργανα του Οργανισµού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.»
2.α) Η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για οφειλές του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς θεραπευτήρια και
ασφαλισµένους του που αφορούν δαπάνες νοσηλείας ασφαλισµένων που εισήχθησαν στα θεραπευτήρια έως 31.12.2011, στα
παραστατικά των οποίων έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς
επιφύλαξη.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 της υπ’ αριθµ. 400/106/1979
υπουργικής απόφασης (Β’ 191) εφαρµόζεται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης.»
β) Το άρθρο 40 του π.δ. 78/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τις ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων εκδικάζουν στην
Κεντρική ή στην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ, µονοµελή όργανα, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΟΓΑ, από συνταξιούχους ανώτατους ή ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς ή εν ενεργεία ή συνταξιούχους
λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατόπιν τήρησης στην περίπτωση των µελών του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και της προβλεπόµενης από τον Οργανισµό αυτού διαδικασίας (άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 3086/2002).
2. Στα κατά την προηγούµενη παράγραφο µονοµελή δικαιοδοτικά όργανα εισηγούνται υπάλληλοι του ΟΓΑ που ορίζονται µε
απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, χρέη δε γραµµατέα εκτελούν
υπάλληλοι του Οργανισµού αυτού, που ορίζονται επίσης µε απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που απαιτούνται για την
εξόφληση υποχρεώσεων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς
µονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης, καθώς και προµηθευτές αυτών, που απορρέουν από προµήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, έως 21 Μαρτίου
2012, για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισµένων του,
κατ’ εφαρµογή των καταργηθεισών µε το άρθρο 37 του ν.
3784/2009 (Α’ 137) διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
2955/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών
υπουργικών αποφάσεων ή δυνάµει απευθείας αναθέσεων λόγω
επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο.»
4. Οι διατάξεις των εδαφίων που προστέθηκαν στο τέλος της
παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), µε τις
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006
(Α’ 272) καταργούνται.
Οι εκκρεµείς υποθέσεις κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 12 του ν. 2458/1997, όπως ισχύουν µετά την κατάργηση των διατάξεων που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 78/1998 (Α’ 72)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο
τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και εισπράττονται µέσα στο
επόµενο ηµερολογιακό τρίµηνο.»
Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από
γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΓΑ.
6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
προβλέπεται να συµµετέχουν ως µέλη στα Υπηρεσιακά Συµβούλια του ΟΓΑ, απαιτείται να ανήκουν στην ΠΕ κατηγορία και να
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κατέχουν τουλάχιστον τον Γ’ βαθµό.
7. Στο υποστοιχείο ααβ’ της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του ν. 3918/2011 (Α’
31), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του
ν. 3984/2011 (Α’ 150) και αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση στ’
της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α’ 216), διαγράφονται οι λέξεις «και συνταξιούχων υπαλλήλων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 42
Ένταξη στον ΕΟΠΥΥ
Η παράγραφος 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρµοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος: α) την
1.4.2012 του Οίκου Ναύτου, β) την 1.5.2012 του Κλάδου Υγείας
του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και
γ) την 1.6.2012 του ΕΤΑΑ, καθώς και οι κάθε µορφής µονάδες
παροχής υγείας µε το σύνολο του εξοπλισµού τους.»
Άρθρο 43
Οργανωτικά θέµατα ΕΟΠΥΥ
1. Στην υποπερίπτωση ε’ της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν.
4052/2012 (Α’ 41), η φράση «Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, µε την υφιστάµενη διάρθρωσή της µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ.» διαγράφεται.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του
ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 9 του
άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Διαχείριση του µηχανισµού απόδοσης δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης από και προς τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, καθώς επίσης προς
ασφαλισµένους και παρόχους υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης στο πλαίσιο είτε των ενωσιακών νοµικών οργάνων είτε των
διµερών συµβάσεων ή συµφωνιών για χορήγηση των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες.
β. Εφαρµογή των ενωσιακών Κανονισµών για το συντονισµό
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης σε θέµατα παροχών
ασθένειας σε είδος και χειρισµός των αντίστοιχων θεµάτων της
Οδηγίας 2011/24/ΕΕ. (ΕΕL 88/4.4.2011).
γ. Διαχείριση θεµάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διµερών
και πολυµερών συµβάσεων ή συµφωνιών κοινωνικής ασφάλισης
για χορήγηση των παροχών λόγω ασθενείας σε τρίτες χώρες.
δ. Συντονισµός διοικητικών ενεργειών µεταξύ των φορέων
ασφάλισης ασθένειας και λοιπών Υπηρεσιών για την ενιαία εφαρµογή των ανωτέρω ενωσιακών Κανονισµών και Οδηγιών οργάνων στο πεδίο των παροχών ασθενείας σε είδος, έκδοση γενικών
εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων µελετών και εκθέσεων
και την ενηµέρωση µε όλα τα σύγχρονα µέσα.»
Άρθρο 44
Οργανωτικά και Οικονοµικά Θέµατα
1. Οι Διευθύνσεις Υγειονοµικού των ενιαίων υπηρεσιών των
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και Ε.Τ.Α.Α. και οι Διευθύνσεις Υγειονοµικού και
Φαρµακευτικής του Οίκου Ναύτου καταργούνται από την ένταξη
τους στον ΕΟΠΥΥ.
2. Υπηρεσίες µε αρµοδιότητες πέραν εκείνων των παροχών
υγείας σε είδος διατηρούνται σε ισχύ στον Οίκο Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΑ αντίστοιχα.
3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντάσσονται
µόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των κλάδων υγείας της παρα-
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γράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει.
4. Η αρµοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας, της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ασκείται από τους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
5. Οι θεσµοθετηµένοι πόροι, οι εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών, οι δωρεές, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των εντασσοµένων κλάδων της
παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει,
που προβλέπεται από την οικεία νοµοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόµων, αποτελούν έσοδα του ΕΟΠΥΥ.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28, 1 και
3 του άρθρου 29 και 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011
(Α’31) εφαρµόζονται και για τους εντασσόµενους κλάδους της
παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει.
7. Μέχρι την έγκριση της ενσωµάτωσης των εσόδων και των
δαπανών των εντασσοµένων κλάδων της παραγράφου 17 του
άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει, στον προϋπολογισµό
του ΕΟΠΥΥ, εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύµφωνα
µε τις πιστώσεις των εγγεγραµµένων προϋπολογισµών τους.
8. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές
ασθένειας των εντασσόµενων στον ΕΟΠΠΥ Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς
οργανισµούς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί είσπραξης εισφορών.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης µεταβίβασης στον
ΕΟΠΠΥ των ποσών που εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα.
10. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και τα ελλείµµατα του Οίκου
Ναύτου, µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης, βαρύνουν τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η οποία εκδίδεται στην αρχή του κάθε οικονοµικού έτους καθορίζεται το ύψος του ποσοστού της παρ. 12α
του άρθρου 84 του κωδικοποιηµένου µε το π.δ. 913/1978 του ν.
792/1978 (Α’ 220). Με την ίδια απόφαση επιµερίζεται το ως άνω
ποσοστό στο Κεφάλαιο Ασθένειας και στο Κεφάλαιο Ανεργίας
Ναυτικών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατανέµεται το ποσοστό
των εισφορών που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος
και το ποσοστό των εισφορών για παροχές σε χρήµα, που αποδίδεται στο Λογαριασµό Παροχών σε Χρήµα του Οίκου Ναύτου,
ο οποίος συνιστάται µε την περίπτωση Α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 48.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος του ποσού του πάγιου πόρου του άρθρου 34 ν.
2773/1999 (Α’ 286) όπως επικαιροποιήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), καθώς και το
ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α’
115), ποσό το οποίο αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε
είδος και στο Λογαριασµό Παροχών σε Χρήµα, ο οποίος συνιστάται στο Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω. µε την περίπτωση Β’ της παραγράφου
1 του άρθρου 48, για παροχές ασθένειας σε χρήµα.
13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:
«4. Στον ΕΟΠΥΥ συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, αναπληρούµενο από έναν εκ των
αντιπροέδρων του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, οριζόµενο από το Δ.Σ.
αυτού.
β) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών
Υγείας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο
της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Αττικής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
γ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων του
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ΕΟΠΥΥ αναπληρούµενο από άλλον οριζόµενο δικηγόρο της Διεύθυνσης.
Γραµµατέας ορίζεται µε τον αναπληρωτή του υπάλληλος του
ΕΟΠΥΥ, µε βαθµό τουλάχιστον Γ’. Τα µέλη της ανωτέρω επιτροπής και ο γραµµατέας µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους
διορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για τριετή θητεία.
Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συντάξαντες το
πόρισµα από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕ ΔΥΦΚΑ.
Αντικείµενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση
των προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από
τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και οι αποφάσεις της ως
άνω Επιτροπής είναι άµεσα εκτελεστές.»
14. Μέχρι τις 31.12.2012 και µετά τη σύνταξη αναλογιστικής
µελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιµότητά τους, ταµεία, τοµείς
και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν
στον ΕΟΠΥΥ, δύνανται µε αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισµένων κάθε ταµείου ή τοµέα ή
κλάδου να εξαιρούνται από την ένταξη του ΕΟΠΥΥ, µετατρεπόµενοι αυτοδίκαια σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8
του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
Με τη µετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. απαγορεύεται οποιαδήποτε
χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Άρθρο 45
Θέµατα Δ.Σ. και Υ.Σ. ΕΟΠΥΥ
1. Πέραν των µελών που συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
20 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζεται ο ακριβής αριθµός των εκπροσώπων των ασφαλισµένων, των εργοδοτών και
των συνταξιούχων που συµµετέχουν στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ
µετά την ένταξη των υπηρεσιών της παραγράφου 17 του άρθρου
13 του ν. 4052/2012 (Α’41), όπως ισχύει, οι οργανώσεις από τις
οποίες προτείνονται οι ανωτέρω εκπρόσωποι, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι εν λόγω εκπρόσωποι διορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των λοιπών µελών του Δ.Σ.
του ΕΟΠΥΥ.
2. Η υποπερίπτωση αβ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2
του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
αντικαθίσταται ως εξής:
«αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας
εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος
του υγειονοµικού προσωπικού µε ισάριθµους αναπληρωτές µε
βαθµό τουλάχιστον Γ’, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.»
3. Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. Δύο εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ
µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις των ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.»
Άρθρο 46
Θέµατα Προσωπικού
1. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζεται το
διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή του
ΕΤΑΑ και του ΤΑΥΤΕΚΩ που µεταφέρονται, κατά την ηµεροµηνία
ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ, µε συνεκτίµηση της αίτησης προτίµησής του και τις ανάγκες της υπηρε-

σίας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ
το διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που
υπηρετούν κατά την ηµεροµηνία ένταξης στον Οίκο Ναύτου,
εκτός από δέκα πέντε (15) διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών, µε συνεκτίµηση της αίτησης προτίµησής του και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
3. Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρµακοποιοί και το υγειονοµικό
προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκο Ναύτου
µεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την ηµεροµηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ.
4. Το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση,
βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το
προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση στο ΤΑΥΤΕΚΩ
κατά την ηµεροµηνία ένταξης του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ
και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση
στον ΕΟΠΥΥ. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των
υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε µισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει
µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές
εργοδότη βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω
υπάλληλοι προέρχονται, για όσο χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε αυτό.
6. Συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί µε ιατρούς, οδοντιάτρους φαρµακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ. Διαδικασίες
που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους εντασσόµενους φορείς για
τους οποίους έχει δοθεί σχετική έγκριση για την ανάθεση µε µίσθωση έργου σε ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρµακοποιούς και
την πλήρωση θέσεων ιατρικού και υγειονοµικού προσωπικού, συνεχίζονται από τον ΕΟΠΥΥ. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό και
οι αντίστοιχες θέσεις µεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ.
7. Συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ του Οίκου Ναύτου και ιατρών και οδοντιάτρων κατά πράξη και περίπτωση λύονται αζηµίως, µε τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι προαναφερόµενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον
ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Φ90380/25916/3294/2011
κοινή υπουργική α πόφαση «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών
Υγείας του ΕΟΠΥΥ» (Β’ 2456), όπως ισχύει, µέχρι δύο χρόνια,
εφόσον υποβάλουν δήλωση στον Οργανισµό εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Η
αµοιβή τους ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και µέχρι
διακόσιες (200) επισκέψεις µηνιαία. Για την αποζηµίωση αυτή δεν
επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ µε εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.
8. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού, που µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
9. Για τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων των εντασσόµενων Κλάδων Υγείας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ.
4 του ν. 3918/2011(Α’ 31), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 3ε
του άρθρου 20 του ν. 4019/2011
(Α’ 216).
10. Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων του Κλάδου
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν µε απόσπαση από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΟΠΥΥ,
τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων του ΕΟΠΥΥ µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό της ΔΕΗ
Α.Ε..»
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της από 16.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 262), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (Α’ 31), εφαρµόζεται και στο
προσωπικό που µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ από το ΕΤΑΑ, το ΤΑΥΤΕΚΩ και τον Οίκο Ναύτου.
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Άρθρο 47
Σύσταση Λογαριασµών Παροχών σε Χρήµα
1. Από την ένταξη των Κλάδων Υγείας του Οίκου Ναύτου, του
ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, όπως καθορίζεται από την
παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012(Α’ 41), συστήνεται:
A. Στο Οίκο Ναύτου, λογαριασµός µε την ονοµασία «Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα», µε πλήρη λογιστική και οικονοµική
αυτοτέλεια.
Σκοπός του λογαριασµού, είναι η χορήγηση παροχών σε
χρήµα στους ασφαλισµένους του Οίκου Ναύτου και στους εφεξής εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών αυτών, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του
Κανονισµού Υγειονοµικής Περίθαλψης του Οίκου Ναύτου οι
οποίες παραµένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και µετά
την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Οίκου Ναύτου, ως προς τις παροχές σε είδος και τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Οίκου Ναύτου. Οι ασφαλισµένοι του Λογαριασµού εξυπηρετούνται από τις υγειονοµικές επιτροπές του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Πόροι του Λογαριασµού είναι: Τα έσοδα του Οίκου Ναύτου
από εισφορές για παροχές σε χρήµα, ήτοι:
α) εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, όπως καθορίζεται µε
την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 45 του
παρόντος νόµου και
β) έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει
από τη δραστηριότητα του λογαριασµού ή προβλέπεται υπέρ
αυτού από τις επί µέρους διατάξεις.
B. Στο ΤΑΥΤΕΚΩ, λογαριασµός µε την ονοµασία «Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα», µε πλήρη λογιστική και οικονοµική
αυτοτέλεια.
Σκοπός του λογαριασµού, είναι η χορήγηση παροχών σε
χρήµα στους ασφαλισµένους του Ταµείου και στους εφεξής εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών
σε χρήµα, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισµών των Τοµέων του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του
ΚΑΠ - ΔΕΗ/Τοµέας Πρόνοιας και Παιδικής Μέριµνας, οι οποίες
παραµένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και µετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας και του ΚΑΠ - ΔΕΗ του
Ταµείου ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.. Οι ασφαλισµένοι του Λογαριασµού εξυπηρετούνται από τις υγειονοµικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Πόροι του Λογαριασµού είναι: τα έσοδα του Κλάδου Υγείας
και του ΚΑΠ - ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. από εισφορές ήτοι:
α) εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, το ποσοστό της
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης,
β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συµµετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισµένων µετά την
1.1.1993,
γ) ποσό από τον πάγιο πόρο του άρθρου 34 του ν.
2773/1999 (Α’ 286) όπως επικαιροποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), καθώς και κάθε
άλλο πόρο υπέρ ΚΑΠ - ΔΕΗ που διατηρήθηκε µε το άρθρο 44
παρ. 9 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως καθορίζεται µε την κοινή
υπουργική απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 45 του παρόντος
νόµου και
δ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασµού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί
µέρους διατάξεις.
Γ. Στο Ε.Τ.Α.Α., λογαριασµός µε την ονοµασία «Λογαριασµός
Παροχών σε Χρήµα», µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.
Σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήµα
στους ασφαλισµένους του Ταµείου και στους εφεξής εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε

9575

χρήµα, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισµών των Τοµέων του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. ο οποίες παραµένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και µετά την
ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Ταµείου ως προς
τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.. Οι ασφαλισµένοι του Λογαριασµού εξυπηρετούνται από τις υγειονοµικές επιτροπές του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Πόροι του Λογαριασµού είναι: τα έσοδα του Κλάδου Υγείας
του Ε.Τ.Α.Α. από εισφορές:
α) εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, το ποσοστό της
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης,
β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συµµετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισµένων µετά την
1.1.1993 και
γ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασµού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί
µέρους διατάξεις.
2. Για την είσπραξη των εισφορών των ανωτέρω Λογαριασµών
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.
3918/2011 (Α’ 31).
Η συµµετοχή των Λογαριασµών στις δαπάνες Διοίκησης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση των Δ.Σ. των οικείων φορέων.
Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισµών, ισολογισµών, απολογισµών, διενέργειας
προµηθειών και επενδύσεων των Λογαριασµών, διέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες για τους φορείς διατάξεις.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και των υπηρεσιών που παραµένουν στον Οίκο
Ναύτου, στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και στο Ε.Τ.Α.Α..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ΚΑΙ ETUC ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/34/EK
Άρθρο 48
(άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας)
Σκοπός
Σκοπός των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφαλαίου είναι
η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία
2010/18/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά µε
την εφαρµογή της αναθεωρηµένης συµφωνίας - πλαισίου για τη
γονική άδεια, η οποία έχει συναφθεί στις 18 Ιουνίου 2009 από τις
διακλαδικές οργανώσεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
(BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC).
Άρθρο 49
(ρήτρα 1 της συµφωνίας - πλαισίου
Παράρτηµα της Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν στους εργαζόµενους γονείς και ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της εναρµόνισης των
γονεϊκών και επαγγελµατικών τους ευθυνών, λαµβάνοντας
υπόψη την αυξανόµενη ποικιλοµορφία των οικογενειακών δοµών
και την ανάγκη προώθησης της ισότητας των ευκαιριών και της
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφα-
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λαίου εφαρµόζονται σε όλους τους εργαζόµενους γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που απασχολούνται στον ιδιωτικό,
το δηµόσιο τοµέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’65), µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας ή µορφή απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των
συµβάσεων µερικής απασχόλησης και ορισµένου χρόνου, των
συµβάσεων ή σχέσεων µέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’41) και της έµµισθης
εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προσαρµόζονται οι διατάξεις
της εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2010/18/ΕΕ, για τη χορήγηση της γονικής άδειας στους εργαζόµενους µε σχέση ναυτικής εργασίας σε εµπορικά πλοία.
Άρθρο 50
(ρήτρες 2 έως 4 της συµφωνίας - πλαισίου
Παράρτηµα της Οδηγίας)
Γονική άδεια ανατροφής - Δικαιούχοι
Όροι και προϋποθέσεις
1. Ο εργαζόµενος γονέας έχει δικαίωµα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού µέχρις ότου συµπληρώσει την ηλικία των έξι
(6) ετών, µε σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων
ανατροφής προς αυτό.
2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόµενης
ή διακεκοµµένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται
ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόµων, διαταγµάτων, κανονισµών, Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συµφωνιών εργοδοτών και εργαζοµένων.
3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται
εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών και
αποτελεί ατοµικό δικαίωµα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα µεταβίβασης.
4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά,
µε βάση σχετική αίτηση του εργαζόµενου, όπου διευκρινίζεται η
έναρξη και η λήξη της. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται
από τον εργοδότη µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούµενων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών µε αναπηρία,
µε µακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και µόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής µέριµνας ή µη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται µε απόλυτη προτεραιότητα.
5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωµα των γονέων
είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη
της άδειας που δόθηκε για το προηγούµενο παιδί µεσολάβησε
ένας (1) χρόνος πραγµατικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη,
εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόµων, διαταγµάτων, κανονισµών, Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συµφωνιών εργοδοτών και εργαζοµένων.
6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη,
αποφασίζουν µε κοινή δήλωσή τους, κάθε φορά, ποιος από τους
δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώµατος και για πόσο
χρονικό διάστηµα.
7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής µέριµνας ή µη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου χορηγείται στο
διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου
το δικαίωµα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.
8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόµενος ο
οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η
άδεια χορηγείται µετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας
ή αναδοχής, ενώ τµήµα αυτής µπορεί να χορηγείται, µε αίτηση
του εργαζόµενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστηµα. Το ανωτέρω δικαίωµα ισχύει µέχρι τα οκτώ
(8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή
αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών
αυτού.

Άρθρο 51
(ρήτρες 3 παράγραφος 3 και 7 της συµφωνίας - πλαισίου
Παράρτηµα της Οδηγίας)
Ειδικές γονικές άδειες
1. Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18
ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί
µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση, από νεοπλασµατική ασθένεια, ή χρήζει µεταµόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιµων ηµερών κατ’ έτος,
µε αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.
2. Στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος που καθιστά
αναγκαία την άµεση παρουσία του εργαζόµενου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, και µέχρι την ηλικία των 18 ετών αυτού
συµπληρωµένων, χωρίς αποδοχές, εφόσον έχει εξαντλήσει τη
γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 51 του παρόντος νόµου,
για όσο διάστηµα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν των τριάντα εργάσιµων ηµερών κατ’ έτος.
3. Οι άδειες των παραγράφων 1 και 2 αποτελούν ατοµικό δικαίωµα του κάθε γονέα, χορηγούνται, χωρίς άλλη προϋπόθεση,
πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες
διατάξεις στους εργαζόµενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώµατα µε αποδοχές,
πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.
Άρθρο 52
Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
Προστασία εργαζοµένων
(ρήτρα 5 της συµφωνίας - πλαισίου
Παράρτηµα της Οδηγίας)
1. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του
παρόντος νόµου, ο εργαζόµενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας του ή σε ισοδύναµη ή ανάλογη
θέση, µε όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελµατικούς όρους και να
επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία του.
2. Ο χρόνος απουσίας των εργαζοµένων από την εργασία τους
λόγω γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόµου,
λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τον υπολογισµό
των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας
απουσίας και του επιδόµατος αδείας, την επαγγελµατική εξέλιξη,
καθώς και για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης σε περίπτωση
απόλυσής τους.
3. Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας που γίνεται εξαιτίας
αίτησης ή λήψης γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόµου είναι άκυρη. Απαγορεύεται κάθε δυσµενής µεταχείριση εργαζόµενου που γίνεται λόγω αίτησης ή λήψης γονικής
άδειας των άρθρων 51 και 52.
4. Ο εργαζόµενος γονέας, που λαµβάνει τη γονική άδεια του
άρθρου 51 και της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του παρόντος
νόµου έχει, κατά το χρονικό διάστηµα της απουσίας από την εργασία του, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του
φορέα και µπορεί να αναγνωρίσει το χρόνο απουσίας σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α’165), όπως
ισχύει.
5. Ο αναγνωριζόµενος χρόνος της γονικής άδειας των άρθρων
51 και 52 του παρόντος νόµου, ως ισχύουν κάθε φορά, λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση του ασφαλιστικού δικαιώµατος, όσο και για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης.
Άρθρο 53
(άρθρο 2 της Οδηγίας)
Κυρώσεις
1. Η παραβίαση των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφαλαίου συνιστά παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας για την
οποία επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα
23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’170), ως ισχύουν κάθε φορά.
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2. Για κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος στο δηµόσιο τοµέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’65), επιβάλλονται πειθαρχικές και
διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούµενης από τον
εργαζόµενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή
των διαστηµάτων των αδειών του παρόντος Κεφαλαίου, που του
χορηγήθηκαν συνιστά παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 54
(ρήτρα 8 της συµφωνίας - πλαισίου
Παράρτηµα της Οδηγίας)
Τελικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει δυσµενέστερα τα θέµατα του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6
του ν. 1483/1984 (Α’ 153) και του άρθρου 25 του ν. 2639/1998
(Α’205).
2. Δεν θίγονται µε τον παρόντα νόµο ειδικές διατάξεις νόµων,
διαταγµάτων, κανονισµών, Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας,
Διαιτητικών Αποφάσεων ή συµφωνιών εργοδοτών και εργαζοµένων που ρυθµίζουν ευνοϊκότερα θέµατα γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.
3. Με συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις,
κανονισµούς εργασίας ή συµφωνίες εργοδοτών και εργαζοµένων µπορεί να τίθενται ευνοϊκότεροι όροι για τα ζητήµατα του
παρόντος Κεφαλαίου.
4. Η γονική άδεια των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόµου
δεν καταργεί και δεν επηρεάζει τη χορήγηση άλλων δικαιωµάτων
που αφορούν στη διευκόλυνση των γονέων για την ανατροφή
του παιδιού, για το θηλασµό και τη φροντίδα του παιδιού ή για
λόγους που συνδέονται µε την οικογένεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νοσοκοµείων ΕΣΥ
1. Στο άρθρο 1 του π.δ. 136/2011 (Α’ 267) στην υποπερίπτωση
ιι) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Για τις δαπάνες των νοσοκοµείων του ΕΣΥ από το ποσό των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν.
4025/2011 (Α’228) αντικαθίσταται ως ακολούθως: « Η ισχύς της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2013. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες περιφέρειες µέχρι
31.12.2012 εξετάζονται από αυτές. Η ισχύς της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.4.2012. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες περιφέρειες µέχρι 31.3.2012 εξετάζονται
από αυτές.»
3. Για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις
Δ.Υ.ΠΕ. ισχύει η ρύθµιση της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του
ν. 3986/2011 (Α’ 152).
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 (Α’ 150) προστίθεται µετά τη φράση «παράγραφο 3» η φράση «και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς
του».
5. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α’41)
µετά τη φράση «του έτους 2011» προστίθεται η φράση «και των
ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και του λοιπού ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 3918/2011 (Α’31) για τους µήνες
Νοέµβριο και Δεκέµβριο του έτους 2011,».
6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν.
2725/1999, όπως προστέθηκε εκ νέου µε το άρθρο 76 του ν.
3057/2002 και αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 34
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του ν. 4052/2012 (Α’ 41), µετά τις λέξεις «που εποπτεύονται από
αυτήν,» προστίθεται η φράση «καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράµµατα Άθλησης για Όλους µετά από έγκρισή της,».
7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α’31)
η φράση «31 Οκτωβρίου» αντικαθίσταται από τη φράση «30 Νοεµβρίου».
8. Η διάταξη της περίπτωσης γ’της παραγράφου 2 του άρθρου
28 του ν. 1418/1984 (Α’23) επανέρχεται σε ισχύ ως µηδέποτε καταργηθείσα.
9. Εξαιρείται από τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30
του ν. 4024/2011 (Α’ 226) το πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΟΦ.
Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλεται αποκλειστικά από ανταποδοτικούς πόρους ειδικό επιµίσθιο. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ύστερα από πρόταση του ΕΟΦ, καθορίζεται το ύψος του επιµισθίου, ο τρόπος υπολογισµού, η διαδικασία καταβολής και κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου.
Άρθρο 56
Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφοράς της Πρόνοιας στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Στην παράγραφο 29 του άρθρου 9 του ν.4052/2012 (Α’ 41)
στην υπάρχουσα διάταξη τίθεται στην αρχή της περίπτωση α’ και
προστίθεται περίπτωση β’ ως ακολούθως:
«β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Κ.Φ., η
οποία σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3106/2003 περιήλθε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 περιήλθε
στις Δ.Υ.Π.Ε. και δεν έχει παραχωρηθεί για χρήση σε Ν.Π.Δ.Δ.
από τις Διευθύνσεις ή Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας µεταφέρεται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Δ.Υ.ΠΕ. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, µε την επιφύλαξη των κειµένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και
κληροδοσιών. Μέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος υποχρεούνται οι οικείες Υ.Π.Ε. και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διενέργεια
απογραφής όλων των ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου περιέχονται στην κυριότητά του και στην
υποβολή των σχετικών εκθέσεων στον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας. Απόσπασµα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα
ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς στα
οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου. Η αξιοποίηση, ιδίως εκµίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση µε ή άνευ ανταλλάγµατος και
διαχείριση της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας πραγµατοποιείται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 20 του άρθρου 9 ν.
4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού του άρθρου 115 του π.δ.
95/2000, των Ιδρυµάτων Παιδικής Προστασίας κατά κατηγορία,
κλάδο και αριθµό θέσεων µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
3. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
µετά τη φράση «κατέχει προσωποπαγείς θέσεις» προστίθεται η
φράση «που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και
τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας».
4. Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του ν.
4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οµοίως
και όσοι αναλάβουν θέση ευθύνης µέχρι 30.6.2012. Υπάλληλοι
των Διευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας που έχουν υποβάλλει µέχρι 1.3.2012 αιτήσεις για κρίση σε
θέση ανώτερου επιπέδου ευθύνης άλλης οργανικής µονάδας, σε
περίπτωση επιλογής τους τοποθετούνται στην οργανική µονάδα
που έχουν επιλεγεί.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 9 του ν.
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4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στο προσωπικό
που θα τοποθετηθεί ή θα µετακινηθεί στις Διευθύνσεις και Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας µέχρι 30.6.2012. Οµοίως
εφαρµόζονται και στο προσωπικό που θα τοποθετηθεί σε θέση
οποιουδήποτε επιπέδου ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τµήµατος της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας µέχρι
30.6.2012.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του ν.
4052/2012 (Α’ 41) προστίθενται εδάφιο ως ακολούθως: «Αποζηµιώσεις για πρόσθετες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών,
νυκτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως προέκυψαν από τις διατάξεις
του ν. 4025/2011 (Α’228) και τα Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών» (Κ.Ε.Α.Τ.), «Εθνικό Ίδρυµα Κωφών»
(Ε.Ι.Κ.) και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και
τα παραρτήµατα τους, καταβάλλονται µε χρηµατικά εντάλµατα
που εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νοµούς και περιφέρειες σε βάρος των πιστώσεων, του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τους µεταβιβάζονται µε επιτροπικά εντάλµατα. Κατά τον ίδιο τρόπο καταβάλλονται και αντίστοιχες αποζηµιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω
φορέων, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Από 1.7.2012 θα πραγµατοποιείται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Στο άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (Α’81) στην παράγραφο 9
µετά τη φράση «Για την κάλυψη των αναγκών» προστίθεται η
φράση «των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και».
8. Στο τέλος της παραγράφου 23 του άρθρου 9 του ν.
4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου η αρµοδιότητα της
παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 (Α’ 236).»
9. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’176) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ. και Κ.Ε.Α.Τ. η µετακίνηση του προσωπικού σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η µισθοδοσία
τους για το διάστηµα της µετακίνησής τους βαρύνει την οργανικής τους θέση. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1.7.2012.»
10. Στο άρθρο 30Β του π.δ. 368/1989 (Α’ 163), όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το ν.4052/2012 (Α’ 41) υποπερίπτωση δ’ της περίπτωσης 2, Διάρθρωση- Αρµοδιότητες Διεύθυνσης (Π2)
Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, η φράση «Ως Αρµοδιότητα του Τµήµατος ορίζεται η µελέτη, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας και
οικονοµικής ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο. Το Τµήµα διαρθρώνεται σε τέσσερα γραφεία ως εξής:»
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ως αρµοδιότητες του Τµήµατος ορίζονται οι ακόλουθες:
(1) Η µελέτη, επεξεργασία, κατάρτιση, ανάθεση, παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρµογής προγραµµάτων κοινωνικής
προστασίας που αποσκοπούν στην εφαρµογή πλήρους δέσµης
µέτρων σχετικών µε την υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων
άσυλο και την παροχή προστασίας ατόµων που διαπιστευµένα
χρήζουν διεθνούς προστασίας, δηλαδή αναγνωρισµένων προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής προστασίας και δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος. Οι υποχρεώσεις καθορίζονται από την
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και απορρέουν ρητά από το διττό
ρόλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
ως Αρµόδιας Αρχής Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο
και ως Υπεύθυνης Αρχής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, στην Ελλάδα.
(2) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στις οµάδες-στόχος, σύµφωνα µε την
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
(3) Η συνεργασία µε συναρµόδια υπουργεία, τη Γενική Διεύ-
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θυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση των ως άνω πολιτικών.
(4) Η διαβούλευση µε τους εταίρους.
(5) Η υποβολή προτάσεων πολυετών και ετήσιων προγραµµάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(6) Η διοργάνωση και δηµοσίευση, εφόσον ενδείκνυται, προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων.
(7) Η διενέργεια της προβλεπόµενης διαδικασίας για την επιλογή των σχεδίων για συγχρηµατοδότηση και η έκδοση των απαιτούµενων διοικητικών πράξεων για την ανάθεση αυτών, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη διαδικασία.
(8) Η λήψη των πληρωµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
πλαίσιο της υλοποίησης των εγκεκριµένων πολυετών και ετήσιων
προγραµµάτων.
(9) Η εξασφάλιση της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας
µεταξύ των συγχρηµατοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Προσφύγων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων
εθνικών και κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων.
(10) Η παρακολούθηση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και ο έλεγχος του κατά
πόσον οι δηλωθείσες δαπάνες για τις δράσεις έχουν όντως
πραγµατοποιηθεί και συµµορφώνονται µε τους κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες.
(11) Η µέριµνα ώστε να υφίσταται σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής καταχώρισης κάθε
δράσης που υπάγεται στα ετήσια προγράµµατα και να συλλέγονται τα δεδοµένα που αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται
για την οικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο
και την αξιολόγηση.
(12) Η διασφάλιση ότι οι τελικοί δικαιούχοι και οι άλλοι οργανισµοί που συµµετέχουν στην εφαρµογή των συγχρηµατοδοτούµενων από το Ταµείο δράσεων χρησιµοποιούν είτε ένα χωριστό
σύστηµα λογιστικής είτε ανάλογη λογιστική κωδικοποίηση όλων
των συναλλαγών που έχουν σχέση µε τη δράση, υπό την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων.
(13) Η διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων πραγµατοποιούνται εντός των οριζόµενων
προθεσµιών και ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας που
συµφωνήθηκαν µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κράτους - µέλους.
(14) Η θέσπιση διαδικασιών για την εξασφάλιση της διατήρησης όλων των εγγράφων που αφορούν σε δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους, τα οποία απαιτούνται για να εξασφαλισθεί
κατάλληλη διαδροµή ελέγχου.
(15) Η διασφάλιση ότι η ελεγκτική αρχή λαµβάνει, για τους
σκοπούς της διεξαγωγής των οριζόµενων λογιστικών ελέγχων,
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες διαχείρισης και για τα συγχρηµατοδοτούµενα σχέδια.
(16) Η εξασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες, σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε σχέση µε δαπάνες για
τους σκοπούς της πιστοποίησης.
(17) Η σύνταξη και διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκθέσεων προόδου και τελικών εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή
των ετήσιων προγραµµάτων, δηλώσεων δαπανών πιστοποιηµένων από την αρχή πιστοποίησης και αιτήσεων πληρωµών ή δηλώσεων επιστροφής.
(18) Η παροχή πληροφοριών ή συµβουλών και η εξασφάλιση
της διάδοσης των αποτελεσµάτων των υποστηριζόµενων δράσεων.
(19) Η συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε τις
υπεύθυνες αρχές των άλλων κρατών - µελών.
(20) Η επαλήθευση της εφαρµογής των κατευθυντηρίων οδηγιών από τους τελικούς δικαιούχους.
(21) Η συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται για την
υλοποίηση των επιδοτούµενων προγραµµάτων.
(22) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη
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και εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών για την Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π., η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισµών και των
επιτροπών παραλαβής των ειδών, η παρακολούθηση του έργου
τους και η αποστολή των σχετικών φακέλων των διαγωνισµών
στο αρµόδιο τµήµα της Διεύθυνσης Οικονοµικού για την εκκαθάριση της δαπάνης και ο χειρισµός κάθε άλλου σχετικού θέµατος.
(23) Σύµφωνα µε την 573/2007/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, εφεξής «Βασική Πράξη»,
καθώς και την 2008/22/ΕΚ εφαρµοστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
µεταγενέστερα, οι αρµοδιότητες της Υπεύθυνης Αρχής του
Ε.Τ.Π. ανατέθηκαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µε το άρθρο 28 παράγραφος 10 στοιχείο β’ του ν. 3613/2007
(Α’ 263) και ασκούνται από το Τµήµα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης
και Αλληλεγγύης, όπως αυτό συστάθηκε µε το άρθρο 51 παράγραφος 11 στοιχείο α’ του ν. 3918/2011 (Α’ 31), συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 9 παράγραφος 8 του ν. 4052/2012 (Α’ 41).
Το Τµήµα διαρθρώνεται σε τέσσερα γραφεία, ως εξής:».
Άρθρο 57
Ρυθµίσεις θεµάτων Ευρωπαϊκού Ταµείου
Προσφύγων (Ε.Τ.Π)
1. Η διαδικασία που ακολουθείται από την Υπεύθυνη Αρχή του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων για την ανάθεση της υλοποίησης των τακτικών, συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων σε φορείς υλοποίησης και
στην οποία περιλαµβάνονται οι κανόνες δηµοσιοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, τα στάδια συλλογής, επεξεργασίας και
αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια και η µέθοδος αξιολόγησης, η διαδικασία ανάθεσης των προκρινόµενων προγραµµάτων, καθώς και οι διαδικασίες εξέτασης των ενστάσεων και
ενηµέρωσης των συµµετεχόντων, περιγράφεται σε διακριτή διοικητική πράξη της Υπεύθυνης Αρχής, υπογεγραµµένη από τον
έχοντα την αρµοδιότητα τελικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην «Περιγραφή των Συστηµάτων Διαχείρισης
και Ελέγχου (Management & Control Systems)» της Υπεύθυνης
Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ισχύει.
2. Η διαδικασία ανάθεσης τακτικών προγραµµάτων από την
Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π. διέπεται από τα ρητώς προβλεπόµενα
στην «Περιγραφή των Συστηµάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής.
3. Η διαδικασία ανάθεσης έκτακτων προγραµµάτων από την
Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Βασικής
Πράξης του Ε.Τ.Π. και το άρθρο 40 της Απόφασης 2008/22/ΕΚ
της Ε.Ε. που αφορούν στο πρόγραµµα «Επείγοντα Μέτρα», το
οποίο απαιτεί άµεση έναρξη, λόγω επειγουσών συνθηκών που
δηµιουργούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία ή την
πρόσβαση στην προστασία την οποία χορηγεί η κοινοτική νοµοθεσία, σε άτοµα που ενδεχοµένως χρήζουν διεθνούς προστασίας, η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να εξαντλεί τη διαχειριστική της
ευχέρεια, η οποία παρέχεται από τις ισχύουσες, κοινοτικές, κανονιστικές πράξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα εν λόγω προγράµµατα του Ε.Τ.Π..
4. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση προγραµµάτων, χωρίς προηγούµενη διαδικασία δηµοσίευσης πρόσκλησης, σε φορείς υλοποίησης, οι οποίοι αξιολογούνται βάσιµα
από την Υπεύθυνη Αρχή ως ικανοί να φέρουν εις πέρας τα εν
λόγω έργα.
5. Για τη διενέργεια διαδικασιών προµηθειών, στο πλαίσιο της
τεχνικής βοήθειας της Υπεύθυνης Αρχής, σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της Βασικής Πράξης του
Ε.Τ.Π. και της εφαρµοστικής Απόφασης 2008/22/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, ακολουθούνται αποκλειστικά οι διαδικασίες που περιγράφονται ρητά στην «Περιγραφή των Συστηµά-
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των Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems)»
της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ισχύει.
6. Στους φορείς υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων του Ε.Τ.Π. δύνανται να περιλαµβάνονται εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές, εταιρείες του ιδιωτικού και δηµόσιου δικαίου, διεθνείς οργανισµοί και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται περιορισµός της ευρύτητας της
κατηγορίας των δυνητικών δικαιούχων, µε την εφαρµογή οποιωνδήποτε κριτηρίων οµαδοποίησης αυτών που δεν προβλέπεται
ρητά από την «Περιγραφή των Συστηµάτων Διαχείρισης και
Ελέγχου (Management & Control Systems)» της Υπεύθυνης
Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ισχύει.
7. Για την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του Ε.Τ.Π., η Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π. δύναται να θέτει
προϋπόθεση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
το ύψος της οποίας θα καθορίζεται ρητά σε διοικητική πράξη, η
οποία θα υπογράφεται από τον έχοντα αρµοδιότητα τελικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην «Περιγραφή των
Συστηµάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control
Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της
εγγυητικής επιστολής δεν θα ξεπερνά το 10% της συνολικής
αξίας του ανατιθέµενου έργου.
8. Η ανωτέρω διάταξη θα εφαρµόζεται εξαιρετικά, κατά περίπτωση και µόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή, µε κριτήριο το επισφαλές των ανατιθέµενων
προγραµµάτων ή λόγω ενδεχόµενης αφερεγγυότητας των τελικών δικαιούχων, η οποία θα έχει επίπτωση ενδεχόµενη απώλεια
των διατιθέµενων πόρων του εν λόγω Σχεδίου και εφόσον έχουν
εξαντληθεί οι διαθέσιµες εναλλακτικές δυνατότητες διασφάλισης των πόρων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι λόγοι που επιβάλλουν
τη χρήση του µέσου της εγγυητικής επιστολής θα παρατίθενται
µε σαφήνεια στη διοικητική πράξη µε την οποία θα αποφασίζεται
το ακριβές ύψος αυτής από τον έχοντα αρµοδιότητα τελικής
υπογραφής.
9. Ο προσδιορισµός του αρµόδιου τελικού υπογράφοντος του
συνόλου των διοικητικών πράξεων και διαδικαστικών εντύπων
που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης των αρµοδιοτήτων
της Υπεύθυνης Αρχής του Ε.Τ.Π. προβλέπεται ρητά στην «Περιγραφή των Συστηµάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management
& Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της
Υπεύθυνης Αρχής του Ε.Τ.Π., τη συνεργασία µεταξύ των συναρµόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
11. Κάθε ειδικότερη ή γενικότερη διάταξη, η οποία αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος και ρυθµίζει αντίστοιχες ή παραπλήσιες διαδικασίες σχετικών φορέων ή ευρύτερων κατηγοριών οργανισµών όπου ενδεχοµένως εµπίπτει η Υπεύθυνη Αρχή, παύει
να ισχύει.
Άρθρο 58
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α’228)
τροποποιείται ως εξής:
«2. Οι υγειονοµικές διατάξεις εκδίδονται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή µετά από γνώµη του ΕΣΥΔΥ ή του
ΚΕΣΥ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ ή του ΟΚΑΝΑ ή του ΕΟΦ ή του ΕΦΕΤ ή
των Υγειονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των
οποίων ανατίθεται στα αρµόδια υγειονοµικά – ελεγκτικά όργανα.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α’ 228)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει
υγειονοµικές διατάξεις µε άµεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την
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προστασία της δηµόσιας υγείας για θέµατα που αφορούν στην
υγιεινή και καθαριότητα καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, νοσοκοµείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυµάτων, καθώς και για την αντιµετώπιση κινδύνου
προερχόµενου από µεταδοτικά νοσήµατα ή µικροβιολογικές µολύνσεις. Ρητά ορίζεται πως η αρµοδιότητα έκδοσης υγειονοµικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία
αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως αυτό προσδιορίζεται
από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.»
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α’ 228)
τροποποιείται ως εξής:
«8. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο Περιφερειάρχης, µετά από προηγούµενη αιτιολογηµένη γνωµοδότηση-εισήγηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή
των κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων, µπορεί να απαγορεύσει
τη λειτουργία, πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας ή επιτηδεύµατος, καθώς και τη χρήση οικίας ή άλλου
χώρου που χρησιµοποιείται για διαβίωση αν µπορεί να προκληθεί
κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. Οι ως άνω επιχειρήσεις, οικίες
και χώροι, κλείνουν υποχρεωτικά χωρίς άλλες διατυπώσεις και
σφραγίζονται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή. Κατ’ εξαίρεση
για κλείσιµο επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς
και για αναστολή της άδειάς τους πάνω από τριάντα (30) ηµέρες
απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
4. Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. 0ι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονοµικού Κανονισµού (Β’ 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των
Υγειονοµικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (Α’ 73) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου
νόµου, τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρις ενός έτους ή χρηµατική
ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιµωρούνται βαρύτερα. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 3904/2010 (Α’
218).»
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α’ 218) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. µηνός Μαρτίου 2012 δύνανται να αποδοθούν, από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, µέχρι την 30ή
Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει χρήση της παράτασης, δεν εφαρµόζεται η παρακράτηση του ποσοστού 0,25%
από τις εισπράξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Οι αναλυτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων µέχρι την 12η Απριλίου 2012.»
6. α) Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α’ 227) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση των φορέων των υποπεριπτώσεων ββ’ και γγ’
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν.2322/1995 (Α’ 143), των οποίων οι εγγυηµένες από το Ελληνικό
Δηµόσιο οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του
20% των συνολικών υποχρεώσεών τους, επί αιτήµατος συµφωνίας µε το Δηµόσιο, κατά τις διατάξεις του 6ου και του 7ου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007, όπως ισχύει, αρµόδιο για τη
γνωµοδότηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών είναι το Συµβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου, µετά από γνώµη της αρµόδιας για την
είσπραξη των δηµοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών.»
β) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.
2322/1995 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο
10 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α’ 38), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Παραίτηση του Ελληνικού Δηµοσίου από την ένσταση της διζήσεως, µε την απόφαση αυτή, επιτρέπεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της
εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2322/1995 (Α’ 143),
όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:
«Προς εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου µε
ενέργειες των Δ.Ο.Υ. η πλήρης υποκατάσταση του Ελληνικού Δηµοσίου επέρχεται αφ’ ενός αυτοδίκαια από το νόµο για το εγγυηµένο τµήµα των οφειλών που βεβαιώνεται στις Δ.Ο.Υ. και αφ’
ετέρου µε έγγραφη συµβατική εκχώρηση στο Ελληνικό Δηµόσιο,
από τις τράπεζες, όλων των δικαιωµάτων τους που απορρέουν
από τις δανειακές συµβάσεις, µε σκοπό την επιδίωξη της είσπραξης αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ..
Οι Δ.Ο.Υ. που πραγµατοποιούν εισπράξεις µε χρησιµοποίηση
των ασφαλειών των τραπεζών υποχρεούνται να αποδίδουν τα
ποσά που αναλογούν στις δανείστριες τράπεζες για το µη εγγυηµένο τµήµα των ανεξόφλητων απαιτήσεών τους µε βάση τα στοιχεία της βεβαιώσας υπηρεσίας του Γ.Λ.Κ..»
7. Στο άρθρο 2 του ν. 3965/2011 (Α’ 113 ) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Μέχρι τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας του άρθρου 3
παράγραφος 1 του παρόντος νόµου, επιτρέπεται στο Ταµείο να
χορηγεί από το δεσµευµένο τοµέα του δάνεια προς νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυµες εταιρείες κοινωφελούς χαρακτήρα, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού,
εφαρµοζόµενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 256/1984
(Α’101).»
8.α. Το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να χορηγεί χρηµατικές προκαταβολές στη Δ.Ε.Η. έναντι των ληξιπρόθεσµων οφειλών ή και
λοιπών οφειλών της τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως ορίζονται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β
του ν. 2362/1995, προς τη Δ.Ε.Η. και µέχρι την εξόφλησή τους. Οι
προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συµψηφίζονται κατά το
µέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.
β. Το συνολικό ύψος των κατά την προηγούµενη υποπαράγραφο οφειλών, προκειµένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηµατικών προκαταβολών, βεβαιώνεται είτε µε επίσηµα έγγραφα
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είτε µε επίσηµα έγγραφα
της Δ.Ε.Η. προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε µε θεωρηµένα αντίγραφα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων των
αρµόδιων δικαστηρίων.
9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.) και ιδίως στις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, η παροχή υπηρεσιών
από εκπαιδευτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του ν. 3528/2007
(Α’ 26), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5
του άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), όπως και οι εκδοθείσες
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται
αναδροµικά από το χρόνο ισχύος τους.
10. α) Στο εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του
π.δ. 96/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 του
άρθρου 19 του προσφάτως ψηφισθέντος σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», µετά τη λέξη «Εσωτερικών»
διαγράφεται η λέξη «και», τίθεται κόµµα και µετά τις λέξεις «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων» προστίθενται οι λέξεις «και Προστασίας του Πολίτη».
β) Το εδάφιο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 131 του π.δ.
96/2007, όπως ισχύει, διαγράφεται.
Άρθρο 59
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του π.δ. 114/2010 (Α’
195) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, επειδή πάσχει από
λοιµώδες νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες ευάλωτες σε λοιµώδεις
ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας προέλευσης ή της χρήσης ενδοφλέβιων µη σύννοµων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόµενο πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2734/1999 (Α’ 161)
ή του ότι διαµένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις 2. κανόνες υγιεινής, όπως τα θέµατα αυτά καθορίζονται
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από υγειονοµικές διατάξεις.»
2. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του
ν.3386/2005 (Α’ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο για
τη δηµόσια υγεία, επειδή πάσχει από λοιµώδες νόσηµα ή ανήκει
σε οµάδες ευάλωτες σε λοιµώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της κατάστασης της δηµόσιας υγείας στη χώρα προέλευσής τους ή
της χρήσης ενδοφλέβιων µη σύννοµων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόµενο πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του ν.
2734/1999, ή του ότι διαµένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν
τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, όπως τα θέµατα αυτά καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις.»
3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους υποβάλλονται υποχρεωτικά σε υγειονοµική εξέταση και
στην προσήκουσα νοσηλεία. Για τους χώρους νοσηλείας εφαρµόζονται οι περί κρατουµένων διατάξεις, εφόσον εξακολουθούν
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις κράτησής τους.
Άρθρο 60
Οι δαπάνες µετακινήσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας, Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που πραγµατοποιήθηκαν έως 31.12.2011, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων ή χωρίς την πιστή τήρηση
της προβλεπόµενης διαδικασίας στο π.δ. 113/2010, λόγω κάλυψης επιτακτικών αναγκών δηµόσιας ασφάλειας, µπορούν, κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, να πληρωθούν έως την
31.12.2012, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού εξόδων της Ελληνικής Αστυνοµίας, Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2012.
Άρθρο 61
Στο ν. 4052/2012 στο κεφάλαιο Η «Ρυθµίσεις σχετικά µε τα
φάρµακα» στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«Ειδικά επιτρέπεται η χονδρική πώληση προϊόντων από παραγωγούς, αντιπροσώπους και εισαγωγείς προς άλλες φαρµακευτικές εταιρίες, νόµιµα εγκατεστηµένες και λειτουργούσες στην
Ελληνική Επικράτεια, µε τη σύµφωνη γνώµη από τον ΕΟΦ, σε
τιµή που θα καθορίζεται από την µεταξύ τους συµφωνία και µε
την προϋπόθεση ότι η τελική πώληση του προϊόντος προς τους
χονδρεµπόρους, τα φαρµακεία, τις φαρµακαποθήκες, το δηµόσιο και πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύµατα και ιδιωτικές κλινικές, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις τιµές που ορίζει η
εκάστοτε ισχύουσα αγορανοµική νοµοθεσία. Με κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες υλοποίησης
της προαναφερόµενης συµφωνίας και ο ενδεχόµενος καθορισµός νέας τιµής λιανικής πώλησης».
Άρθρο 62
Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, βεβαιωµένες στις
Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), που οφείλονται από
φόρο µεταβίβασης ονοµαστικών µετοχών, µη εισηγµένων στο
χρηµατιστήριο, επιχειρήσεων που ανέλαβαν να λειτουργήσουν
οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ για το σύνολο της κύριας οφειλής, απαλλάσσονται κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και τους πρόσθετους φόρους ή τα πρόσθετα
τέλη που προβλέπονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1
και 2 του ν. 2523/1997 και συµβεβαιώθηκαν µε την κύρια οφειλή.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει
να κατατεθεί µέχρι και την 31η Μαΐου 2012 στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.,
όπου είναι βεβαιωµένες οι οφειλές.
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Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου άρχεται από τη
δηµοσίευση του νόµου, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικές διατάξεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εξουσιοδοτήσετε
το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών
των κατωτέρω συνεδριάσεων της Δευτέρας 5 Μαρτίου 2012, της
Τρίτης 6 Μαρτίου 2012, της Τετάρτης 7 Μαρτίου 2012, της Πέµπτης 8 Μαρτίου 2012, της Παρασκευής 9 Μαρτίου 2012, της Δευτέρας 12 Μαρτίου 2012, της Τρίτης 13 Μαρτίου 2012, της
Τετάρτης 14 Μαρτίου 2012, της Πέµπτης 15 Μαρτίου 2012, της
Παρασκευής 16 Μαρτίου 2012, της Δευτέρας 19 Μαρτίου 2012,
της Τρίτης 20 Μαρτίου 2012, της Τετάρτης 21 Μαρτίου 2012
(πρωί), της Τετάρτης 21 Μαρτίου 2012 (απόγευµα), της Πέµπτης
22 Μαρτίου 2012 (πρωί), της Πέµπτης 22 Μαρτίου 2012 (απόγευµα), της Δευτέρας 26 Μαρτίου 2012, της Τρίτης 27 Μαρτίου
2012, της Τετάρτης 28 Μαρτίου 2012, της Πέµπτης 29 Μαρτίου
2012 (πρωί), της Πέµπτης 29 Μαρτίου 2012 (απόγευµα), της Παρασκευής 30 Μαρτίου 2012, της Δευτέρας 2 Απριλίου 2012, της
Τρίτης 3 Απριλίου 2012 (πρωί), της Τρίτης 3 Απριλίου 2012 (απόγευµα), της Τετάρτης 4 Απριλίου 2012 (πρωί), της Τετάρτης 4
Απριλίου 2012 (απόγευµα), της Πέµπτης 5 Απριλίου 2012, της
Παρασκευής 6 Απριλίου 2012, της Δευτέρας 9 Απριλίου 2012
(πρωί), της Δευτέρας 9 Απριλίου 2012 (απόγευµα), της Τρίτης
10 Απρίλιου 2012 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώµα παρέσχε την
εξουσιοδότηση για την υπ’ ευθύνη του Προεδρείου επικήρωση
των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Δευτέρας 5 Μαρτίου
2012, της Τρίτης 6 Μαρτίου 2012, της Τετάρτης 7 Μαρτίου 2012,
της Πέµπτης 8 Μαρτίου 2012, της Παρασκευής 9 Μαρτίου 2012,
της Δευτέρας 12 Μαρτίου 2012, της Τρίτης 13 Μαρτίου 2012,
της Τετάρτης 14 Μαρτίου 2012, της Πέµπτης 15 Μαρτίου 2012,
της Παρασκευής 16 Μαρτίου 2012, της Δευτέρας 19 Μαρτίου
2012, της Τρίτης 20 Μαρτίου 2012, της Τετάρτης 21 Μαρτίου
2012 (πρωί), της Τετάρτης 21 Μαρτίου 2012 (απόγευµα), της
Πέµπτης 22 Μαρτίου 2012 (πρωί), της Πέµπτης 22 Μαρτίου 2012
(απόγευµα), της Δευτέρας 26 Μαρτίου 2012, της Τρίτης 27 Μαρτίου 2012, της Τετάρτης 28 Μαρτίου 2012, της Πέµπτης 29 Μαρτίου 2012 (πρωί), της Πέµπτης 29 Μαρτίου 2012 (απόγευµα), της
Παρασκευής 30 Μαρτίου 2012, της Δευτέρας 2 Απριλίου 2012,
της Τρίτης 3 Απριλίου 2012 (πρωί), της Τρίτης 3 Απριλίου 2012
(απόγευµα), της Τετάρτης 4 Απριλίου 2012 (πρωί), της Τετάρτης
4 Απριλίου 2012 (απόγευµα), της Πέµπτης 5 Απριλίου 2012, της
Παρασκευής 6 Απριλίου 2012, της Δευτέρας 9 Απριλίου 2012
(πρωί), της Δευτέρας 9 Απριλίου 2012 (απόγευµα), της Τρίτης
10 Απρίλιου 2012 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύχοµαι καλό Πάσχα, καλή δύναµη σε όλους µας, ευχές σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα και βέβαια, παραδιδόµεθα όλοι µας στην κρίση του ελληνικού λαού και
καλούµεθα αύριο να σεβαστούµε την εντολή του και να την υπηρετήσουµε.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.41’ λύεται η συνεδρίαση.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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