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Αθήνα, σήµερα στις 9 Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 2410/2-10-2012 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την απόδοση των δαπανών µετακίνησης των αιµοκαθαροµένων
ασφαλισµένων από τον ΕΟΠΥΥ.
Γι’ αυτήν την ερώτηση έχει ενδιαφέρον και το Προεδρείο.
Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συζητούµε σήµερα ένα καυτό θέµα, που
αφορά την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των νεφροπαθών.
Πριν από είκοσι µέρες είχατε απαντήσει σε αντίστοιχη ερώτηση συναδέλφου Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, στην οποία
είχατε ξεκαθαρίσει -είχε δοθεί σαφή εντολή και από εσάς προς
τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό
τον κ. Σαµαρά- ότι κατά πρώτη προτεραιότητα θα εξοφλούνται
τα τιµολόγια και οι αποδείξεις των ασθενών που κατέβαλαν µία
δαπάνη για την υγεία από την τσέπη τους είτε αφορά –όπως είχατε πει αυτολεξεί- την πληρωµή ταξί ενός νεφροπαθούς είτε
αφορά φαρµακευτική δαπάνη είτε αφορά οποιαδήποτε παροχή
σε είδος.
Μέσα σε αυτό το πλέγµα, κύριε Υπουργέ, ζητηµάτων και προβληµάτων είτε αυτό αφορά τις µονάδες τεχνητού νεφρού είτε
την υπάρχουσα δοµή του χάρτη της υγείας, το αποτέλεσµα είναι
ότι µέχρι σήµερα υπάρχουν νεφροπαθείς, οι οποίοι δεν έχουν
πληρωθεί είτε από τον ΟΓΑ από το Μάιο του 2012 είτε από τον
ΕΟΠΥΥ από τον Δεκέµβριο του 2012.
Κύριε Υπουργέ, κάνετε µεγάλη προσπάθεια µε ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις σε όλες τις δοµές της υγείας της χώρας µας και
σας συγχαίρω γι’ αυτό. Οι αιµοκαθαρόµενοι, όµως, του Ηρακλείου, καθώς και όλης της χώρας, δεν καλούνται να µεταβούν
από την Καισαριανή στον Ευαγγελισµό, αλλά στην πλειονότητά
τους κάνουν πολλά χιλιόµετρα και αυτό τρεις φορές την εβδοµάδα, µε τεράστια έξοδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, διότι και
εσείς γιατρός είστε.
Και αν η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ δεν ακολουθεί τις οδηγίες σας,
αλλά και τις εντολές του ίδιου του Πρωθυπουργού, πόσο πρέπει

να το ανεχθεί αυτό ο ασφαλισµένος νεφροπαθής, που πλήρωνε
για χρόνια µε συνέπεια το ασφαλιστικό του ταµείο και που εδώ
κι ένα χρόνο πληρώνει από την τσέπη του τη µεταφορά για τη
θεραπεία του;
Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµα είναι ξεκάθαρο και είναι ένα: Πότε
αναµένεται να αποπληρωθούν οι δαπάνες µετακίνησης αιµοκαθαρόµενων ασφαλισµένων από τον ΕΟΠΥΥ;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσο οι συνάδελφοι Βουλευτές έρχεστε στη Βουλή και θέτετε
θέµατα περί του αυτονόητου, θέµατα στα οποία έχει τοποθετηθεί
η πολιτική ηγεσία και θέµατα η διεκπεραίωση των οποίων είναι
αφορµή για να κρίνονται οι διοικήσεις των οργανισµών που έχουν
τεθεί, θα είµαστε απέναντί σας απολογητικοί.
Πράγµατι, σήµερα οι ασθενείς δεν παίρνουν τα χρήµατά τους
αµέσως ως δικαιούνται και ως έχουµε δώσει εµείς οδηγίες στον
οργανισµό. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Δεν είναι δυνατόν εσείς οι
Βουλευτές να δέχεστε την πίεση των πολιτών και εµείς να ερχόµαστε στη Βουλή να συζητούµε, να είναι σαφέστατη η τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας και να µη γίνεται αυτό.
Να κάνω ένα διαχωρισµό: Υπάρχουν οι παλιές αµαρτίες των
µητρικών ταµείων του ΕΟΠΥΥ πριν ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ, όπου
τα ταµεία τότε, µέσα στις πολλές διαρθρωτικές αδυναµίες που
είχαν, είχαν και µια τροµακτική αδυναµία, που ήταν η αδυναµία
τους να εκκαθαρίζουν τις δαπάνες. Αυτό είναι το βασικό, το υπ’
αριθµόν ένα πρόβληµα σήµερα, για το οποίο δεν µπορούµε να
πληρώσουµε όλα τα ληξιπρόθεσµα και καθυστερούµε σε αυτό
για τους παρόχους, αλλά και για τους ασθενείς µέχρι τις 31-122011. Τα ταµεία, λοιπόν, τότε και οι διοικήσεις δεν έκαναν τη δουλειά τους, δεν εκκαθάριζαν, στοίβαζαν τα παραστατικά και δεν
µπορούσαν να πληρώσουν. Καταλαβαίνει κανείς. Οπότε µπορεί
και να αξιολογήσει τι πλήρωναν.
Είπαµε ότι αυτά τελειώνουν. Γι’ αυτά τα παλιά υπάρχει συνευθύνη του Υπουργείου Εργασίας στο κοµµάτι των αρµοδιοτήτων,
που έχει πάνω του και την ευθύνη των ασφαλιστικών ταµείων,
όπου τα µητρικά ταµεία πρέπει να τελειώνουν µε αυτές τις παλιές
εκκαθαρίσεις.
Από την ώρα που έγινε ο ΕΟΠΥΥ, την 1-1-2012, ήταν στο
Υπουργείο Εργασίας. Από πέρυσι, όµως, τον Ιούλιο ήταν στην
ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Όπου και να ‘ναι η ευθύνη, όµως,
οι ασθενείς πρέπει να βρουν λύση. Και λύση µπορούν να βρουν,
γιατί υπάρχουν τα χρήµατα.
Στο ερώτηµα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν χρήµατα και γι’
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αυτό δεν πληρώνονται οι ασθενείς που κάνουν τη δαπάνη από
την τσέπη τους, είτε αφορά –ξαναλέω- µεταφορικά των νεφροπαθών είτε αφορά δαπάνη ενός ασθενούς στο φαρµακείο, όταν
έχουν τα φαρµακεία κινητοποίηση, είτε αφορά τα γυαλιά του είτε
αφορά τα ορθοπεδικά βοηθήµατα, θέλω να πω το εξής: Για οτιδήποτε πληρώνει από την τσέπη του ο ασθενής και πάει τα παραστατικά του στον ΕΟΠΥΥ, χρήµατα υπάρχουν. Γι’ αυτό και
φέτος, το πρώτο τρίµηνο, έγιναν τρεις πληρωµές σε όλους τους
παρόχους.
Άρα, δεν µπορούµε να πληρώνουµε όλους τους παρόχους,
είτε αυτά είναι φαρµακεία είτε γιατροί είτε διαγνωστικά κέντρα,
κλινικές, φαρµακοβιοµηχανίες και να µην πληρώνονται οι ασθενείς κατά προτεραιότητα.
Σας ξαναλέω, λοιπόν, άλλη µια φορά -και µέσω ηµών στέλνω
παντού το µήνυµα εκεί που πρέπει αρµοδίως- ότι είναι σαφέστατη η οδηγία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας
και –επαναλαµβάνω- ότι ο Πρωθυπουργός είχε δείξει την ανάλογη ευαισθησία και είχε τονίσει ότι πρώτα πρέπει ο ασθενής να
παίρνει τα χρήµατα που πλήρωσε από την τσέπη του και µετά
όλοι οι πάροχοι. Γι’ αυτό δίνουµε ένα χρόνο λογικό, για να υλοποιηθεί από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Και να είστε βέβαιοι ότι θα
κριθεί πάνω στην εφαρµογή της οδηγίας αυτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ
για την απάντηση. Το γεγονός, όµως, ότι η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
δεν ακολουθεί τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, δηλαδή τις
δικές σας, φάνηκε πρόσφατα και µε το θέµα των καθυστερήσεων
στις εκκαθαρίσεις των παροχών ασθενείας, ιδιαίτερα προς γονείς παιδιών µε αναπηρία που χρήζουν τακτικής φυσιοθεραπευτικής αγωγής. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε –έγινε πρόσφατα
θέµα σε αθηναϊκά Μέσα Ενηµέρωσης- το ερώτηµα, µετά απ’ όσα
εξελίχθηκαν τις τελευταίες ηµέρες, είναι ως πότε η διοίκηση του
ΕΟΠΥΥ µπορεί να επικαλείται τεχνικά προβλήµατα ως δικαιολογία για τις πολύµηνες καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοµάτων σε γονείς παιδιών µε αναπηρία, την ίδια ώρα που ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός έχει δείξει και συνεχίζει να δείχνει την ευαισθησία του και µε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά σε ζητήµατα
που αφορούν παιδιά ή και οικογένειες µε ιδιαίτερα προβλήµατα.
Να θυµίσω, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού, το πρωθυπουργικό αεροπλάνο µετέφερε πρόσφατα δεκαπεντάχρονο µαθητή από την
Πάτρα στο εξωτερικό για µια πολύ σηµαντική επέµβαση, η οποία
έγινε µε επιτυχία.
Πιο συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτούς που δεν γνωρίζουν το θέµα που ανέφερα λίγο πριν, υπάρχουν γονείς παιδιών
µε αναπηρία, οι οποίοι, αν και πλήρωναν και συνεχίζουν να πληρώνουν µε συνέπεια τα ασφαλιστικά τους ταµεία, καλούνται παράλληλα να πληρώσουν σε µηνιαία βάση ακριβά φάρµακα,
αναλώσιµα και φυσιοθεραπείες για θεραπεία των παιδιών τους.
Ωστόσο η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, στον οποίο εντάχθηκαν τα ταµεία τους, καθυστερεί σηµαντικά να τους καταβάλλει τα ποσά
των δαπανών. Οι καθυστερήσεις αυτές φθάνουν από δύο έως
δώδεκα µήνες για αγωγές ήδη διαπιστωµένες και εγκεκριµένες
από τον ΕΟΠΥΥ. Και όλα αυτά, όταν η επίσηµη –επαναλαµβάνωενηµέρωση που υπάρχει από τον ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι οι παροχές εκκαθαρίζονται προς τους ασφαλισµένους εντός δεκαπέντε
ηµερών.
Με αφορµή αυτό, όντως εκδόθηκε εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ στις
5-4-2013, µετά και από δικό σας ενδιαφέρον, αναφερόµενη,
όµως, στο θέµα της εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στις ουρές του ΕΟΠΥΥ.
Το θέµα, όµως, είναι η πολύµηνη καθυστέρηση εκκαθάρισης των
δαπανών που κατατίθενται στα τοπικά και περιφερειακά γραφεία
του ΕΟΠΥΥ, η οποία ταλαιπωρεί καθηµερινά εκατοντάδες γονείς
παιδιών που χρήζουν τακτικής και πολυδάπανης φυσιοθεραπευτικής αγωγής, αλλά και άλλους ασφαλισµένους.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν επιτρέπεται µετά από τόσους
µήνες ο ΕΟΠΥΥ να επικαλείται τεχνικά δήθεν προβλήµατα από
τις ενώσεις ταµείων, µε αποτέλεσµα την πολύµηνη ταλαιπωρία
των γονιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν επιτρέπεται από κακή διοίκηση να επιβαρύνουµε µε επιπλέον άγχος ελληνικές οικογένειες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, κάνουµε µία σοβαρή προσπάθεια να εξοικονοµήσουµε
και να περιορίσουµε, όπου βρίσκουµε, τη σπατάλη. Κι έχουµε πει
–και το λέω και σήµερα- ότι µέρος αυτής της εξοικονόµησης θα
την επιστρέψουµε πίσω στους πολίτες ως προστιθέµενη αξία.
Δεν είναι δυνατόν να κάνουµε µία προσπάθεια χωρίς να θιγεί
ο πυρήνας των παρεχοµένων υπηρεσιών των πολιτών, να θίγεται
το κέρδος των παρόχων υγείας και να πετυχαίνουµε την εξοικονόµηση µε τη σύµφωνη γνώµη και την ανοχή των παρόχων
υγείας που προσαρµόζονται σε αυτήν την κρίσιµη κατάσταση
της χώρας και διαδικαστικά θέµατα να µην επιτρέπουν να δίνουµε προτεραιότητα στον πολίτη και να φαίνεται το κοινωνικό
πρόσωπο της Κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι ανεκτό.
Όπως σας είπα, οι οδηγίες είναι σαφείς: Αντί να εκκαθαρίζει
κατά προτεραιότητα τα παραστατικά ενός παρόχου υγείας αυτό
το προσωπικό που υπάρχει και το οποίο ήδη έχουµε ενισχύσει
µε υπουργικές αποφάσεις µετακίνησης -φέραµε από τα περισσότερα ταµεία το προσωπικό, αν και περιορισµένο, αλλά έχει ενισχυθεί ο ΕΟΠΥΥ τους τελευταίους οκτώ µήνες- θα πρέπει πρώτα
να εκκαθαρίσει τα παραστατικά και τις δαπάνες των ασθενών.
Δεν µπορώ να το πω µε πιο ξεκάθαρο τρόπο.
Πραγµατικά σας λέω ότι δεν είµαι διατεθειµένος να έρθω ξανά
στη Βουλή να απαντήσω για το ίδιο θέµα, για το οποίο είναι σαφέστατες οι πολιτικές οδηγίες προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και να τελειώνει αυτή η
ταλαιπωρία των ασθενών. Και δεν είναι µόνο η ταλαιπωρία των
ασθενών. Σήµερα ανακοινώθηκε από τη Στατιστική Αρχή ο πληθωρισµός. Για πρώτη φορά, µετά από σαράντα πέντε χρόνια,
έχει αρνητικό πληθωρισµό. Και αν δείτε το προϊόν εκείνο το
οποίο έχει τη µεγαλύτερη µείωση, κατά 14,5% -περίοδος Μάρτιος φέτος µε Μάρτιο πέρυσι- αυτό είναι το φάρµακο.
Άρα, γίνεται µια ολόκληρη προσπάθεια εξοικονόµησης για να
στηρίξουµε τους ασθενείς. Οι νεφροπαθείς είναι χαρακτηριστικό
παράδειγµα για το πώς επιστρέψαµε µέρος του οφέλους αυτού
που εξοικονοµήσαµε στους ασθενείς. Σας θυµίζω ότι πριν από
δέκα - δώδεκα µήνες είχε υπογραφεί µία υπουργική απόφαση
όπου οι νεφροπαθείς έπαιρναν δωρεάν µόνο αυτά τα φάρµακα
που ήταν για την πάθησή τους. Υπήρξαν αντιδράσεις και από συναδέλφους Βουλευτές και από τους νεφροπαθείς. Ήταν µία µνηµονιακή δέσµευση. Ήρθαµε και υπογράψαµε µία υπουργική
απόφαση πριν από δύο µήνες, όπου οι νεφροπαθείς ξαναπαίρνουν δωρεάν όλα τα φάρµακα. Όλα τα φάρµακα, πέραν από την
πάθησή τους. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για το ότι
επιστρέψαµε µέρος του οφέλους πίσω σε µία κοινωνική οµάδα
ασθενών.
Αυτή είναι η πολιτική µας και η στρατηγική που είµαστε διατεθειµένοι και αποφασισµένοι να ακολουθήσουµε. Και δεν επιτρέπουµε σε κανέναν -µα κανέναν- να σταθεί εµπόδιο σε αυτό το
κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησης. Σας ξαναλέω ότι είναι από
χρήµατα του ΕΟΠΥΥ, όπου η κατάσταση είναι βελτιωµένη. Και
είναι διαθέσιµα. Γιατί σας είπα ότι φέτος έκανε τρεις πληρωµές
στις κλινικές, τρεις στα διαγνωστικά, στους φαρµακοποιούς.
Άρα, δεν υπάρχει δικαιολογία γι’ αυτήν τη µικρή δαπάνη –γιατί
δεν είναι µεγάλη των ασθενών- να λέµε ότι δεν υπάρχει προσωπικό και ότι θα καθυστερήσει να γίνει η εκκαθάριση.
Σαφέστατα, λοιπόν -και κλείνω- προτεραιότητα έχει ο ασθενής.
Και από την υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας, κρινόµαστε
όλοι. Από τον πρώτο µέχρι τον τελευταίο!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 4278/22-11-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Δηµητρίου Στρατούλη
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
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νοιας, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών χρηµατοδότησης του
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 6145/22-1-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε
την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για την αναγνώριση της
προϋπηρεσίας των δηµοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τοµέα,
δεν συζητείται κατόπιν συνεννοήσεως του κύριου Υπουργού και
µε τον κύριο Βουλευτή και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 2899/19-2-2013 αναφορά πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Εµπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 7104/12-2-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή
κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε το ύψος των αµοιβών των στελεχών του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε συνάδελφε.
Δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό.
Θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 7013/11-2-2013 πρώτου
κύκλου ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την
αναγκαιότητα προώθησης και άµεσης εφαρµογής προγραµµάτων κοµποστοποίησης.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχει πάρει θέση το
Προεδρείο σε αυτό, όπως ξέρετε.
Η κ. Φούντα έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ναι, αλλά σας αγνοούν οι Υπουργοί,
κύριε Πρόεδρε. Όπως σας αγνοεί ο κ. Παπανδρέου, που έχει
γράψει στα παλιά του τα παπούτσια το Κοινοβούλιο, έτσι σας
αγνοούν και οι Υπουργοί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε ότι δεν µπορώ
να µιλήσω κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πρώτα πρέπει να σταµατήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουµε ότι πρόσφατα κάνατε πλήθος συναντήσεων στις Βρυξέλλες για το θέµα των απορριµµάτων.
Παρ’ ότι το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θέτει συνεχώς αυστηρότερες
προδιαγραφές, στην ουσία ελάχιστα έχουν γίνει για να προωθηθούν πολιτικές στην κατεύθυνση ενός συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων που να ενσωµατώνουν πρακτικές πρόληψης, µείωσης, διαλογής, επαναχρησιµοποίησης.
Το θέµα που θέλουµε, εν προκειµένω, να θίξουµε, περιορίζεται
στην αναγκαιότητα προώθησης της κοµποστοποίησης ως σηµαντικού πυλώνα ενός σύγχρονου συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων µε οφέλη περιβαλλοντικά, οικονοµικά και
κυρίως κοινωνικά, µία διαδικασία που οφείλει να απαντά στη µείωση των απορριµµάτων -αφού το 40% αυτών έχουν οργανικό
φορτίο- στην αποσυµφόρηση του συνόλου των χώρων υγειονοµικής ταφής, στη µείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης για
τους ΟΤΑ, στην άρση των κοινωνικών δυσαρεσκειών που προκαλούν οι χωροθετήσεις των ΧΥΤ και στην αναγκαιότητα, κυρίως,
ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας.
Μολονότι µέχρι στιγµής έχουν εφαρµοστεί πιλοτικά προγράµµατα οικιακής κοµποστοποίησης, αυτά δεν έχουν εκτενώς προ-
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ωθηθεί, ενώ αντίστοιχα προγράµµατα µε διαλογή στην πηγή σε
µεγάλους παραγωγούς οργανικών απορριµµάτων, όπως είναι τα
ξενοδοχεία, τα νοσοκοµεία, οι βιοµηχανίες, τα εστιατόρια ή οι
αλυσίδες γρήγορης εστίασης, τα οποία θα µπορούσαν να δώσουν µία ουσιαστική ώθηση, δεν έχουν υλοποιηθεί.
Κατά συνέπεια σε επίπεδο υποδοµών δυστυχώς, έχουµε µείνει
πάρα πολύ πίσω και οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Δεν συνάδουν
στην ευρωπαϊκή λογική διαχείρισης των απορριµµάτων και σίγουρα δεν συνιστούν οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµες
µεθόδους.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν δεσµευτικοί στόχοι ως το 2015 και
το 2020, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4042/2012, για τον περιορισµό της ταφής βιολογικών αποβλήτων, στόχοι που ήδη είναι
πάρα πολύ πίσω σε σχέση µε αυτά που είχαµε βάλει ως στόχους
για το 2013. Θα τηρηθούν;
Στο πλαίσιο αυτό, ποιος είναι ο σχεδιασµός του ΥΠΕΚΑ;
Και µιλώντας πάντα στη βάση χρονοδιαγραµµάτων -κι αν γίνεται να είστε όσο πιο συγκεκριµένος µπορείτε- υπάρχει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για αδειοδότηση και εγκατάσταση κοµποστοποιητών σε µεγάλους παραγωγούς οργανικού κλάσµατος;
Δεύτερον, θα υπάρξει καθολικοποίηση των προγραµµάτων οικιακής και δηµοτικής κοµποστοποίησης;
Τρίτον, θα υπάρξει πρόβλεψη κοµποστοποιητή στους νέους
πολεοδοµικούς κανονισµούς που θα αφορά τις νέες κατασκευές;
Τέλος, ποιες είναι οι δυνατότητες αξιοποίησης πόρων από τα
επιχειρηµατικά προγράµµατα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων αποτελεί αναντίλεκτα
προτεραιότητα της περιβαλλοντικής µας πολιτικής –όπως, βεβαίως, συµβαίνει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης- µε κύριους
στόχους την αξιοποίηση των πόρων που εµπεριέχονται σε αυτά
και, βεβαίως, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας.
Το ζήτηµα της διαχείρισης του κλάσµατος των αστικών αποβλήτων, που µπορούν να υποστούν βιολογική αποσύνθεση και
ακόµα ειδικότερα, των βιοαποβλήτων, που αποτελούν υποσύνολο των προηγουµένων, αποτελεί σηµείο κλειδί για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, δεδοµένου
ότι στη χώρα µας εκτιµάται ότι τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα
αποτελούν κατά µέσο όρο πάνω από το 60% των αστικών αποβλήτων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη µε την Οδηγία 9931 για την υγειονοµική ταφή, έθεσε ως κεντρικό πυλώνα της πολιτικής διαχείρισης
των αστικών αποβλήτων τον περιορισµό των βιοαποδοµήσιµων
κλασµάτων που οδηγούνται προς ταφή, προκειµένου να µειωθούν φυσικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διάθεση
στο έδαφος, την παραγωγή στραγγισµάτων και την παραγωγή
του βιοαερίου, που συνεισφέρει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η οδηγία για τους ΧΥΤΑ ορίζει την προοδευτική µείωση της
ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων προς ταφή, η
οποία ελέγχεται ποσοτικά σε τρία χρονικά σηµεία 2010, 2013 και
2020.
Η αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων και δράσεων για την επίτευξη των στόχων εκτροπής των βιοαποδοµήσιµων από την ταφή
λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο της σύνταξης νέου εθνικού σχεδιασµού διαχείρισης αποβλήτων προς εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/1998. Η αλλαγή πολιτικής προς την κατεύθυνση της αειφόρου διαχείρισης των πόρων έχει αποτυπωθεί στην Οδηγία
2008/1998 που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε το
ν. 4042/2012.
Η νέα πολιτική απαιτεί την εφαρµογή µίας συστηµατικής προσέγγισης αναφορικά µε την πρόληψη της παραγωγής, τη χωριστή συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων και θέτει ως
ποσοτικό στόχο µέχρι το 2015 την προώθηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, δηλαδή, τα απόβλητα τροφών και πράσινα
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απορρίµµατα και µέχρι το 2020 την επαναχρησιµοποίηση και
ανακύκλωση τουλάχιστον του 50% των δηµοτικών στερεών αποβλήτων.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στοχεύοντας πρωταρχικά στην προώθηση της πρόληψης
της παραγωγής αποβλήτων και στη µείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων που απορρέουν από τα αστικά απόβλητα, προχώρησε
µε χρηµατοδότηση από το αντίστοιχο πρόγραµµα, από το «ΕΠΠΕΡΑΑ», στην έκδοση ενός οδηγού εφαρµογής διαλογής στην
πηγή και συστηµάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων. Η έκδοση αυτή
δεν απευθύνεται µόνο στους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στους ΦΟΔΣΑ, και στις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες,
αλλά και σε οµάδες ή τοµείς εφαρµογής, όπως τα νοικοκυριά,
τις επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες, τις βιοµηχανίες, προκειµένου
ακριβώς να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των αρµόδιων αρχών και άλλων ενδιαφερόµενων φορέων αναφορικά µε
τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.
Τα βιοαπόβλητα, κυρία συνάδελφε, γνωρίζετε ότι θεωρούνται
φυσικός πόρος, επειδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη
ύλη για την παραγωγή κοµπόστ, ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, γι’ αυτό και η ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων είναι επιβεβληµένη. Κοµπόστ υψηλής ποιότητας µπορεί,
επίσης, να χρησιµοποιηθεί στη γεωργία προσφέροντας υψηλές
αποδόσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα πάρω ενάµισι λεπτό από τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε.
Για την παραγωγή καλού κοµπόστ η διαλογή στην πηγή είναι
προαπαιτούµενη, επειδή µόνο τότε οι επιµολύνσεις από µη οργανικά υλικά θα είναι σε χαµηλά ποσοστά.
Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας µεγάλος αριθµός πιλοτικών
προγραµµάτων οικιακής κοµποστοποίησης από την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι προς αξιολόγηση, προκειµένου να προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα και να διαµορφωθούν δείκτες
µέτρησης της απόδοσής τους. Κάποια προγράµµατα ξεκίνησαν
από το 2007 οι Δήµοι Πετρούπολης και Αγίου Στεφάνου Αττικής,
από το 2009 οι Δήµοι Μοιρών Κρήτης και Ξάνθης και από το 2010
συνεχίζουν αυξανόµενα µέχρι σήµερα.
Στο πλαίσιο των έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ παρακολουθούµε, επίσης, την ένταξη προγραµµάτων διαλογής στην πηγή
βιοαποβλήτων και οικιακής κοµποστοποίησης στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και σε άλλες αποµακρυσµένες περιοχές. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση κοµποστοποιητών από προδιαλεγµένα
οργανικά αστικά απόβλητα προβλέπεται ήδη από την υπουργική
απόφαση 1958/2012 και δεν χρήζει κάποιου ιδιαίτερου πλαισίου,
πλην του διαχειριστικού σχεδιασµού. Η δυνατότητα πρόβλεψης
κοµποστοποιητή στους πολεοδοµικούς κανονισµούς για τις νέες
κατασκευές αποτελεί µία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για εµάς,
η οποία µαζί µε την προώθηση προγραµµάτων διαλογής στην
πηγή βιοαποβλήτων από µεγάλους παραγωγούς, θα εξεταστεί
στο άµεσο µέλλον από το Υπουργείο.
Επιπλέον, στο αµέσως προσεχές διάστηµα, το Υπουργείο προχωρά στη σύνταξη προτάσεων για την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών διάθεσης των αποβλήτων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η κ. Φούντα έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε στη δευτερολογία σας να µας πείτε
δύο πράγµατα για τα πρόστιµα και τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες
σε αυτές τις συναντήσεις που είχατε.
Να σας πούµε ότι η κοµποστοποίηση θα πρέπει άµεσα να αποτελέσει κύρια επιλογή της πολιτείας και όχι µία δράση που επιλεκτικά εφαρµόζεται κάπου, γιατί χωρίς την άµεση θεσµοθέτηση
όλων αυτών που ζητήσαµε πριν, δεν θα καλυφθεί η µεγάλη χρονική υστέρηση της χώρας βάσει των υποχρεώσεων που έχουµε.
Οι περιφερειακοί σχεδιασµοί, όπως ξέρετε, είναι εξαιρετικά πίσω
σε σχέση µε την εφαρµογή της διαδικασίας.
Το γεγονός ότι η δηµιουργία µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους µονάδων κοµποστοποίησης µε ευθύνη των ΟΤΑ των περιφερειών
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και των νοµαρχιών δεν έγινε ποτέ προτεραιότητα, είναι ευθύνη
και του ΥΠΕΚΑ, γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής συστηµατικά υποβάθµισε την προτεραιότητα και την κοµβικότητα αυτής της επιλογής, στη διαλογή, δηλαδή στην πηγή, πρακτική που ακολουθείται ως σήµερα.
Στη χώρα µας έχει γίνει και µία άλλη επιλογή που έχει σθεναρούς υποστηρικτές, αυτή της θερµικής επεξεργασίας. Πρόκειται
για µία µέθοδο ασύµφορη που συνεπάγεται και προϋποθέτει
πολύ υψηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, εκποµπές επικίνδυνων αερίων και παραγωγή τοξικής στάχτης, δέσµευση των
ΟΤΑ σε σταθερή παροχή απορριµµάτων προς καύσεις για δεκαετίες, αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες για την υποβάθµιση
που λίγο ή πολύ υφίστανται.
Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, λειτουργούµε δέσµιοι των δύο
πιο ακριβών τεχνολογιών διαχείρισης σύµµεικτων απορριµµάτων.
Θεωρούµε ότι η έµπρακτη υλοποίηση των στόχων των ευρωπαϊκών οδηγιών και η ανανέωση της σχετικής ελληνικής νοµοθεσίας
θα συµβάλουν στην υπέρβαση αυτού του παρωχηµένου συστήµατος ταφής.
Να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε την Οδηγία 98/2008 η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω
ιεράρχηση: Πρώτον, πρόληψη, λέξη που είναι παντελώς άγνωστη
στην Ελλάδα, προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλου τύπου ενέργειας, αν είναι δυνατόν και
διάθεση. Βάσει δε του άρθρου 22, τα κράτη-µέλη πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να ενθαρρύνουν τη χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων, την επεξεργασία τους,
καθώς και τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών παραγόµενων από αυτά.
Ωστόσο, η µείωση της τελικής διάθεσης των απορριµµάτων
δεν είναι µόνο ευρωπαϊκή επιταγή, αλλά κυρίως βέλτιστη περιβαλλοντική πολιτική. Εκτός αυτού, θα µπορούσε να διαµορφώσει
-ας το πούµε συµβατικά- µία νέα πολιτική οικονοµία των απορριµµάτων και να ανανεώσει το πλαίσιο των οικονοµικών σχέσεων
που διαµορφώνει η διαχείριση των αποβλήτων.
Συζητάµε, λοιπόν, την κοµποστοποίηση ως µία µέθοδο εξοικονόµησης πόρων όχι µόνο περιβαλλοντικών επιλογών, ως αναζωογόνηση της πράσινης οικονοµίας, η οποία ενώ θα έπρεπε να
συνιστά αιχµή για την έξοδο από την κρίση, υποτιµάται πολλαπλώς. Τα πρόστιµα, άλλωστε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
υπέρογκα.
Η µείωση του όγκου των απορριµµάτων θα έδινε οικονοµική
ανάσα στους ΟΤΑ, των οποίων οι προϋπολογισµοί είναι πλέον
εξαιρετικά φτωχοί. Στο πλαίσιο αυτό τα τέλη που πληρώνουν οι
ΟΤΑ για χρήση ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ πρέπει να είναι ουσιαστικά και
αναπόσπαστα συνδεδεµένα µε τις εναποτεθείσες ποσότητες,
προκειµένου να αποκτήσουν οικονοµικό κίνητρο για τη µείωση
των απορριµµάτων και σταδιακά η εξάρτησή τους να περιοριστεί
στο ελάχιστο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να κλείσω, λέγοντας ότι µε την καθολικότητα των προγραµµάτων κοµποστοποίησης τα δηµοτικά τέλη δεν θα πρέπει να υπολογίζονται αποκλειστικά στη βάση τετραγωνικών της οικίας ή
αντικειµενικών αξιών, αλλά θα πρέπει να συνδεθούν µε την ποσότητα των απορριµµάτων σε µία ανταποδοτική διαλογή και στη
βάση της εφαρµογής συστηµάτων, όπως «πληρώνω όσο πετάω».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία συνάδελφε,
νοµίζω ότι σε επίπεδο προσέγγισης από πλευράς νοοτροπίας και
φιλοσοφίας αντιµετώπισης του ζητήµατος δεν είµαστε πολύ µακριά, καθόλου θα έλεγα. Νοµίζω ότι συµµεριζόµαστε την ανάγκη
σύγχρονων µεθόδων όσον αφορά την οριστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ακανθώδους θέµατος της διαχείρισης των
απορριµµάτων και ιδιαίτερα των στερεών αποβλήτων.
Το τελευταίο διάστηµα οφείλω να σας πω ότι έχουµε εντατικοποιήσει τις προσπάθειές µας, τους τελευταίους µήνες, ιδιαίτερα από τότε που ανέλαβε αυτή η διοίκηση την πολιτική ευθύνη
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για το ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Έχουµε κάνει
µία σειρά ενεργειών που ξεκινάει από τη δηµιουργία της διυπουργικής επιτροπής. Σχεδιάζεται η διεύρυνση και η ενίσχυση
αυτής της διυπουργικής επιτροπής, η στήριξη της επιτροπής
αυτής από την εκτελεστική γραµµατεία, που σαν στόχο έχει την
καθηµερινή παρακολούθηση που αφορά κυρίως την αντιµετώπιση από τη µία πλευρά των χωµατερών, που είναι ένα θλιβερό
φαινόµενο που ακόµα υπάρχει, δυστυχώς, στη χώρα µας και από
την άλλη την όσο γίνεται πιο γρήγορη, ταχύρυθµη ανάπτυξη των
µονάδων επεξεργασίας σε όλη την Ελλάδα.
Έγινε η αντίστοιχη µετατόπιση των κονδυλίων από το συγκεκριµένο άξονα στο σχετικό πρόγραµµα, το «ΕΠΠΕΡΑΑ» και ενισχύθηκε ο άξονας που αφορά την αντιµετώπιση των απορριµµάτων κατά 70 εκατοµµύρια ευρώ. Υπάρχει η συστηµατική και
καθηµερινή παρακολούθηση σε σχέση µε την εξέλιξη που αφορά
την αντιµετώπιση των απορριµµάτων.
Σ’ αυτό το πλαίσιο να είστε σίγουρη ότι θα ακολουθήσουµε τις
πιο σύγχρονες µεθόδους, αυτές οι οποίες συστήνονται και προτάσσονται σε πρώτη προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως θα το εντάξουµε στο νέο σχεδιασµό, ο οποίος έχει ξεκινήσει και νοµίζουµε ότι θα ολοκληρωθεί στους επόµενους
µήνες όσον αφορά την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
απορριµµάτων, στον εθνικό σχεδιασµό που θα ολοκληρώσουµε
τους επόµενους µήνες και θα αντιµετωπίσουµε αυτό το ακανθώδες θέµα για την επόµενη εξαετία ουσιαστικά 2014-2020.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
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Η έβδοµη µε αριθµό 7053/12-2-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάσταση του Γενικού Νοσοκοµείου της Θήβας, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 7630/25-2-2013 ερώτηση δευτέρου κύκλου
του Βουλευτή Λέσβου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ιωάννη Ζερδελή προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στις εταιρείες «Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου» και
«Lesvos Shops Α.Ε.» δεν συζητείται λόγω ικανοποίησης του Βουλευτή από τον Υπουργό και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 3672/1-11-2012 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
ιδιωτικοποίηση της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλευτής κ. Ειρήνη Δούρου
και η Βουλευτής κ. Νάντια Βαλαβάνη ζητούν άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Αντιµετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
Άρθρο 1
Σύζευξη συστηµάτων Υπουργείων Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Εσωτερικών και Οικονοµικών
1. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούται να
διασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγµατικό χρόνο πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης
Ληξιαρχικών Πράξεων στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων, στις υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στην
ανώνυµη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Ανώνυµη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς και σε κάθε άλλο διαπιστευµένο στο σύστηµα αυτό φορέα.
2. Οι φορείς της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούνται
να διασφαλίζoυν στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών τη
συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγµατικό χρόνο πρόσβαση στα αρχεία τους προκειµένου να είναι εφικτή η διασταύρωση και η συµπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων στο Σύστηµα
Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.
3. Μεταξύ της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών και
εκάστου φορέα από τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1
δύναται να συναφθούν πρωτόκολλα συνεργασίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήµατος.
Άρθρο 2
Διασταυρωτικοί έλεγχοι της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
1. Η αρµόδια διεύθυνση της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» διασταυρώνει τα
τηρούµενα σε αυτήν αρχεία συντάξεων µε τα στοιχεία που αντλεί

από το Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων, όπως αυτό τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 8Α, όπως αυτό προστίθεται στο ν.
344/1976 (Α’ 143) µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
2. Αν από τον έλεγχο της παραγράφου 1 προκύψει ότι έχει
επέλθει θάνατος συνταξιούχου, η αρµόδια διεύθυνση της
«Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ» προβαίνει στην άµεση αναστολή καταβολής της
σύνταξης και της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
για το συγκεκριµένο ΑΜΚΑ και ενηµερώνει ταυτόχρονα τον αρµόδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ΕΟΠΥΥ.
3. Αν από τον έλεγχο της παραγράφου 1 προκύψει ότι έχει επισυµβεί γάµος, διαζύγιο, κατάρτιση ή λύση συµφώνου συµβίωσης, η αρµόδια διεύθυνση της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» ενηµερώνει τον
ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να προβεί στη διακοπή της ασφαλιστικής
κάλυψης εκείνων, που απώλεσαν την ιδιότητα του προστατευόµενου ή εξαρτώµενου µέλους και προβαίνει στην άµεση αναστολή καταβολής των κάτωθι περιγραφοµένων παροχών και των
επιδοµάτων εκείνων, που εξαρτώνται από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και ενηµερώνει τον βαρυνόµενο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης για να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες.
Ειδικότερα:
α. Σε περίπτωση γάµου ή συµφώνου συµβίωσης αναστέλλεται
η καταβολή σύνταξης χηρείας, σύνταξης άγαµης θυγατέρας ή
άλλου προστατευόµενου µέλους. Επίσης ενηµερώνει τον βαρυνόµενο φορέα προκειµένου να προβεί στη διακοπή των ασφαλιστικών παροχών εκείνων που λόγω γάµου ή συµφώνου
συµβίωσης απώλεσαν την ιδιότητα του προστατευόµενου ή
εξαρτώµενου µέλους. Για την περίπτωση του γάµου λαµβάνεται
υπόψη είτε η καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης γάµου στο
αρµόδιο ληξιαρχείο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν. 344/
1976, όπως τροποποιείται µε το νόµο αυτόν, είτε η άπρακτη πάροδος δέκα µηνών από την έκδοση του προβλεποµένου από τις
διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 28/28.7.1931 παραβόλου για
την έκδοση της άδειας γάµου. Για το λόγο αυτόν η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ενηµερώνει σε πραγµατικό
χρόνο την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για την έκδοση του ανωτέρω παραβόλου στο οποίο εφεξής αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο, οι ΑΜΚΑ και οι ΑΦΜ των µελλονύµφων. Αν για
οποιονδήποτε λόγο µαταιώθηκε η τέλεση του γάµου, η ανασταλείσα καταβολή συνεχίζεται κανονικά, αφού προηγουµένως ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα
βεβαίωση από την αρµόδια εκκλησιαστική ή δηµοτική αρχή ότι
δεν τελέστηκε γάµος. Στην περίπτωση αυτή αποδίδονται αναδροµικά και άτοκα οι τυχόν παρακρατηθείσες παροχές κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο αυτή. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µπορεί να διαφοροποιηθούν τα αναγκαία στοιχεία για την απόδειξη της µαταίωσης του γάµου.
β. Σε περίπτωση διαζυγίου ή λύσης συµφώνου συµβίωσης
αναστέλλεται η καταβολή στους πρώην συζύγους ή συµβιούντες
του επιδόµατος στήριξης τέκνων και των άλλων παροχών που
είναι συνδεδεµένες µε την οικογενειακή κατάσταση. Η καταβολή
συνεχίζεται και αποδίδονται στον δικαιούχο γονέα, που έλαβε
την επιµέλεια των τέκνων, αναδροµικά και άτοκα τα επιδόµατα
και οι λοιπές παροχές των οποίων είχε ανασταλεί η καταβολή
τους, ύστερα από την προσκόµιση από αυτόν των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος
ενηµερώνει αµελλητί την «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση ληξιαρχικής µεταβολής η αρµόδια
διεύθυνση της «Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ» ενηµερώνει σε εβδοµαδιαία βάση
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΟΠΥΥ και τον Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο 3
Λοιπές διασταυρώσεις Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προχωρεί µηνιαία σε διασταυρώσεις µε τα µητρώα του Εθνικού Συστήµατος Πληρωµών Συντάξεων, του ΑΜΚΑ
και της ΓΓΠΣ προκειµένου:
α. να ενηµερώνονται όλα τα Ταµεία για παραβατική συµπεριφορά συνταξιούχων τους που έχει εντοπιστεί σε άλλο Ταµείο,
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β. να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές όλα τα αρχεία εντοπισµού των παραβατών και στοιχειοθεσίας των παραβάσεων.
Άρθρο 4
Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων
του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων»
1. Η περίπτωση ε’ του άρθρου 4 του ν. 344/1976 (A’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Να χρησιµοποιεί για την έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων
το πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 8Α».
2. Μετά το άρθρο 8 του ν. 344/1976 προστίθεται άρθρο 8Α ως
εξής:
«Άρθρο 8Α
Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης
Ληξιαρχικών Πράξεων
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών δηµιουργείται Πληροφοριακό
Σύστηµα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και τηρείται κεντρική
βάση δεδοµένων αυτού. Στο σύστηµα αυτό επιτρέπεται η είσοδος µόνο διαπιστευµένων χρηστών µέσω κωδικών πρόσβασης
που αποδίδει η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής
Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι διαπιστευµένοι χρήστες εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστηµα για
να καταχωρούν, αναζητούν, τροποποιούν, επεξεργάζονται, παρακολουθούν και εκτυπώνουν όλες τις ληξιαρχικές πράξεις που
εκδίδονται από τα κατά τόπους αρµόδια ληξιαρχεία της χώρας.
2. Η Διεύθυνση Αστικής και Δηµοτικής Κατάστασης του
Υπουργείου Εσωτερικών διασφαλίζει την παροχή και διαχείριση
των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία και συνεχή ενηµέρωση της κεντρικής βάσης δεδοµένων της προηγουµένης παραγράφου.
3. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, οι υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η ανώνυµη εταιρεία
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυµη
Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.),
ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ),
καθώς και κάθε άλλος διαπιστευµένος φορέας αντλούν αυτοµατοποιηµένα από τη κεντρική βάση δεδοµένων ληξιαρχικά στοιχεία
πολιτών αποκλειστικά για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να καθορίζονται
και άλλοι διαπιστευµένοι φορείς που αντλούν στοιχεία από την
κεντρική βάση δεδοµένων της παραγράφου 1.
4. Οι ληξιαρχικές πράξεις τυπώνονται αποκλειστικά από το
Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και
φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας που παράγεται αυτόµατα
από το πληροφοριακό σύστηµα.»
3. Στις περιπτώσεις γ’, δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 344/1976 η λέξη «εµφανισθέντων» αντικαθίσταται
από τις λέξεις «δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός».
4. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 344/ 1976 προστίθεται παράγραφος 2 µε ταυτόχρονη αναρίθµηση της παραγράφου 2 σε 3, η οποία έχει ως εξής:
«2. Ο ληξίαρχος υποχρεούται να εισάγει στο πληροφοριακό
σύστηµα του άρθρου 8Α και κάθε άλλο στοιχείο υποδεικνυόµενο
από τους διαπιστευµένους φορείς προς εξυπηρέτηση των σκοπών λειτουργίας τους.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού
προσώπου µετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νοµιµοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αµφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής,
λύσης ή ακύρωσης γάµου, λύσης του συµφώνου συµβίωσης,
προσθήκης ή µεταβολής ονόµατος, επωνύµου, ιθαγένειας, θρησκεύµατος ή αλλαγής φύλου καταχωρίζονται στο πεδίο του πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 8A που φέρει την ένδειξη
«Μεταβολές» εντός µηνός από τότε που έλαβαν χώρα µε την
προσκόµιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού
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περί του αµετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά αµετακλήτου λύσης ή ακύρωσης
γάµου, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε
δηµόσιας ή δηµοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ’ αυτών επισηµείωση του αρµόδιου ληξιάρχου ότι αντίγραφό τους κατατέθηκε σε αυτόν και ότι καταχωρήθηκε η σχετική µεταβολή στο
πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 8Α και για τους γάµους που
έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ότι
καταχωρήθηκε η σχετική µεταβολή και στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάµου.
6. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.
344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το όνοµα, το επώνυµο, τη δηµοτικότητα και, εφόσον υφίσταται, το Φορέα Ασφάλισης του νεογνού».
7. Η περίπτωση ε’της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.
344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το όνοµα, το επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρήσκευµα, το επάγγελµα, την κατοικία και τα στοιχεία εγγραφής στο δηµοτολόγιο
των γονέων. Περιέχει, επίσης, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον
υφίσταται, το Φορέα Ασφάλισης αυτών.»
8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δήλωση αυτή είναι πάντοτε έγγραφη και περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 στοιχεία.»
9. Η περίπτωση α’ του άρθρου 31 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το όνοµα, το επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρήσκευµα και το
δόγµα, το επάγγελµα, τον τόπο και το έτος γεννήσεως και την
κατοικία των συζύγων, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, τον
Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον υφίσταται,
το Φορέα Ασφάλισης αυτών».
Στο ίδιο άρθρο προστίθεται περίπτωση η’ η οποία έχει ως
εξής:
«η. Τον αριθµό του παραβόλου που καταβάλλεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 28/28.7.1931 για την έκδοση της άδειας γάµου».
10. Μετά το άρθρο 31 του ν. 344/1976 προστίθεται άρθρο 31Α
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 31Α
Στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης
του συµφώνου συµβίωσης
Η ληξιαρχική πράξη για το σύµφωνο συµβίωσης, πλην των
στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9, περιέχει:
α. Το όνοµα και επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρήσκευµα, το
επάγγελµα, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον τόπο και το έτος γέννησης και
την κατοικία των συµβαλλοµένων.
β. Το όνοµα και επώνυµο των γονέων των συµβαλλοµένων.
γ. Τα στοιχεία εγγραφής των συµβαλλοµένων στο δηµοτολόγιο.
δ. Τον τόπο, την ηµέρα, το µήνα και το έτος σύναψης του συµφώνου συµβίωσης.»
11. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.
344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το όνοµα, το επώνυµο και την κατοικία του δηλούντος».
Η περίπτωση δ’ της ίδιας ως άνω παραγράφου αντικαθίσταται
ως εξής:
«δ. τα στοιχεία εγγραφής του θανόντος στο δηµοτολόγιο».
Η περίπτωση στ’ της ιδίας ως άνω παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Το όνοµα και το επώνυµο των γονέων του θανόντος».
12. Στο άρθρο 34 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στη ληξιαρχική πράξη σηµειώνεται από τον ληξίαρχο, µε
βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και ο ακριβής τόπος
ενταφιασµού, καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα αυτού.»
13. Το άρθρο 35 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
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« Άρθρο 35
Ενταφιασµός προσώπου
Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασµός προσώπου χωρίς την προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού στην οποία πρέπει
να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασµού, καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα αυτού.»
14. Η περίπτωση γ’ του άρθρου 48 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόµου διενεργεί ενταφιασµό χωρίς την προηγούµενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης
θανάτου».
15. Το άρθρο 49 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης
των ληξιαρχικών γεγονότων
1. Στους υπόχρεους προς δήλωση ενώπιον ληξιάρχου, οι
οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης πρόστιµο: α) ύψους εκατό ευρώ εάν προέβησαν σε δήλωση µετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παράγραφος
1, 20 παράγραφος 1 και 29 παράγραφος 1 µηνιαίας, δεκαηµέρου
και τεσσαρακονταηµέρου προθεσµίας δηλώσεως αντιστοίχως
και β) ύψους τριακοσίων ευρώ αν προέβησαν σε δήλωση µετά
την παρέλευση ενενήντα ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας
που προβλέπεται στα άρθρα αυτά.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να αναπροσαρµόζονται τα ανωτέρω ποσά.
3. Ο ληξίαρχος ενηµερώνει αµελλητί τον Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τις παραλείψεις της προηγουµένης παραγράφου.
4. Εφόσον υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι,η δήλωση κάποιου εξ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς.»
16. Μετά το άρθρο 49 του ν. 344/1976 προστίθεται άρθρο 49Α,
το οποίο έχει ως ακολούθως:
«Άρθρο 49Α
Αστική ευθύνη
1. Υπάλληλοι του δήµου, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν
στην έκδοση ληξιαρχικής πράξης ή εκδίδουν αυτή κατά παράβαση των κειµένων διατάξεων, ευθύνονται για κάθε θετική ζηµία
που προξένησαν στο Δηµόσιο. Η ζηµία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου οργάνου Διοίκησης του φορέα που ζηµιώθηκε. Κατά της πράξης αυτής
επιτρέπεται έφεση από το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε
ο καταλογισµός ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλουν
την εκτέλεση της πράξης καταλογισµού.
2. Αν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπεται η
συµµετοχή και τρίτων προσώπων για την έκδοση ληξιαρχικών
πράξεων, τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται κατ’ ανάλογη εφαρµογή
της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον µε τις πράξεις ή παραλείψεις τους συνετέλεσαν στη θετική ζηµία του Δηµοσίου.»
Άρθρο 5
Αντικατάσταση της παραγράφου 8 του Κεφαλαίου ΙΙ
του άρθρου 75 του ν. 3463/2006
Η παράγραφος 8 του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων [Κ.ν. 3463/2006 (Α’ 114)] αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Η δηµιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιµητηρίων και
κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.»
Άρθρο 6
Αντικατάσταση της περίπτωσης στ’ του άρθρου 82
του ν. 3852/2010

Η περίπτωση στ’ του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση και
την ευταξία του κοιµητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνηµείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την
ανακοµιδή οστών.»
Άρθρο 7
Τήρηση ληξιαρχικών βιβλίων
Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο
τύπος και ο τρόπος τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των
δήµων, οι οποίοι διαθέτουν Πληροφοριακό Σύστηµα, ανεξάρτητα
από τον αριθµό των προς καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων.»
Άρθρο 8
Κατάργηση διατάξεων ληξιαρχείων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι υποπεριπτώσεις 1, 2 και 3 της περίπτωσης στ’ του άρθρου 4 του ν.
344/1976, η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του
ν. 344/1976, τα άρθρα 36 και 37 του ν. 344/1976, η περίπτωση β’
του άρθρου 48 του ν. 344/1976 και η παράγραφος 2 του άρθρου
81 του ν. 3996/2011 (Α’170).
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως 7 του νόµου
αυτού αρχίζει δέκα ηµέρες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
Άρθρο 9
Ποινική ευθύνη των υπαλλήλων για την πρόκληση
βλάβης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης
Υπάλληλος, που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4,
18 και 19 του νόµου αυτού µε αποτέλεσµα την πρόκληση βλάβης
σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους εφόσον η πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα
από άλλη ποινική διάταξη.
Άρθρο 10
Γνωστοποίηση επιβολής διοικητικής ποινής
Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών ποινών σε ιατρούς λόγω
παράνοµης συµπεριφοράς τους, που προκάλεσε βλάβη σε
φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ο αρµόδιος Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου που επέβαλε την ποινή διαβιβάζει αντίγραφο της σχετικής απόφασης στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο
υπάγεται ο ιατρός και καταχωρίζεται στο µητρώο του.
Άρθρο 11
Διαδικασία πρόσληψης ιατρών σε φορείς
κοινωνικής ασφάλισης
Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού για την πρόσληψη ιατρού
ή την κατάρτιση οποιασδήποτε µορφής σύµβασης µε ιατρό, οι
φορείς κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να ζητούν από τον
ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από τον ιατρικό σύλλογο στον οποίο υπάγεται, σχετικά µε το ότι δεν εκκρεµεί σε βάρος του καταδίκη ή διοικητική ποινή από τις
αναφερόµενες στο άρθρο 10.
Άρθρο 12
Ειδική Ποινική Διαδικασία
1. Στην αξιόποινη πράξη του άρθρου 9, για την οποία έχει πα-
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ρέλθει η προθεσµία του αυτοφώρου, εφαρµόζεται ανάλογα η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 418 και 424 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας.
2. Στις περιπτώσεις κακουργηµάτων που ζηµιώνουν φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται
από τις διατάξεις του ν. 4022/2011 περί εκδίκασης πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων και υποθέσεων
µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 13
Πολιτική Αγωγή
Αν ασκηθεί ποινική δίωξη για την περιγραφόµενη στο άρθρο
9 αξιόποινη συµπεριφορά δύναται να παρασταθεί ως πολιτικώς
ενάγων το Ελληνικό Δηµόσιο και ο κατά περίπτωση θιγόµενος
φορέας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Άρθρο 14
Συνεργασία Οικονοµικής Αστυνοµίας – ΣΕΠΕ – ΕΥΠΕΑ
Η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) καθίσταται εντός των χωρικών
ορίων δικαιοδοσίας της εκ παραλλήλου αρµόδια για την ενέργεια
των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από τα ελεγκτικά όργανα του
ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και το ΣΕΠΕ.
Τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, το ΣΕΠΕ και η Υπηρεσία
Οικονοµικής Αστυνοµίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος
(ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας της - σε
περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, είναι αρµόδια για την ενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στη περίπτωση στ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951
(Α’ 179), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του
ν. 2556/1997 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν.
3232/2004.
Άρθρο 15
Διαδικασία ειδικού ελέγχου
1. Τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύσεως
άδειες, καθώς και κάθε στοιχείο, που µε οποιαδήποτε διάταξη
νόµου ή υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι επιδεικνύεται
υποχρεωτικά στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΣΕΠΕ,
επιδεικνύονται υποχρεωτικά και στους αξιωµατικούς της Υπηρεσίας Οικονοµικής Αστυνοµίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.), στο πλαίσιο των ελέγχων που θα
ενεργούνται σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
2. Τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε., ύστερα
από τη διενέργεια του ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου
14, υποχρεούνται να συντάξουν και στη συνέχεια να υποβάλουν
τη σχετική έκθεση, µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου, στις υπηρεσίες, που είναι κατά περίπτωση αρµόδιες για την επιβολή των
προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων. Οι σχετικές κυρωτικές
πράξεις του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Επίσης µε κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή της εργασιακής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας µεταξύ
της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
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Άρθρο 16
Συµπλήρωση αντικειµένου αποστολής
της Οικονοµικής Αστυνοµίας
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 9/2011 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας (ΥΠ.Ο.Α.) έχει ως
αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονοµικών εγκληµάτων και ιδίως αυτών που τελέστηκαν σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων του Δηµοσίου και της εθνικής οικονοµίας
γενικότερα, ή εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου
εγκλήµατος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της
αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες
πράξεις.»
Άρθρο 17
Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συµµόρφωσης
1. Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, εγγεγραµµένοι στο
δηµόσιο µητρώο του ν. 3693/2008 που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήµατα αλλοδαπών
επιχειρήσεων, υποχρεούνται, πέραν της έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του
ν. 2238/1994 όπως ισχύει, και στην έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού (Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συµµόρφωσης).
2. Το ασφαλιστικό πιστοποιητικό εκδίδεται µετά από έλεγχο
που διενεργείται παράλληλα µε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης. Τυχόν παραβάσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας που
διαπιστώνονται από νόµιµους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία,
αναφέρονται αναλυτικά στο ασφαλιστικό πιστοποιητικό.
3. Οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διώκονται και
τιµωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το έργο των νόµιµων ελεγκτών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται εντός τριών µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κατόπιν σχετικής εισήγησης
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καθορίζονται το αντικείµενο του ελέγχου αυτού,
το περιεχόµενο του ασφαλιστικού πιστοποιητικού, ο τρόπος, ο
χρόνος και η διαδικασία υποβολής του, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους υπόχρεους που δεν αναθέτουν την έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλιστικής συµµόρφωσης, οι τυχόν εξαιρέσεις
από την υποχρέωση έκδοσης του ασφαλιστικού πιστοποιητικού,
ο τρόπος και το ύψος της αµοιβής, η οποία δεν µπορεί να είναι
δυσανάλογη του παρεχόµενου έργου και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.7.2013.
Άρθρο 18
Δηµιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βάσης σύνταξης και
συνταξιούχων
Καταπολέµηση γραφειοκρατίας
και φοροδιαφυγής
Υποχρεώσεις Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και Γ.Γ.Π.Σ..
1. Η αρµόδια υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ ΑΕ µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόµενου, της καταβολής, έτους υποχρεούται να µεταφέρει ηλεκτρονικά το σύνολο της φορολογητέας ύλης κάθε
µορφής σύνταξης ανά συνταξιούχο στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων.
2. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων σε εύλογο χρόνο από τη λήψη της πληροφορίας της παραγράφου 1
προβαίνει υποχρεωτικά στην προσυµπλήρωση της ηλεκτρονικής
φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουµένων στη
βάση των στοιχείων, που της διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
3. Εντός εξήντα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι
φορείς κοινωνικής ασφάλισης µε ευθύνη των διοικητών ή των
προέδρων τους υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ
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ηλεκτρονικό αρχείο µε τα πλήρη στοιχεία των µη απογραφέντων,
κατά τις απογραφές των ετών 2011, 2012 και 2013, συνταξιούχων και το µηνιαίο ποσό σύνταξης αυτών, καθώς και τα στοιχεία
των συνταξιούχων, οι οποίοι έλαβαν χωρίς να δικαιούνται επίδοµα, σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη οικονοµική παροχή.
4. Η αρµόδια υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ ΑΕ υποχρεούται εντός ενός
µήνα από την κοινοποίηση της παραγράφου 3 να προβεί στις
αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να αναστείλει την καταβολή
των πάσης φύσεως οικονοµικών παροχών και συντάξεων. Ταυτόχρονα προβαίνει και στην άµεση αναστολή της δυνατότητας
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τον ΑΜΚΑ του συνταξιούχου της παραγράφου 3 και ενηµερώνει τον ΕΟΠΥΥ. Τα στοιχεία
των συνταξιούχων της παραγράφου 3 καταχωρούνται, αµέσως
µετά την αναστολή της καταβολής, σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τον όρο «Μητρώο Παραβατικότητας» που δηµιουργείται και λειτουργεί ειδικά προς το σκοπό αυτόν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
5. Από 1.3.2013 στην απόφαση συνταξιοδότησης µε ευθύνη
του υπογράφοντος αυτήν οργάνου αναγράφεται υποχρεωτικά ο
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του συζύγου αυτού εφόσον
είναι έγγαµος.
6. Σε περίπτωση µη κοινοποίησης του ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ στην
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αναστέλλεται προσωρινά η καταβολή της οικείας σύνταξης. Η ανασταλείσα σύνταξη επαναχορηγείται αµέσως µετά
την ενηµέρωση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για τα ελλείποντα στοιχεία του
προηγούµενου εδαφίου.
Άρθρο 19
Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνοµης απασχόλησης
επιδοτούµενου ανέργου
1. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεωρητές του
ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο και µετά τη διαβίβαση του δελτίου ελέγχου τους στην αρµόδια υπηρεσία του
Ο.Α.Ε.Δ. προς διασταύρωση, διαπιστώνεται, ότι κάποιος απασχολείται µε οποιαδήποτε µορφή απασχόλησης σε εργοδότη, χωρίς
ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νοµίµως στις αρµόδιες αρχές,
ενώ και από την ανωτέρω διασταύρωση προκύπτει ότι είναι επιδοτούµενος άνεργος, επιβάλλονται στον εργοδότη, πλέον των
προβλεποµένων στο άρθρο 25 του ν. 3996/2011 και πάντως σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόµου, οι κάτωθι
διοικητικές κυρώσεις:
α. πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε απασχολούµενο επιδοτούµενο άνεργο ή
β. πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε απασχολούµενο επιδοτούµενο άνεργο, όταν έχει προηγηθεί καταγγελία της σύµβασης εργασίας του από τον ίδιο εργοδότη.
Κατά της πράξης επιβολής προστίµου µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011.
Άρθρο 20
Θωράκιση Επιθεωρητών ΣΕΠΕ
1. Στο άρθρο 17 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος
15 ως εξής:
«15. Επιθεωρητές Εργασίας των οποίων η κινητή περιουσία ζηµιώνεται ή καταστρέφεται ολοσχερώς ή εν µέρει κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορµής αυτής δικαιούνται
αποζηµίωσης από το Ελληνικό Δηµόσιο. Αν το αντικείµενο που
καταστράφηκε ή υπέστη φθορές ήταν ασφαλισµένο, αξίωση
αποζηµίωσης κατά του Δηµοσίου υπάρχει µόνο για το επιπλέον
της ασφαλιστικής αποζηµίωσης ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας στα δικαιώµατα του ασφαλισµένου
για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσµατος αποκλείεται.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους να συµπληρώσουν ειδικά για το σκοπό
αυτόν Δελτία Ελέγχου, που έχουν τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων ή αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρµογών, στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία των παραβάσεων, καθώς και

υποδείξεις προς συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του
ν. 3996/2011 καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.),
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 21
Αναστολή λειτουργίας οργανικών µονάδων
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας µπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών
µονάδων επιπέδου Τµήµατος του Σ.ΕΠ.Ε. και να µεταφέρεται η
καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητά τους, σε άλλη οργανική
µονάδα του ιδίου επιπέδου. Σε περίπτωση κατά την οποία η κατά
τόπον αρµοδιότητα του Τµήµατος υποδοχής ανήκει σε διαφορετική Περιφερειακή Διεύθυνση, από αυτήν του µεταφερόµενου
Τµήµατος, η τοπική αρµοδιότητα της Διεύθυνσης του Τµήµατος
υποδοχής επεκτείνεται και επί της κατά τόπον αρµοδιότητας του
µεταφεροµένου τµήµατος.
Άρθρο 22
Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 3863/2010
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισµοί του
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισµό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και
φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν
στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο
έργο.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις
πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης
(εργολάβοι) υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω
στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο
ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων
υπέρ Δηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόµενοι.»
2. Στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010 προστίθεται παράγραφος 2
ως εξής:
«2.α) Οι πράξεις επιβολής προστίµου που επιβάλλονται σε
βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης
καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» που τηρείται
στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας.
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β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων
εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα
αρχή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας,
η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της
σύµβασης.
γ) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη
της σύµβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας,
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2)
πράξεων επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, καθεµιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρµογή της υ.α.
2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθµίσει µελλοντικά
το περιεχόµενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 7 του παρόντος, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριµένης
παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ’ εφαρµογή της παρ. 1Β του άρθρου
24 του ν. 3996/2011, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της
προσφοράς.
δ) Για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού
ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού
ή/και φύλαξης προσκοµίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του
νοµίµου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας.»
3. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 αναριθµούνται σε παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7, και 8 και η παράγραφος 3, όπως αναριθµήθηκε, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στη σύµβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή
µε τους εργολάβους περιλαµβάνονται τα στοιχεία α’ έως στ’ της
πρώτης παραγράφου, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρµογή
των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και
της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και
πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύµβαση είναι άκυρη και
απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής.»
4. Η παράγραφος 5, όπως αναριθµήθηκε, αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής
εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται από την
αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την
παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη
σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον
αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζοµένους και
αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.»
5. Η παράγραφος 7, όπως αναριθµήθηκε, αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση
αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νο-
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µοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω
διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον
εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία
της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του
εργολάβου έκπτωτου.»
Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του ν. 3996/2011
1. Το άρθρο 3 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Α. Συµφιλιωτική διαδικασία
1. Το ΣΕΠΕ παρεµβαίνει συµφιλιωτικά µετά την υποβολή σχετικού αιτήµατος από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των
εργαζοµένων ή τις οργανώσεις των εργοδοτών ή και από τον εργοδότη ατοµικά για οποιοδήποτε θέµα προκαλεί διένεξη ή διαφωνία µε αφορµή τη σχέση εργασίας, και αν ακόµη δεν αποτελεί
αντικείµενο συλλογικής σύµβασης. Συµφιλιωτική διαδικασία δεν
διεξάγεται για υποθέσεις αρµοδιότητας του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ), όπως αυτές καθορίζονται στο
ν. 1876/1990.
2. Η συµφιλιωτική διαδικασία αρχίζει µε την κατάθεση σχετικής
αίτησης από το ενδιαφερόµενο µέρος και γνωστοποιείται µε
κάθε πρόσφορο µέσο στο άλλο µέρος. Στην αίτηση αναφέρονται
τα στοιχεία των µερών και τα αιτήµατά τους.
3. Η συµφιλίωση διενεργείται σε τοπικό ή περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, η συµφιλιωτική διαδικασία
διεξάγεται ενώπιον του αρµόδιου Προϊσταµένου Τµήµατος ή του
Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων που ορίζεται από αυτόν. Σε
περιφερειακό επίπεδο, η συµφιλιωτική διαδικασία διεξάγεται,
είτε ενώπιον του αρµόδιου Προϊσταµένου Περιφερειακής Διεύθυνσης, είτε ενώπιον του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασιακών
Σχέσεων που ορίζεται από τον αρµόδιο Προϊστάµενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης. H αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιλαµβάνεται
περιπτώσεων συµφιλίωσης σε εθνικό επίπεδο, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 13 του ν. 1876/1990.
4. Κατά τη διάρκεια της συµφιλιωτικής διαδικασίας µπορούν
να παρίστανται συνολικά µέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι από κάθε
ενδιαφερόµενο µέρος, πέραν των νοµικών συµβούλων. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνονται κατ’ επιλογήν του κάθε µέρους εκπρόσωποι της πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της
δευτεροβάθµιας ή της οµοιοεπαγγελµατικής τοιαύτης ή του Εργατικού Κέντρου της περιοχής ή της ΓΣΕΕ εκ µέρους των εργαζοµένων, καθώς και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης εκ µέρους του εργοδότη ή των εργοδοτών. Κατά τη διάρκεια της συµφιλιωτικής διαδικασίας µπορεί να παρίσταται διερµηνέας νοηµατικής γλώσσας της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος
για την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόµου, καθώς και µεταφραστής για την υποστήριξη αλλοδαπού.
5. Η συµφιλιωτική διαδικασία αποσκοπεί στην προσέγγιση των
απόψεων των µερών το συντοµότερο δυνατόν µε κάθε πρόσφορο µέσο και µε απώτερο σκοπό τον τερµατισµό της διένεξης
και τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης. Στο τέλος της συµφιλιωτικής διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο βεβαιώνεται η συµφωνία ή η διαφωνία των µερών. Το πρακτικό
υπογράφεται από τα ενδιαφερόµενα µέρη και τον επιληφθέντα
Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων. Ο τελευταίος υποχρεούται
σε διατύπωση αιτιολογηµένης άποψης, όπου αυτό καθίσταται
εφικτό. Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων
αδυνατεί να µορφώσει άποψη, τότε αρκείται στη διατύπωση πλήρους και επαρκώς αιτιολογηµένης γνώµης περί της αδυναµίας
του αυτής.
Β. Επίλυση εργατικών διαφορών
1. Εργατικές Διαφορές είναι κάθε είδους διαφωνίες µεταξύ εργαζοµένου ή εργαζοµένων και εργοδότη που πηγάζουν από τη
σχέση εργασίας αναφορικά µε την εφαρµογή και τήρηση των
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διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.
2. Για την επίλυση των εργατικών διαφορών ο εργαζόµενος ή
περισσότεροι εργαζόµενοι που επικαλούνται κοινό συµφέρον, ο
εργοδότης, καθώς και οι οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις
έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την παρέµβαση του Επιθεωρητή
Εργασιακών Σχέσεων.
3. Η διαδικασία επίλυσης της εργατικής διαφοράς διεξάγεται
από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου Τµήµατος ή από τον Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, που ορίζεται από τον Προϊστάµενο
του αρµόδιου Τµήµατος και εφόσον ο Προϊστάµενος του αρµόδιου Τµήµατος ή ο Προϊστάµενος της αρµοδίας Περιφερειακής
Διεύθυνσης κρίνει ότι η εργατική διαφορά χρήζει περαιτέρω εξέτασης, αυτή διεξάγεται σε δεύτερο βαθµό από τον Προϊστάµενο
της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
4. Η διαδικασία επίλυσης της εργατικής διαφοράς αρχίζει µε
την κατάθεση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο και γνωστοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στο άλλο µέρος. Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία των µερών και τα υποβληθέντα
αιτήµατα που αποτελούν τη βάση διεξαγωγής της συζήτησης
της εργατικής διαφοράς.
5. Κατά τη διαδικασία της εργατικής διαφοράς µπορούν να παρίστανται συνολικά µέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι από κάθε ενδιαφερόµενο µέρος πέραν των νοµικών συµβούλων. Σε αυτούς
συµπεριλαµβάνονται κατ’ επιλογήν του κάθε µέρους εκπρόσωποι
της πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της δευτεροβάθµιας ή της οµοιοεπαγγελµατικής τοιαύτης ή του Εργατικού
Κέντρου της περιοχής ή της ΓΣΕΕ εκ µέρους των εργαζοµένων,
καθώς και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης εκ µέρους του εργοδότη ή των εργοδοτών. Κατά τη διάρκεια της εργατικής διαφοράς µπορεί να παρίσταται διερµηνέας νοηµατικής
γλώσσας της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για την υποστήριξη
κωφού ή βαρήκοου ατόµου, καθώς και µεταφραστής για την
υποστήριξη αλλοδαπού.
6. Κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς τα µέρη υποχρεούνται να παρασταθούν αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµο εκπρόσωπο είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Μετά το
πέρας της συζήτησης συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται
από τα παριστάµενα µέρη και τον Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, ο οποίος υποχρεούται στη διατύπωση άποψης επί της διαφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί το πρακτικό χορηγείται και σε
γραφή Braille ή άλλες προσβάσιµες από άτοµα µε αναπηρία µορφές. Εάν απουσιάζει ένα από τα µέρη, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων καταγράφει τις απόψεις του παρισταµένου µέρους
και, αν η απουσία είναι αδικαιολόγητη, θεσπίζεται µαχητό τεκµήριο για την αλήθεια των πραγµατικών ισχυρισµών αυτού. Συγχρόνως, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων µπορεί να
επιβάλει στο απόν µέρος τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του παρόντος νόµου, ύστερα από παροχή
γραπτών εξηγήσεων.
7. Αν οι παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας συνιστούν ποινικά αδικήµατα ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων υποβάλλει
µήνυση ή µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο Εισαγγελέα.»
2. Ο τίτλος του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«Ανεξαρτησία Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων».
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: «Ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων απολαµβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τα οποία οφείλει
να εκτελεί µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία.»
Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3996/2011 καταργείται.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.
3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας από το σύνολο των οργανικών θέσεων Επιθεωρητών Εργασίας κατανέµονται δώδεκα οργανικές θέσεις προϊσταµένων Διεύθυνσης και
δεκατέσσερις οργανικές θέσεις προϊσταµένων τµηµάτων.»
4.α. Στην παρ. 10, του άρθρου 17, του ν. 3996/2011 όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν ανάλογα και για την Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.»
β. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται
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ως ακολούθως:
«Στους ελέγχους που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές
Εργασίας έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ.
7 του άρθρου 16 του ν. 1264/ 1982, εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν
ή µετά από πρόσκληση του Επιθεωρητή Εργασίας. Στην περίπτωση ζητηµάτων που αφορούν σε εργαζοµένους µε αναπηρία,
oι Επιθεωρητές Εργασίας µπορούν κατά περίπτωση να συνεργάζονται µε εµπειρογνώµονες που ορίζονται από τη συνοµοσπονδία ατόµων µε αναπηρία.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα πρόστιµα που προβλέπονται
από την κείµενη εργατική νοµοθεσία αν διαπιστωθεί ότι στους
χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι διατάξεις περί απαγόρευσης
του καπνίσµατος.»
6.α. Η πρώτη παρ. της 1Α του άρθρου 24 του ν. 3996/ 2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. «Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση
για παροχή εξηγήσεων«Α. Πρόστιµο για καθεµία παράβαση από
τριακόσια (300) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µε
αιτιολογηµένη πράξη είτε του αρµόδιου Προϊσταµένου Τµήµατος
Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρµόδιου Προϊσταµένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν
σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταµένου Τµήµατος
Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο.»
β. Η υποπαράγραφος 1Β της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.
3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων της επιχείρησης ή
εκµετάλλευσης, για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών ηµερών µε αιτιολογηµένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή µε αιτιολογηµένη
πράξη του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Και στις δύο
περιπτώσεις η κύρωση επιβάλλεται κατόπιν προηγούµενης πρόσκλησης του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Ειδικού
Επιθεωρητή ή του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής
Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., µπορεί να επιβληθεί στον
εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις ηµέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή
τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Για
την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 δεν απαιτείται πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων και η διακοπή επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή του
αρµόδιου Προϊσταµένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Εργασίας,
για χρονικό διάστηµα µέχρι της πλήρους συµµόρφωσης του εργοδότη και της άρσης των παραβάσεων. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από
την αρµόδια αστυνοµική αρχή.»
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Η επιβολή σε βάρος του εργοδότη δύο ή περισσοτέρων πράξεων επιβολής προστίµου κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου
για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών ετών πριν
από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή προσφοράς στο
πλαίσιο διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης επιφέρει, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, τον αποκλεισµό
του εργοδότη από τη σύναψη της δηµόσιας σύµβασης, µε απόφαση της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής. Ειδικά στην περίπτωση
των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.»
δ. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΑ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ακολούθως:
«3. Στο άρθρο 20 του ν. 3418/ 2005 (Α’287) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµόδιων
οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθµός υπαιτιότητας, ο αριθµός
των εργαζοµένων, το µέγεθος της επιχείρησης, ο αριθµός των
εργαζοµένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε
µια από τις κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ του άρθρου 10 του ν. 3850/2010
(Α’ 84).».»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3996/2011 καταργείται.
8. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Ιατρός των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.
3850/2010 (Α’84), ο οποίος έχει σύµβαση ή άλλη σχέση εργασίας
µε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, υποχρεούται να προσκοµίζει στην αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έγγραφη άδεια της διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα, µε την οποία θα επιτρέπεται σε
αυτόν η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας στη συγκεκριµένη
επιχείρηση. Ο ιατρός του πρώτου εδαφίου εξαιρείται κατά την
άσκηση των καθηκόντων του στον ασφαλιστικό φορέα από την
οποιαδήποτε παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισµένο σε
αυτόν, εφόσον ο ασφαλισµένος εργάζεται σε επιχείρηση στην
οποία ο εργαζόµενος ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας.»
Άρθρο 24
Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012
1. Η παρ. Β’ του άρθρου 87 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Β.α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου
της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, στις οποίες έχει διαπραχθεί
η παράβαση, για χρονικό διάστηµα έως τρεις (3) ηµέρες µε αιτιολογηµένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή µε αιτιολογηµένη
πράξη του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.
β) Προσωρινή άνω των τριών ηµερών ή οριστική διακοπή της
λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή
του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..»
2. Στο τέλος του άρθρου 87 προστίθεται παράγραφος Γ’ ως
ακολούθως:
«Γ. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίστανται οι λέξεις «του
άρθρου 40» µε τις λέξεις «του άρθρου 88».
4. Το άρθρο 93 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 93
Καµία κύρωση ή µέτρο δεν επιβάλλεται, σύµφωνα µε τα άρθρα
85 και 87, χωρίς προηγούµενη κλήτευση του εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2690/1999 (Α’ 45). Κατά της απόφασης µε την οποία επιβάλλεται
διοικητική κύρωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
κοινοποίησή της.»
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5. Οι περιπτώσεις α’, β’και γ’ της παρ. 1 «Διοικητικές Κυρώσεις» του άρθρου 108 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίστανται
ως εξής:
«1. Διοικητικές κυρώσεις:
α. Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήµατά τους, που λειτουργούν
παρανόµως, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:
αα) πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση µε αιτιολογηµένη πράξη είτε του αρµόδιου
Προϊσταµένου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας, που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρµόδιου Προϊσταµένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν
σχετικής εισήγησης του Προϊσταµένου Τµήµατος Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, ή/ και
ββ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους µέχρι τρεις (3)
ηµέρες, µε αιτιολογηµένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., ύστερα από σχετική αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας,
γγ) προσωρινή άνω των τριών ηµερών ή οριστική διακοπή της
λειτουργίας τους, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταµένου της
αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..
Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής
διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
β. Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήµατά τους, που δεν υποβάλλουν εµπροθέσµως τις εκθέσεις δραστηριότητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 104 του παρόντος, επιβάλλεται µε
αιτιολογηµένη πράξη είτε του αρµόδιου Προϊσταµένου Τµήµατος
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης
του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του
αρµοδίου Προϊσταµένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταµένου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που
διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή
Εργασίας και, ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση για παροχή
εξηγήσεων, πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε
διαπιστωθείσα παράβαση.
γ. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των περιπτώσεων α’ και β’ εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1A, 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 24, στο σύνολό τους, του ν.
3996/2011, όπως ισχύουν κάθε φορά.»
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του Ι.Γ.Ε.Ε., που του έχει επιβληθεί,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο (2) έτη και µε χρηµατική ποινή.»
7. Οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 1 «Διοικητικές Κυρώσεις» του άρθρου 128 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίστανται
ως εξής:
«1. Διοικητικές κυρώσεις:
α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη είτε του αρµόδιου
Προϊσταµένου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρµόδιου Προϊσταµένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταµένου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε
του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και, ύστερα από
προηγούµενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων πρόστιµο, το
οποίο κυµαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ ανάλογα µε την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην απόφαση 15527/639/2010 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (Β’ 1359), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
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β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία ευρέθησαν να ασκούν τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης:
α) χωρίς να προβούν στην προσήκουσα αναγγελία άσκησής
της στην αρµόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή
β) έχουν προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. αλλά:
αα) ασκούν το επάγγελµα εντός του τριµήνου που απαιτείται
για τον έλεγχο της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων
χωρίς να έχουν ενηµερωθεί από την αρµόδια αρχή για την
άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, ββ) τους έχει απαγορευθεί
η άσκηση της δραστηριότητας Ε.Π.Α., λόγω µη συνδροµής των
νοµίµων προϋποθέσεων, επιβάλλεται: i) πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, µε αιτιολογηµένη πράξη είτε του αρµόδιου Προϊσταµένου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας
που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρµόδιου Προϊσταµένου
Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταµένου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε
του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από
προηγούµενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων ή και ii) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους µέχρι τρεις (3) ηµέρες µε
αιτιολογηµένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας, ή του
Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., ύστερα από σχετική αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, iii) προσωρινή άνω
των τριών ηµερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.. Η εκτέλεση των
διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
γ) Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων α’ και β’ εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1Α, 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, όπως
ισχύουν κάθε φορά.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 25
Σκοπός Ο.Α.Ε.Δ.
Το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και
άλλες διατάξεις» (Α’258) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος συστάθηκε µε το ν.δ. 2961/1954 «περί Συστάσεως Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197) και ο οποίος µετονοµάσθηκε σε Οργανισµό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) µε το ν.δ.
212/1969 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισµού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού» (Α’ 112), αποτελεί νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την
εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέµηση της ανεργίας,
την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την ασφάλιση κατά
της ανεργίας, την προώθηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και τη σύνδεσή της µε την απασχόληση, την πνευµατική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού και των
οικογενειών αυτού, τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τη συνδροµή στη συλλογική οργάνωση και
δράση του, εν όψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. συµµετέχει στην εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων και δύναται να υλοποιεί και να συµµετέχει, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε προγράµµατα που

απορρέουν από το εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων.
3. Ο Ο.Α.Ε.Δ. µεριµνά ιδίως:
α) για την παρακολούθηση των δεδοµένων της αγοράς εργασίας και την αποτελεσµατική σύζευξη της προσφοράς µε τη ζήτηση εργασίας,
β) για την εγγραφή των ανέργων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
και την τοποθέτησή τους, ανάλογα µε τα γενικά και ειδικά προσόντα τους, σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας µε την αξιοποίηση
σύγχρονων µέσων πληροφόρησης και ενηµέρωσης,
γ) για την εφαρµογή µέτρων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και διευκόλυνσης της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού,
δ) για την εφαρµογή µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης της
ανεργίας και ιδιαίτερα µέτρων προς διασφάλιση ίσων ευκαιριών
για την επαγγελµατική ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων,
ε) για τη δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας µε την
παροχή οικονοµικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες,
στ) για την οικονοµική υποστήριξη των ανέργων µε την παροχή
τακτικών επιδοµάτων σε όσους έχουν καταστεί άνεργοι, καθώς
και την καταβολή παροχών, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη,
ζ) για τη χορήγηση οικογενειακών επιδοµάτων, επιδοµάτων
κυήσεως και µητρότητας, εποχιακών επιδοµάτων, παροχών
στράτευσης και λοιπών βοηθηµάτων στους δικαιούχους που
συγκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις,
η) για την εφαρµογή της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος και την ανάπτυξη του συστήµατος της µαθητείας µε σκοπό
τη βελτίωση της δυνατότητας ένταξης των νέων στην ενεργό
επαγγελµατική ζωή,
θ) για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης για ανέργους και εργαζόµενους,
ι) για τη σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.) ,
ια) για τη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς στη χάραξη
των κατευθύνσεων του επαγγελµατικού προσανατολισµού,
ιβ) για τη φύλαξη και περιποίηση των παιδιών του εργατικού
δυναµικού, µε την ανάθεση του έργου αυτού στους νόµιµα λειτουργούντες ή ιδρυοµένους για το σκοπό αυτόν βρεφονηπιακούς σταθµούς του Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή
ιδιωτών,
ιγ) για την υλοποίηση προγραµµάτων υποστήριξης ανέργων
ελευθέρων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολουµένων.»
Άρθρο 26
Συµµετοχή του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
ως ισότιµου κοινωνικού εταίρου
Η περίπτωση ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2956/ 2001 (Α’
258) αντικαθίσταται ως εξής:
« ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των εργοδοτών µε τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται ως εξής: Δύο (2) από το Σ.Ε.Β.,
ένας (1) από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ένας (1) από την Ε.Σ.Ε.Ε. και ένας
(1) από το Σ.Ε.Τ.Ε.. Ένας (1) από τους εκπροσώπους των εργοδοτών υποδεικνύεται από κοινού ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Δ.. Σε περίπτωση ασυµφωνίας, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από το Σ.Ε.Β..»
Άρθρο 27
Ακατάσχετο των εισφορών υπέρ κλάδων
και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ.
1. Οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ. αποτελούν κοινωνικούς πόρους.
Επί των τραπεζικών καταθέσεων του Ο.Α.Ε.Δ. στις οποίες περιλαµβάνονται και εισφορές όπως αυτές του προηγουµένου εδαφίου δεν είναι επιτρεπτή η κατάσχεση.
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2. Οι διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 (Α’ 247) εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της κατάσχεσης εις χείρας του Ο.Α.Ε.Δ. ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης
απαιτήσεων τρίτων κατά του Ο.Α.Ε.Δ..
Στις περιπτώσεις αυτές, το κατασχετήριο ή το εκχωρητήριο
έγγραφο, που προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο κοινοποιείται
προς τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο 28
Προστασία ακίνητης περιουσίας Ο.Α.Ε.Δ.
Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
1. Η ακίνητη περιουσία του Ο.Α.Ε.Δ., σε περίπτωση κάθε µορφής παράνοµης κατάληψης, προστατεύεται µε την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 61 του ν.δ. 86/1969, όπως έχει τροποποιηθεί µε το
άρθρο 326 του ν. 4072/2012.
2. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο
Διοικητής.
3. Κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, ασκείται ανακοπή, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 61
του ν.δ. 86/1969, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 326 του
ν. 4072/2012.
4. Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή της αστυνοµικής αρχής, η οποία
υποχρεούται να συνδράµει.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή της παρούσας.
Άρθρο 29
Διοικητική συνδροµή Ο.Α.Ε.Δ.
Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ.
1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη συνδροµή ιδιαίτερα µε την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. µηχανογραφικών
στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των
αρµοδιοτήτων του.
2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν
υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόµενους. Ενδεχόµενη παρακώληση δύναται
να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραµµα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν
διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν ή πράξη
που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του
απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόµη και
µετά την αποχώρησή τους από τον Ο.Α.Ε.Δ., η παραβίαση του
καθήκοντος εχεµύθειας και η τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος κατά τα οριζόµενα στο ν. 3528/2007.
3. Οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, ακόµη και µετά την αποχώρησή
τους από τον Οργανισµό. Τηρούν, επίσης, απόρρητες τις πηγές
από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση τους καταγγελίες ή παράπονα.
Άρθρο 30
Μέτρα για την αποτελεσµατικότερη ένταξη/
επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας
1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, ασφαλισµένοι ή
µη σε οικεία ασφαλιστικά ταµεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή
άλλο επάγγελµα, µπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο µητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
2. Η συµµετοχή των εγγεγραµµένων στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
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ανέργων σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω µητρώα. Ο χρόνος
της επαγγελµατικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος
ανεργίας.
3. Στην περίπτωση εγγεγραµµένων ανέργων που έχουν τύχει
τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής
της επιδότησης παρακολουθούν προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης, εφόσον η ηµερήσια αποζηµίωσή τους για την παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόµενου επιδόµατος ανεργίας, οι
ηµέρες παρακολούθησης των ως άνω προγραµµάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι’ αυτούς τακτικής επιδότησης ανεργίας.
4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/ 1985
(Α’91) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) οι µαθητευόµενοι των επαγγελµατικών σχολών».
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µη επιδοτουµένων ανέργων που εγγράφονται στα µητρώα του Οργανισµού και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις σχετικές µε την τακτική επιδότηση ανεργίας
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985
(Α’91), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 1836/1989
(Α’89) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) απασχολούµενους σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλµατα, για τους οποίους µετά τη δεύτερη περίοδο απασχόλησης ως χρονικό διάστηµα υπολογισµού των ηµεροµισθίων
λαµβάνεται το δωδεκάµηνο πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς να αφαιρούνται τα ηµεροµίσθια του τελευταίου διµήνου. Για την απασχόληση στο δίµηνο αυτό οι εργοδότες
υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση, ο τύπος και το περιεχόµενο της οποίας καθορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, ως εποχιακή θεωρείται η
εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, υποκαταστήµατα ή παραρτήµατα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση
τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ηµερολογιακό έτος για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δύο και µικρότερο από εννέα
µήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστηµα του ηµερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25%
του µέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά
την περίοδο αιχµής της δραστηριότητάς τους.»
2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’91)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ηµέρες εργασίας, που προηγούνται της λήξης, της πρώτης
αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, δεν λαµβάνονται υπόψη
για τον υπολογισµό νέας επιδότησης.»
Άρθρο 32
Ρύθµιση σχετική µε ειδική επιδότηση ανεργίας
Από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου
23 του ν. 3526/2007 (Α’24) απαλείφεται, από την έναρξη ισχύος
αυτής, η λέξη «κλιµακωτά».
Άρθρο 33
Θέµατα προσωπικού Ο.Α.Ε.Δ.
1. Όσοι, σύµφωνα µε οριστικούς πίνακες προκηρύξεων του
ΑΣΕΠ, προβλέπονται ως διοριστέοι στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), που καταργήθηκαν µε την
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, όπως ισχύει, θεωρούνται
ως διοριστέοι στον Ο.Α.Ε.Δ..
2. Όσοι, δυνάµει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, κρίνεται
ότι πρέπει να προσληφθούν στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δι-

10192

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καίου Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισµός
Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), που καταργήθηκαν µε την παρ. 6
του άρθρου 1 του
ν. 4046/2012, όπως ισχύει, προσλαµβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..
3. Όσοι απέκτησαν το δικαίωµα να προσληφθούν αναγκαστικά
στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου Οργανισµός Εργατικής
Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), τα
οποία καταργήθηκαν µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
4046/2012, µε βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του ν. 2643/1998 (Α’220) προσλαµβάνονται αναγκαστικά από τον Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο 34
Ενιαίος Λογαριασµός για την Εφαρµογή
Κοινωνικών Πολιτικών
1. Στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστάται κλάδος µε την επωνυµία «Λογαριασµός
Κοινωνικής Πολιτικής».
2. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε µε το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α’39) καταργείται και
οι πόροι, τα αποθεµατικά και κάθε έσοδο αυτού µεταφέρονται
στον ως άνω συνιστώµενο κλάδο.
3. Ο κλάδος µε την επωνυµία «Λογαριασµός Κοινωνικής Πολιτικής» και ο κλάδος µε την επωνυµία «Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) που
συστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (Α’ 188), ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασµό µε την επωνυµία «Ενιαίος Λογαριασµός για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.),
ενώ οι ενοποιούµενοι κλάδοι παραµένουν απόλυτα διακριτοί υποκείµενοι σε χωριστή παρακολούθηση και µε απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια.
4. Πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. είναι :
α) Εισφορά 0,81 %, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α’188).
β) Εισφορά 1,35% που βαρύνει τους εργαζόµενους και που
υπολογίζεται επί των αποδοχών τους, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α.. Την ως άνω εισφορά συνθέτουν:
α) η προβλεπόµενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περίπτωση β’ εδάφιο 1o του ν.δ. 2963/1954 (Α’195) εισφορά 1% και β) η προβλεπόµενη από το άρθρο 3 της παρ. 1 περίπτωση α’ του ν. 678/1977
(Α’246), όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 7 εδάφιο Γ’ του
ν. 3144/2003 (Α’111) εισφορά 0,35 %, που αµφότερες συνεισπράττονται µε τις εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α..
γ) Τα προβλεπόµενα, από την περίπτωση Γ’ του άρθρου 89 του
ν. 3996/2011, όπως εξειδικεύτηκαν στην 23411/2131/30.12.2011
(Β’29/2012) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.), τα οποία διατίθενται
αποκλειστικά για τους θεσπισµένους µε τις διατάξεις αυτές σκοπούς.
δ) Κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.
ε) Οι πρόσοδοι του Ο.Α.Ε.Δ. που ενδεχοµένως προκύπτουν
από την εκµετάλλευση της περιουσίας των καταργηθέντων από
14.2.2012 µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, όπως
ισχύει, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε τις επωνυµίες
Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), αντίστοιχα.
στ) Τα πάσης φύσεως πρόστιµα που επιβάλλονται από τους
εργοδότες στους µισθωτούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ.
3789/1957 (Α’ 210),
ζ) Οποιοσδήποτε άλλος πόρος προερχόµενος από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
5. Οι πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. είναι ακατάσχετοι, δεν λογίζονται
ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.
6. Από τα έσοδα του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.:
α) Η εισφορά 0,81 % διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς
του ΛΑΕΚ.
β) Η εισφορά 1,35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόµενοι
πόροι υπό στοιχεία β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ της παραγράφου 4 διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν:

αα) Δαπάνες για κάθε γεγενηµένη έννοµη σχέση των καταργηθέντων µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 4046/2012,
όπως ισχύει, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισµός
Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για την εκκαθάριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
το κατασκευαστικό πρόγραµµα του καταργηθέντος Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
ββ) Τακτικό πόρο του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Λογαριασµού, που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..
γγ) Τακτικό πόρο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ) σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Λογαριασµού, που καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ο.Α.Ε.Δ..
δδ) Την εν γένει κάλυψη υποδοµών, ινστιτούτων ερευνητικών
και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιας
οργάνωσης των εργαζοµένων, που υπογράφουν εθνικές γενικές
συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
εε) Δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ιδίως:
-την πνευµατική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού και των οικογενειών αυτού συµπεριλαµβανοµένης και της ψυχαγωγίας των τέκνων αυτού,
-την υλοποίηση προγραµµάτων για τη στεγαστική προστασία
του εργατικού δυναµικού και των οικογενειών αυτού,
-τη συνδροµή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναµικού, ενόψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου.
Οι ως άνω κοινωνικοί σκοποί εξειδικεύονται µε αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι
οποίες εκδίδονται ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..
Με τις ίδιες ή όµοιες αποφάσεις ρυθµίζονται και τα θέµατα
που αφορούν τον τρόπο κατανοµής και καταβολής των χρηµατικών ποσών και τη διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των
δαπανών, ενόψει της επίτευξης των ως άνω οριζοµένων κοινωνικών σκοπών.
γ) Η εισφορά από την περίπτωση Γ’ του άρθρου 89 του ν.
3996/2011 διατίθεται αποκλειστικά και καλύπτει τους θεσπισµένους µε τη διάταξη αυτή σκοπούς, όπως εξειδικεύτηκαν µε την
23411/2131/30.12.2011
(Β’29/ 2012) κοινή απόφαση του
Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
η οποία εκδίδεται σε τριάντα ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζεται ο χρόνος έναρξης υλοποίησης και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής, σύµφωνα και µε τους όρους της περίπτωσης Γ’ του άρθρου 89 του ν. 3996/2011.
7. Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του κάθε κλάδου του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. και την υποστήριξη των προγραµµάτων και
δράσεών του καλύπτονται από το σύνολο των πόρων εκάστου
κλάδου του ως άνω Λογαριασµού.
8. Για τη λειτουργία του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. συνιστάται Επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται εντός τριάντα ηµερών
από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) Τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον οριζόµενο από αυτόν ως
αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης.
β) Τέσσερις (4) εκπροσώπους µε ισάριθµους αναπληρωτές
που ορίζει η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
γ) Τέσσερις (4) εκπροσώπους µε ισάριθµους αναπληρωτές
που ορίζουν από κοινού ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Εθνική Συνοµοσπονδία
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Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
δ) Δύο (2) εµπειρογνώµονες µε ισάριθµους αναπληρωτές που
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
9. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί προς το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ο.Α.Ε.Δ. για τον τρόπο διανοµής και χρήσης των ποσών του
Ε.Λ.Ε.Κ.Π. και γενικά για κάθε θέµα που αφορά την υλοποίηση
των σκοπών του ως άνω Λογαριασµού.
10. Η διαχείριση του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. υπάγεται στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. και ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
δηµοσίου λογιστικού και τις διατάξεις του κανονισµού ταµειακής
και λογιστικής διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ. (β.δ. 410/1971/Α’124).
Για την εξασφάλιση της λειτουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. προβλέπονται διακεκριµένοι κωδικοί
αριθµοί εσόδων και δαπανών στον Προϋπολογισµό και Απολογισµό του Οργανισµού.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται
µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται:
α) Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες προσωπικού του
Ο.Α.Ε.Δ. και η αποζηµίωσή τους για τη διενέργεια ελέγχων που
αφορούν προγράµµατα και παροχές,
β) ο αριθµός των ατόµων από το προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. που
υποστηρίζουν τη λειτουργία της Επιτροπής και το ύψος αποζηµίωσής τους για την πρόσθετη απασχόλησή τους,
γ) το ύψος της αποζηµίωσης των µελών της Επιτροπής για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της, και
δ) δαπάνες για κάθε άλλη ενέργεια, αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών του Λογαριασµού.
12. Για την αντιµετώπιση των προαναφερόµενων δαπανών,
καθώς και του διαχειριστικού κόστους του Ο.Α.Ε.Δ., εγγράφεται
κατ’ έτος στον προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.Δ. ειδική πίστωση από
έσοδο προερχόµενο από απόδοση ποσοστού από 5% έως 10%
επί του συνολικού ποσού των εισφορών υπέρ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. που
εισπράχθηκαν το προηγούµενο έτος.
13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. ανατίθενται στις υφιστάµενες υπηρεσιακές
δοµές του Ο.Α.Ε.Δ. οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στην ολοκλήρωση των αναληφθέντων τεχνικών έργων των καταργηθέντων οργανισµών Εστίας και Κατοικίας, καθώς και όλες οι
ενέργειες παραχώρησης των κατοικιών στους δικαιούχους και η
σύνταξη των αναγκαίων πράξεων προς την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
14. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
15. Μέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί συγκρότησης της
συνιστώµενης µε την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου Επιτροπής, ο ΛΑΕΚ εξακολουθεί να λειτουργεί ως µεµονωµένος Λογαριασµός, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τον διέπει, όπως
επίσης και ο Ειδικός Λογαριασµός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε µε το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α’39), καθώς και ο
Ε.Λ.Π.Κ., όπως αυτός συστάθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης Γ’ του άρθρου 89 του ν. 3996/2011 όπως εξειδικεύτηκαν
στην 23411/2131/30.12.2011 (Β’29/ 2012) κοινή απόφαση του
Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
16. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 και η παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α’188), καθώς και η παρ. 1 του άρθρου
19 του ν. 2639/1998 (Α’205), καταργούνται.
17. Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α’188), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2639/1998
(Α’205) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Από τον ΛΑΕΚ επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθώς και ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν µε τη
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συµµετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του
ΣΕΤΕ.
Για τους ανωτέρω φορείς η επιχορήγηση από τον ΛΑΕΚ µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του ΛΑΕΚ.»
18. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α’295) καταργείται.
Άρθρο 35
Λοιπές διατάξεις σχετικές µε τον Ο.Ε.Κ. και τον Ο.Ε.Ε.
1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται
σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων
από 14.2.2012 µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012,
όπως ισχύει, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε τις επωνυµίες Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισµός
Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου λήγει η θητεία των µελών της Προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ
7/28.2.2012 (Α’ 39). Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης
των µελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόµιµες.
2. Εκκρεµείς δίκες των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. µε τις επωνυµίες Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) συνεχίζονται από τον Οργανισµό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
µεταφέρονται από τα ως άνω καταργηθέντα Ν.Π.Δ.Δ. στον
Ο.Α.Ε.Δ..
3. Ο Ο.Α.Ε.Δ. απαλλάσσεται από την καταβολή κάθε είδους
τελών για την εγγραφή στο Εθνικό Κτηµατολόγιο εµπραγµάτων
δικαιωµάτων του Ο.Ε.Κ. που περιέρχονται σε αυτόν.
4. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3983/2011 (Α’144)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προθεσµία για την άσκηση αναγνωριστικής ή διεκδικητικής
αγωγής από τον Ο.Α.Ε.Δ. για δικαιώµατα που έχουν περιέλθει σε
αυτόν από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) είναι δώδεκα έτη.»
5.α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.
4014/2011 προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:
«που η κυριότητά τους ανήκε στους καταργηθέντες Οργανισµούς Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και Εργατικής Εστίας
(Ο.Ε.Ε.). Για τη µεταβίβαση ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος των ακινήτων αυτών, δεν απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του
Ιδιοκτήτη και Μηχανικού όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011».
β. Τα υφιστάµενα κτίρια των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ που έχουν
κατασκευαστεί µετά από δηµόσιο διαγωνισµό, αλλά που στερούνται οικοδοµικής άδειας, καθώς και τα κτίρια των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.
µε οικοδοµική άδεια στα οποία έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές ή/και αλλαγή χρήσης σε τµήµα τους, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011, χωρίς να απαιτείται καµία διαδικασία ή
πρόστιµο.
γ. Για την έκδοση και µεταγραφή παραχωρητηρίων διαµερισµάτων οικισµών που ανήκαν στον Ο.Ε.Κ., ή για µεταβιβάσεις κτιρίων που ανήκαν στον Ο.Ε.Κ. ή κτιρίων που ανήκαν στον Ο.Ε.Ε.,
εφαρµόζεται η εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.
4014/2011. Επίσης δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. (Β’407/9.4.2010) στις περιπτώσεις
µισθώσεων ή µεταβιβάσεων κτιρίων του τ. Ο.Ε.Κ. ή του τ. Ο.Ε.Ε..
6. Το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργηθέντων από
14.2.2012 µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/ 2012 Ν.Π.Δ.Δ.
µε τις επωνυµίες «Οργανισµός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)» µεταφέρεται µε την ίδια
σχέση εργασίας στον Ο.Α.Ε.Δ..
7. Η ως άνω µεταφορά για όλες τις συνέπειες της παραγράφου 6 λογίζεται ότι επήλθε αυτοδικαίως από 14.2.2012.

10194

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
1. Στο άρθρο 13 του κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3850/2010 (Α’ 84) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του
Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (ΣΥΑΕ)
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
ν. 3850/2010, µπορεί να καθορίζεται και πέραν των προβλεποµένων στο εν λόγω άρθρο το
απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων και οι ειδικότητες του τεχνικού
ασφάλειας ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων και το είδος
της δραστηριότητας της επιχείρησης.»
2. Στο π.δ. 70/1990 (Α’ 31) στο άρθρο 9, µέρος Β’ «προσόντα
του τεχνικού ασφάλειας» η περίπτωση 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Πτυχιούχοι ΤΕΙ µε προϋπηρεσία πέντε (5) ετών µπορεί να
ορίζονται τεχνικοί ασφάλειας, σε πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, εφόσον ο αριθµός των απασχολουµένων ατόµων είναι µικρότερος από πενήντα (50). Όσον αφορά τις ειδικότητες και την
προϋπηρεσία των πτυχιούχων ΤΕΙ ισχύουν τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.»
3. Η παράβαση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και
την υγεία των εργαζοµένων, που εκδόθηκαν πριν από τις
18.10.1985 και περιέχονται σε νόµους ή σε κανονιστικές πράξεις
οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του
β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920 «Περί κωδικοποιήσεως των περί
υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κ.λπ. διατάξεων» (Α’ 200),
συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
των άρθρων 71 και 72 αντίστοιχα του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» όπως αυτός
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84) όπως
ισχύει. Οι διατάξεις αυτές είναι:
α) β.δ. της 16.3/5.4.1923 (Α’ 91), β) π.δ. της 30.10/3.11.1924
(Α’ 275), γ) π.δ. της 22.12/29.12.1933 (Α’ 406), δ) π.δ. της
14.3/22.3.1934 (Α’ 112), ε) β.δ. της 15.4/2.5.1938 (Α’ 180), στ) β.δ.
της 3.12/17.12.1938 (Α’ 473), ζ) β.δ. 380/1963 (Α’ 111), η) β.δ.
362/1968 (Α’ 117), θ) β.δ. 464/1968 (Α’ 153), ι) β.δ. 590/1968 (Α’
199), ια) β.δ. 796/1968 (Α’ 277), ιβ) π.δ. 212/1976 (Α’ 78), ιγ) π.δ.
95/1978 (Α’ 20), ιδ) π.δ. 151/1978 (Α’ 31), ιε) π.δ. 152/1978 (Α’ 31),
ιστ) π.δ. 216/1978 (Α’ 47), ιζ) π.δ. 778/1980 (Α’ 193), ιη) π.δ.
1073/1981 (Α’ 260), ιθ) ν. 1396/1983 (Α’ 126), κ) α.ν. 1204/1938
(Α’ 177), κα)
ν. 61/1975 (Α’ 132), κβ) ν. 2273/1920 (Α’ 145), κγ)
π.δ. της 17.9/4.10.1934 (Α’ 334).
4. Στο άρθρο 45 του Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την
Ασφάλεια των εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3850/2010 (Α’ 84) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µπορεί να καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούµενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρµακείων
στους χώρους εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια».
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Νόµων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84) µετά την περίπτωση ζ’
προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η) Αριθµός εργαζοµένων: το σύνολο των εργαζοµένων σε όλα
τα παραρτήµατα, υποκαταστήµατα, χωριστές εγκαταστάσεις ή
αυτοτελείς εκµεταλλεύσεις της κύριας επιχείρησης.»
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κώδικα Νόµων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84) καταργείται.
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«4. Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του
ιατρού εργασίας κατανέµεται κατά µήνα µε κοινή συµφωνία του
εργοδότη και της Ε.Υ.Α.Ε.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
Ε.Υ.Α.Ε. ή εκπρόσωπος εργαζοµένων για την υγεία και ασφάλεια
στην εργασία και ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος που αναλογεί για
ένα υποκατάστηµα ή παράρτηµα είναι µικρότερος από τέσσερις
ώρες, η κατανοµή του χρόνου µπορεί να γίνεται σε εξαµηνιαία
βάση µε την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να υπολείπεται των 2 ωρών ανά επίσκεψη στο χώρο εργασίας και πάντα
υπό την κρίση του επιθεωρητή εργασίας.»
8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Νόµων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 παράγραφος 6 και 21
παράγραφος 5, µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ύστερα από γνώµη του Σ.Υ.Α.Ε., ρυθµίζονται τα θέµατα προσόντων, ειδικότερων καθηκόντων και όρων εργασίας του ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας, θέµατα σχετικά µε τις
αρµοδιότητες των επιτροπών υγείας και ασφάλειας και λοιπών
εκπροσώπων των εργαζοµένων, τον τρόπο ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εργαζοµένων και του εργοδότη για τους σκοπούς και τα µέτρα εφαρµογής των σχετικών διατάξεων του
παρόντος κώδικα και του ν. 2224/1994, όπως κατάρτιση και περιεχόµενο ατοµικού ιατρικού φακέλου του εργαζοµένου, τήρηση
και περιεχόµενο βιβλίου του τεχνικού ασφάλειας, θέµατα που
αφορούν την οργάνωση και τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών παροχής των υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας και θέµατα σχετικά µε την άσκηση
καθηκόντων ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας από τον
ίδιο τον εργοδότη, ο έλεγχος για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων των άρθρων 25, 71 και 72, καθώς και των διατάξεων του ν. 2224/1994.»
Άρθρο 37
Αναγνώριση Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως ισότιµου κοινωνικού εταίρου
1. Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων συµµετέχει µε εκπρόσωπό του σε όλα τα διοικητικά συµβούλια και συλλογικά όργανα και τις εκπροσωπήσεις της χώρας στο εσωτερικό
και εξωτερικό όπου προβλέπεται συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων.
2. Στις περιπτώσεις που η εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων δεν προβλέπεται να γίνεται από κοινού, προστίθεται αντιστοίχως, ένας εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ και ένας εκπρόσωπος της
Γ.Σ.Ε.Ε.. Στις περιπτώσεις αυτές, η τρέχουσα δαπάνη λειτουργίας του οικείου συλλογικού οργάνου παραµένει ως έχει επιµεριζόµενου του συνολικού ποσού αποζηµίωσης των µελών του και
στους προστιθέµενους ως άνω εκπροσώπους.
3. Για τη διεύρυνση των συλλογικών οργάνων σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2 απαιτείται η προηγούµενη έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 και όχι
για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, το συλλογικό όργανο συνεχίζει να λειτουργεί νόµιµα
ως έχει.
Άρθρο 38
Γενικές Διατάξεις και Ρυθµίσεις λοιπών ζητηµάτων
1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 27
του ν. 3863/2010 (Α’115) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 213 του ν. 4072/2012 (Α’86) και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όπου στην κείµενη νοµοθεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις αναφέρονται Υπουργός ή υπάλληλος ή αξιωµατικός ή εκ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΑ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

πρόσωπος αρµόδιος για θέµατα των ανωτέρω Υπηρεσιών νοούνται εφεξής αντιστοίχως ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας ή υπάλληλος ή εκπρόσωπος ανάλογα,
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 92/1973 (Α’169)
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.
2935/2001 (Α’162) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η Εστία Ναυτικών διοικείται από εννεαµελές (9µελές) Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από:
α) Τον εκάστοτε Γενικό Γραµµατέα της Πανελλήνιας Ναυτικής
Οµοσπονδίας,
β) έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
δ) δύο εκπροσώπους των διοικητικών συµβουλίων των ναυτεργατικών οργανώσεων, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, από διπλάσιο
αριθµό µελών, που υποδεικνύονται από τη Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας,
ε) δύο εφοπλιστές οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από διπλάσιο
αριθµό µελών, που υποδεικνύονται από την Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.) και από το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος,
(Ν.Ε.Ε.),
στ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ζ) έναν εκπρόσωπο του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων Εστίας
Ναυτικών.»
3. Το άρθρο 27 του π.δ. 368/1989 (Α’163), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργεί το Τεχνικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από:
α) Το Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους που προϊσταται του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που ορίζεται ως Πρόεδρος µε
αναπληρωτή Πάρεδρο του ίδιου Γραφείου Νοµικού Συµβούλου
µε την απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου.
β) Έναν τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατηγορίας ΠΕ, βαθµού τουλάχιστον Β’ που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση
συγκρότησης.
γ) Έναν τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, κατηγορίας ΠΕ, βαθµού τουλάχιστον Β’ που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον
αρµόδιο Υπουργό.
δ) Έναν τεχνικό υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. κατηγορίας ΠΕ, βαθµού τουλάχιστον Β’, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του
από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ..
ε) Έναν εκπρόσωπο των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές.
Β. Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί τεχνικός υπάλληλος του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό Β’ ή Γ’ , που ορίζεται µε αναπληρωτή
µε την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου.
Γ. Τα θέµατα για τα οποία παρέχει τη γνώµη του το Τεχνικό
Συµβούλιο εισηγείται αρµόδιος τεχνικός υπάλληλος ανάλογα µε
το συζητούµενο θέµα. Σε περίπτωση που ο εισηγητής δεν είναι
µέλος του Συµβουλίου συµµετέχει σε αυτό χωρίς ψήφο.
Δ. Το Τεχνικό Συµβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες
ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία (3) από τα µέλη του.
Ε. Οι αποφάσεις ή οι γνωµοδοτήσεις λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
ΣΤ. Η θητεία των µελών του Τεχνικού Συµβουλίου ορίζεται διετής.
Ζ. Το Τεχνικό Συµβούλιο παρέχει τη γνώµη του σε θέµατα αιτήσεων θεραπείας, διεθνών διαγωνισµών και εγκρίσεων, παρεκ-
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κλίσεων για τη µελέτη και κατασκευή έργων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των Εποπτευοµένων Νοµικών Προσώπων και Οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αναφέρονται στα καταργηθέντα µε την
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 όπως ισχύει, Ν.Π.Δ.Δ. µε
την επωνυµία «Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)» και «Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)», που ορίζει ο ν. 1418/1984
(Α’ 23), όπως ισχύει και τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα, καθώς
επίσης και σε κάθε θέµα που παραπέµπει σε αυτό ο Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή το όργανο που
είναι αρµόδιο να αποφασίσει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.»
4. Στο άρθρο 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) προστίθενται παράγραφοι 9, 10 ,11 και 12 ως ακολούθως:
«9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστώνται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, Υπηρεσιακά και Κοινά
Υπηρεσιακά Συµβούλια στα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου
1 ως εξής :
α. Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα το
Δήµο Καβάλας.
β. Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
γ. Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ηπείρου µε έδρα το Δήµο Ιωαννίνων.
δ. Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Θεσσαλίας µε έδρα το Δήµο Λάρισας.
ε. Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων µε έδρα
το Δήµο Πάτρας.
στ. Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε έδρα το Δήµο Λαµίας.
ζ. Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου
µε έδρα το Νοµό Αττικής.
η. Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το Δήµο Ηρακλείου.
10. Μέχρι τη συγκρότηση και τον ορισµό µελών των νέων Υπηρεσιακών Συµβουλίων – Κοινών Υπηρεσιακών Συµβουλίων το
προσωπικό των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
11. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής
των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Κοινά
Υπηρεσιακά Συµβούλια του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ., εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπ’αριθµ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/39/8703 (Β’684)
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας διάταξης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι προθεσµίες της διαδικασίας για την εκλογή
των εκπροσώπων των υπαλλήλων.
12. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
αυτού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η ισχύς των διατάξεων του
άρθρου αυτού άρχεται µετά τη δηµοσίευση της απόφασης της
προηγούµενης παραγράφου.»
5. Η παράγραφος ΙΙ του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (Α’95) καταργείται.
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) διαγράφονται οι λέξεις «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
οι» και τίθεται η λέξη «Οι».
7. Μέχρι τον ορισµό των Διοικητικών Συµβουλίων της παρ. 4
του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και όχι µετά της 30.6.2013
παρατείνεται η θητεία των υφιστάµενων οργάνων διοίκησης ή
αυτών που έληξε η θητεία τους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
15 του ν. 3329/ 2005 (Α’ 81), αυτοδίκαια χωρίς καµιά πράξη των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που συγχωνεύονται.
8. α. Στο τέλος της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.2
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του ν. 4093/2012 (Α’222) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή δικαιούχοι είναι όλα τα εξαρτώµενα τέκνα που έχουν γεννηθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και το δικαίωµα αναγνωρίζεται αναδροµικά: αα)
από 1.1.2013 για τέκνα γεννηµένα µέχρι 31.12.2012 και ββ) από
την 1η του επόµενου µήνα της γέννησής τους για τέκνα γεννηµένα εντός του 2013.»
β. Το πέµπτο και έκτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν.4093/2012 (Α’222) αντικαθίστανται ως εξής:
«Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα µε
τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά
µήνα για κάθε εξαρτώµενο τέκνο.»
γ. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4110/2013 (Α’17) καταργείται.
Άρθρο 39
Τροποποιήσεις του ν. 4075/2012 (Α’ 89)
1. Στο άρθρο 48 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) η φράση «των άρθρων 49 έως 55» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 48
έως 54».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) η φράση
«των άρθρων 49 έως 55» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 48 έως 54».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) η φράση
«των άρθρων 49 έως 55» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 48 έως 54».
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) η φράση
«του άρθρου 51» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 50».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) η φράση
«των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) η φράση
«των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51».
7. Στην πρώτη περίοδο της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν.
4075/2012 (Α’ 89) η φράση «των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51». Στην δεύτερη περίοδο
της παρ. 3 του άρθρου 52 του
ν. 4075/2012 (Α’ 89) η φράση
«των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51».
8. Στην παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) η φράση
«του άρθρου 51 και της παραγράφου 2 του άρθρου 52» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 50 και της παραγράφου 2
του άρθρου 51».
9. Στην παρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) η φράση
«των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51».
10. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 53 του
ν.
4075/2012 (Α’ 89) η φράση «των άρθρων 49 έως 55» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 48 έως 54».
11. Στην παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) η
φράση «των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση
«των άρθρων 50 και 51».
Άρθρο 40
Μεταβατικές - Ερµηνευτικές διατάξεις
1. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 προστίθεται παράγραφος 13, η οποία έχει ως εξής :
«13.α) Μέχρι την έγκριση των προϋπολογισµών των Ν.Π.Δ.Δ.
που συνιστώνται µε την παράγραφο 1 και όχι µετά της 30.6.2013,
οι υφιστάµενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθούν
να λειτουργούν µε προϋπολογισµούς που εγκρίνονται από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και να
πραγµατοποιούνται δαπάνες και µετά τις 31 Ιανουαρίου 2013
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου
2 του ν. 4111/2013 (Α’18).
β) Οι παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 496/1974
όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 του
ν. 369/1976, εξακολουθούν να εφαρµόζονται µέχρι την έγκριση των προϋπολογισµών των δώδεκα (12) νέων Ν.Π.Δ.Δ. και πάντως όχι µετά τις

30.6.2013.»
2. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4109/2013 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής :
«10.α) Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιµένων ή Ξηράς που
συνίσταται µε τη παράγραφο 1, τα Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών που συγχωνεύονται µε την παράγραφο1 και όχι
µετά τις 30.6.2013 εξακολουθούν να λειτουργούν µε προϋπολογισµούς, που εγκρίνονται από τους Γενικούς Γραµµατείς των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και να πραγµατοποιούνται δαπάνες και µετά τις 31 Ιανουαρίου 2013.
β) Οι παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 496/1974
όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 του
ν. 369/1976, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού
του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.) και όχι µετά τις 30.6.2013.
γ) Μέχρι τη συγκρότηση και ορισµό του νέου Δ.Σ. του Ενιαίου
Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.) που συνιστάται µε την παράγραφο 1 και όχι µετά τις 30.6.2013, οι υπάρχουσες των 11.11.2012 Διοικούσες Επιτροπές των Κεφαλαίων
Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιµένων ή Ξηράς, εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους για τα θέµατα που αφορούν το αντίστοιχο ΚΑΦ. Στην περίπτωση που έχει λήξει η θητεία
τους, αυτή παρατείνεται µέχρι τη συγκρότηση και του ορισµού
του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Φ..»
3. Στο τέλος της περίπτωσης 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της
παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222),
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Επιτροπές Ρύθµισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς που προβλέπονταν στο άρθρο 11 του π.δ. 369/1989 (Α’164), καθώς και οι
Επιτροπές Ρύθµισης Φορτοεκφορτώσεων Λιµένων που προβλέπονταν στο άρθρο 12 του π.δ. 369/1989, οι οποίες καταργήθηκαν
µε τα παραπάνω εδάφια, ασκούν µόνο και αποκλειστικά αρµοδιότητες εκκαθάρισης, για θέµατα, που προβλέπονται στην περίπτωση στ’της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και στην
περίπτωση ζ’της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του π.δ.
369/1989, και αυτό µέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης των λογαριασµών τους και όχι πέραν του διµήνου από τη δηµοσίευση
του νόµου.»
4. Στο τέλος της παραγράφου Ι.Α.7.2 του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής:
«γ) φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νοµικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, ως παραχωρησιούχοι
ή πάροχοι αυτών λιµενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστηµα εκπαίδευσης
σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας του µόνιµου προσωπικού ή
τυχόν συνεργαζόµενων µε σύµβαση έργου, που διενεργείται από
αναγνωρισµένο φορέα. Οι εργαζόµενοι των παραπάνω νοµικών
προσώπων και µόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση
ισοδύναµοι µε τους αναφερόµενους στην παράγραφο 4 του παρόντος για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς.»
5. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2α του άρθρου 38 του
ν. 3986/2011 ( Α’152), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 11 του
άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α’180), και µετά τις λέξεις «συµπεριλαµβανοµένων και των Τραπεζών» προστίθενται οι εξής λέξεις:
«και των θυγατρικών επιχειρήσεων των Τραπεζών ή των συνδεδεµένων µε αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε τις
Τράπεζες», από τότε που ίσχυε η διάταξη.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 41
Κατάργηση θέσεων ειδικών συνεργατών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΑ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Καταργούνται οι δώδεκα θέσεις ειδικών συνεργατών, που µε
το άρθρο 23 του ν. 3569/2007 (Α’122) διατηρήθηκαν στη Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 42
Θέµατα ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχονται έναντι αµοιβής και στους
εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Το άρθρο 20
του ν. 1199/1981 καταργείται.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του καταστατικού της
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. του άρθρου πέµπτου του ν. 3607/2007 (Α’245) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Εταιρεία συνάπτει σύµβαση µε τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και µε το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.), τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκοµεία, καθώς και µε φορείς
που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας για τις παρεχόµενες προς
αυτούς υπηρεσίες, µε απευθείας ανάθεση, χωρίς δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού.
Το συνολικό ύψος των εσόδων της Εταιρείας και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζεται µε την σύνταξη και έγκριση
του ετήσιου Οικονοµικού Προϋπολογισµού της για το επόµενο
έτος και την Ετήσια Έκθεση τεκµηρίωσης των οικονοµικών µεγεθών της κατ’ άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 3429/2005.
Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και Υγείας για την κατανοµή των εσόδων της ΗΔΙΚΑ
στους Φορείς που εξυπηρετεί. Επίσης καθορίζονται οι όροι, ο
χρόνος και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών, και ο τρόπος της αµοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η κοινή υπουργική απόφαση επέχει θέση ανάθεσης και
ακολούθως συντάσσονται συµβάσεις που εξειδικεύουν το παρεχόµενο έργο.
Για επαναλαµβανόµενες υπηρεσίες όπως µισθοδοσίες νοσοκοµείων, συντάξεις κ.λπ. δύνανται να υπογράφονται µακροχρόνιες συµβάσεις µε τους εξυπηρετούµενους φορείς.
Σε περίπτωση µη υπέρβασης του αρχικού προϋπολογισµού η
τελική κατανοµή των εσόδων της εταιρείας στους φορείς που
εξυπηρέτησε θα γίνεται κάθε φορά µε τον Ετήσιο Ισολογισµό –
Απολογισµό και µε βάση την τελική πραγµατική παροχή υπηρεσιών.
Οι συµβάσεις αυτές δεν υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο
νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το άρθρο 19 παρ.
7 του π.δ 774/1980.»
3. Οι οικονοµικές χρήσεις µέχρι 31.12.2011 θεωρούνται περαιωθείσες µε την προϋπόθεση της έγκαιρης και νοµότυπης υποβολής των προβλεπόµενων δηλώσεων και καταστάσεων. Ειδικά
για την οικονοµική χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 και για την
οριστική τακτοποίηση της εταιρίας παρέχεται κατ’ εξαίρεση και
για διάστηµα 15 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού τιµολογίου προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
4. Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρίας ασκείται από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
5. Από 1.4.2013 δηµιουργείται στην ΗΔΙΚΑ Ενιαία Βάση Ακίνητης Περιουσίας, στοιχεία της οποίας δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο. Οι εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας φορείς που διαθέτουν ακίνητη περιουσία υποχρεούνται να ενηµερώνουν εντός µηνός από κάθε µεταβολή τη βάση και να αναρτούν τις διακηρύξεις µίσθωσης,
ανάθεσης εργολαβιών ή πώλησης των ακινήτων τους. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής θα καθοριστούν από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Άρθρο 43
Διοικητικό Συµβούλιο Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων
Εµπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ)
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Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.
2932/2001 (Α’ 145), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η θητεία του
Προέδρου, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΑΠΙΕΝ είναι τριετής. Σε περίπτωση
λήξης της θητείας του Προέδρου και των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του διορισµού
νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από τρίµηνο από τη λήξη
της.»
Άρθρο 44
Διοικητικό Συµβούλιο Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
1. To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.
3655/2008 (Α’ 58), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) διοικείται από εννεαµελές
(9µελές) Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από:».
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3655/2008
(Α’ 58), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και τις οικείες δευτεροβάθµιες οργανώσεις,
µε τους αναπληρωτές τους. Οι ασφαλισµένοι των Τοµέων που
ασφαλίζουν το προσωπικό της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε. και των Τραπεζών εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συµβούλιο
από τρεις εκπροσώπους, ανά έναν (1) αντιστοίχως.»
3.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου
74 του ν. 3655/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών που προτείνονται
από την Ελληνική ‘Ενωση Τραπεζών, τους Οργανισµούς Κοινής
Ωφέλειας και τις λοιπές εργοδότριες εταιρείες των οποίων το
προσωπικό ασφαλίζεται στο Ταµείο, µε τους αναπληρωτές
τους.»
4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αρχίζει από την πρώτη του τρίτου µήνα µετά το
µήνα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.
Άρθρο 45
Διοικητικό Συµβούλιο Οργανισµών Περίθαλψης
Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ)
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.
2768/1999 (Α’ 273), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Έναν Προϊστάµενο διεύθυνσης ή τµήµατος της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή υπάλληλο της
Γ.Γ.Κ.Α. ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία
στη Γ.Γ.Κ.Α., που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 52/2001
(Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Έναν Προϊστάµενο διεύθυνσης ή τµήµατος της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή υπάλληλο της
Γ.Γ.Κ.Α. ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία
στη Γ.Γ.Κ.Α., που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
Άρθρο 46
Ρυθµίσεις Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.
4075/2012 (Α’89) αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία που ίσχυσε
ως εξής:
«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
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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. Η
ρύθµιση αυτή ισχύει εφόσον οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές καθ’ όλο το χρονικό αυτό διάστηµα ισούνται ή υπερβαίνουν το µέσο όρο των θέσεων εργασίας των µηνών
Ιανουαρίου 2011 έως και Ιανουαρίου 2012, σύµφωνα µε τις µισθοδοτικές καταστάσεις που υπέβαλαν στο ΕΤΑΠ –ΜΜΕ, υπό
την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλιστικά ενήµεροι για το χρονικό
διάστηµα υπαγωγής τους στη διάταξη αυτή.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης δ’της παρ. 17 του άρθρου 13 του
ν. 4052/2012 (Α’41) προστίθεται περίπτωση ε’ως εξής:
«ε) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διαχωρίζεται το ποσοστό των προβλεπόµενων εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη για παροχές
ασθένειας σε είδος και σε χρήµα και επιµερίζεται το ποσοστό
από τα κάθε είδους προβλεπόµενα έσοδα.»
3. Η χορήγηση των παροχών σε χρήµα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισµών των Τοµέων του εντασσόµενου Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΜ-ΜΜΕ και τροποποιούνται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Για την είσπραξη των παραπάνω εισφορών, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α’31) και
τα αναφερόµενα στο άρθρο µόνο της Φ.80000/22443/4522/2012
(Β’2810) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας. Για τα
λοιπά θέµατα εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων
44, 45, 46 και 47 του ν. 4075/2012 (Α’89).
Άρθρο 47
Θέµατα του Εθνικού Οργανισµού Παροχών
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και του κατά περίπτωση καθ’ύλην αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας ρυθµίζονται θέµατα των υπηρεσιών που παραµένουν στον Οίκο Ναύτου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας ρυθµίζονται θέµατα των υπηρεσιών που παραµένουν στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., Ε.Τ.Α.Α. και Ε.ΤΑ.Π.- Μ.Μ.Ε..
Μέχρι την έκδοση των οργανισµών του Οίκου Ναύτου,
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω, Ε.Τ.Α.Α. και Ε.ΤΑ.Π.-Μ.Μ.Ε. και για τη λειτουργία
των οργανικών τους µονάδων εκδίδεται µετά από γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων τους κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, µε την οποία καθορίζεται η
οργανωτική τους διάρθρωση, οι αρµοδιότητες των οργανικών
µονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά την λειτουργία και τη στελέχωσή τους µε προσωπικό.
Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4075/2012 (Α’89) καταργείται.
Άρθρο 48
Επανεγγραφή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α’58), προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Σε περίπτωση διακοπής της επαγγελµατικής δραστηριότητας και επανεγγραφής στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του
Ο.Α.Ε.Ε., λόγω νέας δραστηριότητας, τα πρόσωπα του άρθρου
αυτού µπορούν να επανεγγραφούν στον Κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης. Η επανεγ-γραφή στον Κλάδο επικουρικής ασφάλισης αρχίζει από τον µήνα υποβολής της αίτησης εφόσον όµως
υπάρχει νέα επαγγελµατική δραστηριότητα παρέχεται στους
ασφαλισµένους η δυνατότητα αναδροµικής εγγραφής στα µητρώα του Κλάδου.»

Άρθρο 49
Εναρµόνιση ασφαλιστικών εισφορών Οργανισµού
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)
Οι περιπτώσεις β’και γ’της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.
258/2005 όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 9α του άρθρου 116
του ν. 4072/2012, ενοποιούνται και αντικαθίστανται ως περίπτωση β’και οι περιπτώσεις γ’, δ’, ε’ και στ’, αναριθµούνται σε γ’,
δ’ και ε’, αντίστοιχα, ως εξής:
«β. Τα µέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. µε αντικείµενο επιχειρήσεως
επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα σε όλη την
Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.»
Άρθρο 50
Βελτίωση διαδικασίας απόδοσης βοηθήµατος
σε ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. α) Συνιστάται στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας υπέρ των
Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων, ο οποίος αποτελείται από δυο κλάδους, που λειτουργούν µε πλήρη οικονοµική
και λογιστική αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ. Σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση
βοηθήµατος σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης διακοπής του
επαγγέλµατος και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών
µηνών. Για τους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ, ως διακοπή επαγγέλµατος θεωρείται και το εισόδηµα που δεν υπερβαίνει το ½ της
1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, κατά το προηγούµενο της υποβολής της αίτησης έτος, υπό τον πρόσθετο όρο ότι το τελευταίο
8µηνο προ της υποβολής της αίτησης δεν έχουν ασκήσει καµία
επαγγελµατική δραστηριότητα (περίοδος αναµονής).
β) Από 1.8.2011 θεσπίζεται µηνιαία εισφορά ύψους δέκα
(10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισµένους – αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους των Ασφαλιστικών
Οργανισµών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου. Η εισφορά βεβαιώνεται και εισπράττεται από τα οικεία ταµεία µαζί µε τις λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ.
µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από το µήνα που καταβάλλεται. Οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστηµα από
1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέµονται ισόποσα και συνεισπράττονται µε τις εισφορές των επόµενων µηνών του έτους 2011. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας µετά γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων των αρµόδιων οργανισµών και γνώµη του ΣΚΑ καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικαιούχου, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο
τρόπος χορήγησης του βοηθήµατος, το ύψος αυτού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήµατος, καθώς και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του, οι όροι,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή της διακοπή της παροχής και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
παρόντος. Η προβλεπόµενη εισφορά των ασφαλισµένων του
ΕΤΑΑ αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. έως 31.12.2011 ανεξαρτήτως εάν
αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή από
το φορέα.»
Άρθρο 51
Ασφάλιση αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµίδας
1α. Οι αντιδήµαρχοι, οι Πρόεδροι Δηµοτικών Συµβουλίων, οι
Αντιπεριφερειάρχες και οι Πρόεδροι Περιφερειακών Συµβουλίων, που δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.,
υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δηµόσιων επιχειρήσεων ή άλλων
επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων διορίζει άµεσα ή έµµεσα
το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, οι οποίοι είτε λαµβάνουν την ειδική άδεια άνευ αποδοχών των άρθρων 93 και 182
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του ν. 3852/2010 είτε διακόπτουν την εργασία ή την απασχόλησή
τους, µη έχοντας έσοδα κατά τη διάρκεια της θητείας τους από
άσκηση εξαρτηµένης εργασίας, ελεύθερου επαγγέλµατος ή ως
ανεξάρτητα απασχολούµενοι, και λαµβάνουν αντιµισθία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 92 και 181 του ν. 3852/2010
αντίστοιχα, εξακολουθούν από 1.1.2011 να διέπονται από το
ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν
την έναρξη της θητείας τους µε τις ανωτέρω ιδιότητες.
Για τους ασφαλισµένους σε φορείς ασφάλισης µισθωτών, από
την ανωτέρω ηµεροµηνία και εφεξής οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, εργαζοµένου και εργοδότη, υπολογίζονται επί των
συντάξιµων αποδοχών του τελευταίου µήνα πλήρους απασχόλησης των ανωτέρω προσώπων πριν την έναρξη της θητείας τους.
Σε κάθε περίπτωση ο τελευταίος µήνας πλήρους απασχόλησης
αναζητείται εντός των τελευταίων 12 µηνών πριν από την έναρξη
της θητείας τους.
Η εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει τον ίδιο, η δε εργοδοτική
εισφορά βαρύνει τον οικείο δήµο ή την περιφέρεια όπου τα πρόσωπα αυτά έχουν εκλεγεί. Οι δήµοι ή οι περιφέρειες παρακρατούν την εισφορά του ασφαλισµένου από την αντιµισθία και την
αποδίδουν µε την εργοδοτική εισφορά στους οικείους φορείς
εντός των προθεσµιών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία των
φορέων.
Για τους ασφαλισµένους στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α., από την
ανωτέρω ηµεροµηνία και εφεξής καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα κάθε φορέα νοµοθεσία ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελµατία, βάσει του συνολικού χρόνου
ασφάλισης. Η εισφορά βαρύνει τον οικείο δήµο ή την περιφέρεια
όπου τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν εκλεγεί και αποδίδονται στους
οικείους φορείς στις προθεσµίες που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις κάθε φορέα.
β. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παραγράφου 1α πριν
την έναρξη της θητείας τους υπάγονταν υποχρεωτικά στην
ασφάλιση περισσοτέρων του ενός ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης
στο οποίο υπάγονταν πριν την έναρξη της θητείας τους.
Η δαπάνη για την ασφάλιση βαρύνει τους ιδίους όσον αφορά
την εισφορά ασφαλισµένου, ενώ ο δήµος ή η περιφέρεια βαρύνεται µε την εργοδοτική εισφορά για τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας στους οποίους αυτή είναι
χαµηλότερη. Ο δήµος ή η περιφέρεια βαρύνεται επίσης µε την
εργοδοτική εισφορά για τον φορέα υγειονοµικής περίθαλψης.
Η εργοδοτική εισφορά για τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς
φορείς βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισµένους.
γ. Για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2011 έως 31.12.2012 το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εισφορά ασφαλισµένου και
εργοδότη) υπέρ των φορέων ή κλάδων υγειονοµικής περίθαλψης
για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 δεν παρακρατείται. Τυχόν
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για ασφάλιση ασθένειας
για το ανωτέρω διάστηµα δεν αναζητούνται ούτε επιστρέφονται.
2. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1α πριν την έναρξη της
θητείας τους δεν υπήγοντο στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού κύριας ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από 1.1.2011 και
εφεξής και κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπάγονται στην
ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για τους κλάδους σύνταξης και παροχών ασθένειας (σε είδος και σε χρήµα), καθώς και στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη υπολογίζονται επί του ποσού της αντιµισθίας που λαµβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, η µεν εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει τους ίδιους η δε εργοδοτική εισφορά βαρύνει τον οικείο δήµο ή την περιφέρεια
όπου τα πρόσωπα αυτά έχουν εκλεγεί. Οι δήµοι ή οι περιφέρειες
παρακρατούν την εισφορά του ασφαλισµένου από την αντιµισθία
και την αποδίδουν µε την εργοδοτική εισφορά στους οικείους
φορείς εντός των προθεσµιών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία των φορέων.
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3. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρµογή και
για το συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης, καθώς
και για το συµπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, που
λαµβάνουν αντιµισθία σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 77
και 179 του ν. 3852/2010 αντίστοιχα.
4. Εισφορές που θα προκύψουν από την ασφάλιση των προσώπων των προηγούµενων παραγράφων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς από την 1.1.2011 µέχρι και τη δηµοσίευση του
παρόντος δεν επιβαρύνονται µε πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις
και λοιπές επιβαρύνσεις.
Η εξόφληση του ως άνω οφειλόµενου ποσού γίνεται εφάπαξ
εντός διµήνου από την πρώτη του εποµένου της δηµοσίευσης
µήνα ή σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις όσοι και οι µήνες ασφάλισης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του µεθεπόµενου από
τη δηµοσίευση του παρόντος µήνα, και σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής δόσης, αυτή επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα
για τις ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και
λοιπές επιβαρύνσεις.
Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται ως
µισθωτοί, οι δήµοι ή οι περιφέρειες καταβάλλουν το σύνολο του
ποσού της µηνιαίας δόσης µε παρακράτηση της οφειλής του
ασφαλισµένου από την αντιµισθία που λαµβάνει. Σε περίπτωση
δε παραίτησής τους από τις εν λόγω θέσεις πριν την εξόφληση
της οφειλής, ο ασφαλισµένος οφείλει να καταβάλει ανά µήνα στο
δήµο ή την περιφέρεια το προβλεπόµενο για την εξόφληση της
οφειλής ποσό.
5. Ειδικά, για τα πρόσωπα της παραγράφου 1α, τα οποία πριν
την έναρξη της θητείας τους ήταν υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. και
λόγω του διορισµού τους στις ανωτέρω θέσεις λαµβάνουν την
ειδική άδεια των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2011 έως 31.12.2012 το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών (εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη)
προς τους οικείους φορείς, βαρύνει τον οικείο δήµο ή την περιφέρεια όπου τα πρόσωπα αυτά έχουν εκλεγεί.
Άρθρο 52
Τροποποίηση του ν. 3586/2007
Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3586/ 2007 (Α’151), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Μέρος των οριζοµένων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργων και εργασιών, µπορεί να ανατίθενται µε αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης στις Τεχνικές Υπηρεσίες τους, οποτεδήποτε αυτό
κριθεί σκόπιµο και χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω έργα και εργασίες µπορεί να ανατίθενται και µε εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 3316/2005 (Α’42) και του ν. 3669/2008 (Α’116), µε απόφαση
των Διοικητικών Συµβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
και ύστερα από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών των Φ.Κ.Α.
εφόσον η ετήσια προγραµµατιζόµενη δαπάνη αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων µελετών, δεν υπερβαίνει το ποσό
των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..»
Άρθρο 53
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 80/1997 (Α’68) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«3. Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1, όπως συµπληρώνεται µε το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος,
εφαρµόζεται από όλους τους Οργανισµούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων και των Ταµείων ή λογαριασµών Πρόνοιας, Αλληλοβοηθείας, Υγείας και λοιπά από
1ης Ιανουαρίου 2008. Οι ανωτέρω Οργανισµοί παράλληλα µε την
υποχρεωτική εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος υποχρεούνται στην κατάρτιση των οικονοµικών τους καταστάσεων,
σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) από 1ης Ιανουαρίου του 2015. Οι ανωτέρω καταστάσεις µετά την έγκρισή
τους απο τα Διοικητικά Συµβούλια του φορέα αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια», σύµφωνα µε τις
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διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’112). Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται το
περιεχόµενο και κάθε σχετικό θέµα αναφορικά µε τις υπηρεσίες
που ανατίθενται και αφορούν στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 2042/1992 (Α’75).»
Άρθρο 54
Διοικητικές επιτροπές ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 (Α’1),
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3762/2009 (Α’ 75),
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας του προέδρου και των
µελών των Τ.Δ.Ε. των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, αυτή
παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι το διορισµό νέων µελών και όχι
περισσότερο από τρίµηνο από τη λήξη της.»
Άρθρο 55
Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Η περίπτωση 3 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012
(Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 702/1977, η οποία είχε καταργηθεί µε το εδάφιο γ’της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 8 του ν.
1649/1986 (Α’149) και καταργήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 3900/2010, επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις
εκείνες των οποίων το αντικείµενο υπερβαίνει το ποσό των δύο
χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν
αποτιµώνται σε χρήµα, έχουν όµως οικονοµικές συνέπειες.»
Άρθρο 56
Μίσθωση ακινήτων µεταξύ των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης
1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4038/2012 προστίθεται παράγραφος 2 και η παράγραφος 2 αναριθµείται σε 3 ως
εξής:
«2. Σε συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων µεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ΗΔΙΚΑ ΑΕ ή Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το
ετήσιο µίσθωµα καθορίζεται έως 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας
αντικειµενικής αξίας του µισθίου ή της αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των
ακινήτων µε αντικειµενικά κριτήρια.
3. Στο όγδοο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 7 του
ν.
2741/1999 (Α’199), όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
79 του ν. 3996/2011 (Α’170), µετά τη φράση «µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου,» προστίθεται η φράση
«που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων
µελών».
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 καταλαµβάνει τις νέες µισθώσεις που καταρτίζονται µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
3. Στις µισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας φορέων κοινωνικής
ασφάλισης οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου
15 του ν. 4013/2011 και του άρθρου 27 του ν. 4038/2012 εφαρµόζονται µόνο στην περίπτωση, που και ο µισθωτής του ακινήτου
είναι Tαµείο Kοινωνικής Aσφάλισης, το Δηµόσιο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή φορέας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 57
Ηµεροµηνία καταβολής των συντάξεων
Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4111/2013 (Α’18) αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Από 1.2.2013 ως ηµεροµηνία καταβολής των µηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και µερισµάτων των Ασφαλιστικών
Οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δηµοσίου ορίζεται η προτελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα. Ο ΟΑΕΕ και

ο ΟΓΑ εξακολουθούν να καταβάλουν τις συντάξεις κατά την
πρώτη εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής για Ασφαλιστικούς Οργανισµούς που καταβάλλουν παροχές που δεν
ανάγονται σε µηνιαία βάση. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»
Άρθρο 58
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυµάτων
1. 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 περαιτέρω µε το άρθρο 32 του ν. 4075/ 2012 (Α’ 89), αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. 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, σε ολόκληρη την Επικράτεια,
ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.
Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή
απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το Δηµόσιο ή λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το Δηµόσιο παραµένουν στην ασφάλιση του
ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του
ΟΓΑ.»
2. 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 από έξι (6) µέχρι και δέκα (10) δωµατίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ.
Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι παράλληλα εγγεγραµµένα στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, ασφαλίζονται
υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού,
µε την υποχρέωση της ανά τριετία µετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου
5 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316).
Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή
απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το Δηµόσιο ή λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το Δηµόσιο παραµένουν στην ασφάλιση του
ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του
ΟΑΕΕ.
3. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκµετάλλευσης των κατά τις παραγράφους 1 και 2 τουριστικών καταλυµάτων από εταιρία οποιασδήποτε νοµικής µορφής πλην ΕΠΕ και ΑΕ, υπάγεται κατά
περίπτωση στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή ΟΑΕΕ ένας εκ των εταίρων
και προαιρετικά οι λοιποί. Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται
σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για
άλλη εργασία ή απασχόληση, η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ ή τον
ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκµετάλλευσης τουριστικών καταλυµάτων από εταιρία νοµικής
µορφής ΕΠΕ και ΑΕ, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ τα
µέλη των ΕΠΕ, καθώς και τα µέλη του Δ.Σ. των ΑΕ που είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.
4. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων µε οποιαδήποτε νοµική µορφή 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 έντεκα (11) δωµατίων και άνω, σε όλη την Επικράτεια, ασφαλίζονται
υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, µε την
υποχρέωση της ανά τριετία µετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική
κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του
π.δ. 258/2005 (Α’ 316).
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ή τη συνέχιση
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του ασφαλιστικού καθεστώτος που προβλέπεται στον παρόντα
νόµο είναι η κατοχή ειδικού σήµατος λειτουργίας, µε όλα τα δικαιολογητικά του σε ισχύ.
6. Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης,
ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση παραµένει ισχυρή και δεν
αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση
στον ΟΑΕΕ παραµένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές
από τον ΟΓΑ.
7. Με τις ως άνω διατάξεις κρίνονται οι ήδη ασφαλισµένοι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων στον ΟΓΑ ή ΟΑΕΕ από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
Άρθρο 59
Διοικητικό Συµβούλιο Ενιαίου Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)
1. Συνιστώνται στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
(ΕΤΕΑ) δύο θέσεις Υποδιοικητών, στις οποίες διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µε τριετή θητεία, πρόσωπα που έχουν πτυχίο Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή
κοινωνικής πολιτικής.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «Πρόεδρος του
ΕΤΕΑ» νοείται εφεξής «Διοικητής του ΕΤΕΑ».
3. Τον Διοικητή του ΕΤΕΑ όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους δύο Υποδιοικητές. Η αναπλήρωση γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
4. Οι Υποδιοικητές του ΕΤΕΑ µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΤΕΑ.
5. Η παρ. 8 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) καταργείται
και οι παράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 αντιστοίχως.
6. Η παρ. 13 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012, η οποία αναριθµείται σε 12, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του ΕΤΕΑ και µε όµοια
απόφαση καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση των λοιπών προσώπων που συµµετέχουν νόµιµα στο Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.»
7. Η παρ. 16 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012, η οποία αναριθµείται σε 15, αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Διοικητή
του ΕΤΕΑ, του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ και των υποδιοικητών του ΕΤΕΑ.»
8. Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από
τις οικείες δευτεροβάθµιες οργανώσεις».
Άρθρο 60
Ρυθµίσεις προσωπικού – ΕΤΑΑ –
Τοµείς Μηχανικών και ΕΔΕ
Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 3863/2010 και
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το τακτικό προσωπικό που προσλήφθηκε ή θα προσληφθεί
µετά την 1.10.2008 στο ΕΤΑΑ – Τοµείς Μηχανικών και ΕΔΕ βάσει
προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων µόνιµου προσωπικού του ΤΣΜΕΔΕ που δηµοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ πριν την
1.10.2008, καθώς και όσοι µετατάγησαν βάσει της αριθ. Πρωτ.
23058/17.3.2008 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την κάλυψη
κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού του ΤΣΜΕΔΕ
µε µετάταξη βάσει των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 και
του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 και υπηρετούν στο ΕΤΑΑ – Τοµείς
Μηχανικών και ΕΔ, υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς των
ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, δηλαδή ασφαλίζονται για κύρια
σύνταξη στο ΕΤΑΑ – Τοµείς Μηχανικών και ΕΔΕ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 1211/1981, στην Ειδική Προσαύξηση της κύριας
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σύνταξης σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1γ του ν. 3518/ 2006,
στον Τοµέα επικουρικής ασφάλισης Μηχανικών και ΕΔΕ για επικουρική σύνταξη, στο Τ.Π.Δ.Υ. για εφάπαξ παροχή και στον
κλάδο Υγείας Τεχνικών για υγειονοµική περίθαλψη. Τα πρόσωπα
υπάγονται στο ανωτέρω αναφερόµενο ασφαλιστικό καθεστώς
από την ηµεροµηνία πρόσληψης ή µετάταξής τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)
Άρθρο 61
Στελέχωση και αποζηµίωση µελών
Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ανά εξεταζόµενο περιστατικό
Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’
115), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντικαθίστανται ως
εξής:
«5α. Η ειδική αποζηµίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις
της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής: α) Για τους ιατρούς των υγειονοµικών επιτροπών, για κάθε κρινόµενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται
γνωµάτευση, σε δέκα (10) ευρώ για τον Πρόεδρο και επτά (7)
ευρώ για κάθε µέλος. Για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών
αναπηρίας, η ειδική αποζηµίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο µε το
τριπλάσιο της ως άνω αµοιβής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τρία (3) ευρώ ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός
έδρας του εξετάζοντος ιατρού. β) Για τους εισηγητές ιατρούς
των κατ’ οίκον περιστατικών, καθώς και για τους ιατρούς των Μονάδων Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που συµµετέχουν στις υγειονοµικές επιτροπές, σε αντικατάσταση των ιατρών του Ειδικού Σώµατος,
καταβάλλεται η προβλεπόµενη από την ως άνω διάταξη (παράγραφος α’) αµοιβή για τα µέλη των υγειονοµικών επιτροπών. Η
ως άνω ειδική αποζηµίωση των περιπτώσεων α’ και β’ καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.
4024/2011 (Α’ 226) και µέχρι του ποσού των χιλίων τετρακοσίων
(1.400) ευρώ µηνιαίως για τον Πρόεδρο και χιλίων διακοσίων
(1.200) ευρώ µηνιαίως για κάθε µέλος. γ) Για τους γραµµατείς
των υγειονοµικών επιτροπών καταβάλλεται αποζηµίωση δύο (2)
ευρώ για κάθε κρινόµενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωµάτευση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου
21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
21 του ίδιου νόµου. Η ως άνω αποζηµίωση και µε τους αυτούς
περιορισµούς καταβάλλεται και στους γραµµατείς των κατ’ οίκον
περιστατικών, ανά συνταχθείσα Εισηγητική Έκθεση.
5β. Για κάθε εξεταζόµενη περίπτωση από την Πρωτοβάθµια ή
Δευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., αποδίδεται στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους παραπέµποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., ή το Δηµόσιο, το ποσό των 46,14 ευρώ,
όπως αυτό καθορίζεται στη µε αρ. Φ40021/26407/2051/2006
(Β’1829) υπουργική απόφαση. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από
τους υπόχρεους, για το σύνολο των ανά µήνα εξεταζόµενων περιστατικών, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα, σε ειδικό λογαριασµό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων που
αποστέλλονται από τις κατά τόπους Γραµµατείες ΚΕ.Π.Α.. Το ως
άνω ποσό αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όταν οι ΦΚΑ, το Δηµόσιο
ή τα Ν.Π.Δ.Δ. αιτούνται τον επανέλεγχο της υγειονοµικής κρίσης
για περιστατικά που είχαν εξεταστεί πριν από τη λειτουργία των
υγειονοµικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., αναζητείται δε αναδροµικά και
στις περιπτώσεις που ήδη έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός επανέλεγχος. Στις περιπτώσεις αιτηµάτων πολιτών για χρήση των υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεµπτικό, το ανωτέρω ποσό
καταβάλλεται από τους ίδιους κατά την υποβολή της σχετικής
αίτησης ή προσφυγής (Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή), µε εξαίρεση τους κατόχους βιβλιαρίου υγείας
απόρου σε ισχύ.
5γ. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας, µπορεί να συµβάλλεται µε ιδιώτες ιατρούς, ύστερα
από εκδήλωση ενδιαφέροντος και βάσει κριτηρίων επιλογής που
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καθορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύµατος, για τη συµµετοχή τους ως µέλη στις Υγειονοµικές Επιτροπές Αναπηρίας.
Η αµοιβή των συµβαλλόµενων ιδιωτών ιατρών καθορίζεται, για
κάθε κρινόµενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωµάτευση,
σε επτά (7) ευρώ. Για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζηµίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο µε το τριπλάσιο της ως άνω αµοιβής. Οι ως άνω αµοιβές καταβάλλονται
µέχρι του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ µηνιαίως.
5δ. Οι αποζηµιώσεις και οι αµοιβές των παραγράφων 5β και
5γ αντίστοιχα του άρθρου αυτού καταβάλλονται από το αποδιδόµενο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσό της παραγράφου 5β του παρόντος
και σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
Άρθρο 62
Οφειλόµενη αποζηµίωση σε ιατρούς και γραµµατείς
1. Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονοµικών επιτροπών
στους οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 1.9.2011 και µετά, η ανά
περίπτωση αµοιβή που προβλεπόταν από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΙ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του
ν. 4038/2012 (Α’ 14), τα οφειλόµενα ποσά θα καταβληθούν αναδροµικά και ανεξάρτητα από την έκδοση σχετικής γνωµάτευσης.
2. Για τους γραµµατείς των υγειονοµικών επιτροπών στους
οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 1.9.2011 και µετά, η ανά κρινόµενο περιστατικό αποζηµίωση που προβλεπόταν από τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
4038/2012 (Α’ 14), τα οφειλόµενα ποσά θα καταβληθούν αναδροµικά και ανεξάρτητα από την έκδοση οριστικής ή µη γνωµάτευσης.
Άρθρο 63
Ένταξη ιατρών στο Ειδικό Σώµα Ιατρών
Υγειονοµικών Επιτροπών
Οι διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
3863/2010 (Α’ 115) αντικαθίστανται ως εξής:
«Στο Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών εντάσσονται και ιατροί που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στον ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ.»
Άρθρο 64
Συµµετοχή ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Υγειονοµικές
Επιτροπές Αναπηρίας
Στις υποχρεώσεις των ιατρών που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και όσων συµβάλλονται
µε αυτόν, περιλαµβάνεται και η συµµετοχή τους στις Υγειονοµικές Επιτροπές Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., αφού προηγηθεί η προβλεπόµενη εκπαίδευση και ένταξή τους στο Ειδικό Σώµα Ιατρών του
άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α’ 270).
Άρθρο 65
Απόσπαση για γραµµατειακή υποστήριξη
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων,
αποσπώνται υπάλληλοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για χρονικό διάστηµα έως δύο ετών για τη γραµµατειακή υποστήριξη των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η απόσπαση µπορεί να παρατείνεται για δύο έτη, ύστερα από αίτηση
του υπαλλήλου. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξακολουθούν να λαµβάνουν τις µηνιαίες αποδοχές του βαθµού και του µισθολογικού
κλιµακίου της οργανικής τους θέσης, µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.
2. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων,
υπάλληλοι από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού για
χρονικό διάστηµα έως δύο ετών. Οι αποσπάσεις αυτές µπορούν

να παρατείνονται για δύο έτη ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.
Οι εν λόγω υπάλληλοι εξακολουθούν να λαµβάνουν τις µηνιαίες
αποδοχές του βαθµού και του µισθολογικού κλιµακίου της οργανικής τους θέσης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.
Άρθρο 66
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις υγειονοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισµένων,
το δικαίωµα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάµηνο, µε το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώµατος, υπό την προϋπόθεση
ότι για το δικαίωµα αυτό είχαν κριθεί από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή αναπηρίας, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67%.
Εάν µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών
ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισµένοι δεν φέρουν συντάξιµο
ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν µικρότερο ποσοστό αναπηρίας,
οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα,
δια συµψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν
χορηγούµενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση
που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η ισχύς της διάταξης αυτής λήγει την
31.10.2013.
Άρθρο 67
Προσφυγή στη Δευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή
Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 6 του ν. 3863/ 2010 ως
εξής:
«9. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και του
Δηµοσίου η άσκηση προσφυγής ενώπιον των Δευτεροβάθµιων
Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., δύναται να ασκείται και από
τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία οριστικοποίησης των γνωµατεύσεων των Πρωτοβάθµιων
Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΑ
Άρθρο 68
Διακανονισµός καθυστερούµενων οφειλών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) ισχύει και
για τους αυτοτελώς απασχολούµενους οφειλέτες του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, σε περίπτωση υπαγωγής τους σε
διακανονισµό των καθυστερούµενων οφειλών τους.
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύουν, δεν
εφαρµόζονται στον ΟΓΑ.
2. Ειδικά για τον ΟΓΑ, δύναται να χορηγείται η σύνταξη από
την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές του διατάξεις, αν
το σύνολο των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, όπως
αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης
συνταξιοδότησης, δεν είναι µεγαλύτερο των τεσσάρων χιλιάδων
(4.000) ευρώ.
Το οφειλόµενο ποσό συµψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε µήνα
και µέχρι της ολοσχερούς εξόφλησής του, από το σύνολο των
δικαιούµενων ποσών σύνταξης.
Άρθρο 69
Ανασφάλιστοι υπερήλικες
1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Αν ο/η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί
σε αφάνεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Κ., δικαιούται σύν-
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ταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος
νόµου.
Σε περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάµου δεν έχει
καταστεί οριστική, ο αιτών την παροχή κρίνεται µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έγγαµους.»
2. H ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2013.
Άρθρο 70
Ασφάλιση των εργατών γης σε µεγαλύτερη
ασφαλιστική κατηγορία
1. Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205), ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2013 ορίζεται
η 2η της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει.
2. Για τον υπολογισµό των ηµερών εργασίας των ανωτέρω
προσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.
3863/2010 (Α’ 115), λαµβάνεται υπόψη το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους,
που ισχύει για εργαζόµενους ηλικίας 25 ετών και άνω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άρθρο 71
Προαιρετική ασφάλιση (πρώην) Ειδικών Ταµείων
Η παρ. 14α του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«14α. Ασφαλισµένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3029/ 2002 και των άρθρων 1 και 3
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.»
Άρθρο 72
Κατανοµή συνεισπραττοµένων εισφορών
Η κατανοµή των καταβληθεισών εισφορών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
στους Οργανισµούς (ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑ, Ο.Α.Ε.Δ.) για λογαριασµό
των οποίων συνεισπράττονται εισφορές, πραγµατοποιείται βάσει
των στοιχείων που προκύπτουν από τις δηλωθείσες εισφορές
µέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και των ασφαλιστικών κινδύνων που απεικονίζονται στα πακέτα ασφάλισης.
Άρθρο 73
Προθεσµία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1. Το άρθρο 20 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) καταργείται από την
ηµεροµηνία που ίσχυσε.
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/ 1951,
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ανακαθορίζεται
η προθεσµία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, τα πρόσθετα τέλη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την εφαρµογή
της παρούσας.»
Άρθρο 74
Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύουν
µετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 του άρθρου 76 του
ν. 3996/2011 (Α’ 170), αντικαθίστανται ως εξής:

10203

«Άρθρο 20
Αµοιβή και παρακράτηση εισφορών
περιστασιακά απασχολουµένων
1. Στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται υποχρεωτικά:
Α. Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούµενο προσωπικό που
παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσίες, φροντίδας αµειβόµενο µε την ώρα ή την ηµέρα, σε τακτά ή µη χρονικά διαστήµατα
είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες,
για την ίδια µισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή
υπηρεσίες:
α. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),
β. οι κηπουρικές εργασίες,
γ. η φύλαξη και µεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,
δ. η υποστήριξη µε την παροχή κάθε µορφής βοήθειας και
φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
συµπεριλαµβανοµένης και της διευκόλυνσης των ατόµων αυτών
για συµµετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές
και κοινωνικές δραστηριότητες,
ε. oι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράµµατα αποκατάστασης ατόµων σε ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία, που
χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ),
στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόµων και η βοήθεια σε άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός
οικίας),
ζ. οι µεµονωµένες µικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδοµικές εργασίες,
η. η παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων,
θ. οι αισθητικές φροντίδες (κοµµωτική, περιποίηση προσώπου
και σώµατος).
Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισµού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αµειβόµενο µε την
ώρα ή την ηµέρα, σε τακτά ή µη χρονικά διαστήµατα, είτε προς
έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια
µισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑΕΤΑΜ, µη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως µέλος εταιρείας.
Γ. Οι απασχολούµενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόµενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205).
Δ. αα) Οι διανοµείς διαφηµιστικών εντύπων µε το σύστηµα της
διανοµής µε ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη,
ββ) οι απασχολούµενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου
και σώµατος για λογαριασµό µίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων
κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο,
γγ) οι απασχολούµενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήµατα, καταστήµατα τροφίµων και υπεραγορές (super market).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου
Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλύεται κάθε ζήτηµα περί υπαγωγής ή
εξαίρεσης συγκεκριµένης µορφής απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3. Η καταβολή της αµοιβής των ανωτέρω προσώπων από κάθε
νοµικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιµοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες
τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόµενου) που
αναλογούν και η απόδοσή τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την έκδοση ειδικού εργοσήµου υπό τύπο επιταγής.
β. Μέσω λογαριασµών που τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόµενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.
γ. Με κατάθεση και είσπραξη µετρητών σε πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών.
δ. Με ειδικού τύπου έµβασµα κατά την έννοια των άρθρων 1
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και 4 παρ. 3 του ν. 3862/2010 (Α’ 113).
Το ειδικό εργόσηµο δύναται να διατίθεται στον εργοδότη µε
καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά τόπους υποκαταστήµατα των ΦΚΑ, από τις συνεργαζόµενες µε τους φορείς τράπεζες και τα υποκαταστήµατά τους, από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στο τέλος κάθε έτους ο ΦΚΑ εκδίδει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόµενο.
4. Η διαδικασία που τηρείται για την καταβολή και την είσπραξη της αµοιβής των ανωτέρω προσώπων, καθώς και για την
παρακράτηση και απόδοση των εισφορών στους οικείους ΦΚΑ,
ο τύπος και τα αναγραφόµενα στο εργόσηµο στοιχεία, το ποσό
των εισφορών που αναλογούν στην αµοιβή, την είσπραξη και
απόδοσή τους στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του εργοσήµου,
καθώς και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή στοιχείο για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώµη των κατά περίπτωση
αρµόδιων Διοικητικών Συµβουλίων των φορέων.
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εξακολουθεί να
ισχύει η αριθµ. 14913/343/Φ10034/1.7.2011 (Β’ 1586) υπουργική
απόφαση.
Άρθρο 21
Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), τ. ΟΕΚ
1. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζοµένου των προσώπων της παραγράφου 1 περιπτώσεις Α’,
Β’ και Δ' του προηγούµενου άρθρου, υπολογίζονται σε ποσοστό
25% επί της αναγραφόµενης τιµής του εργοσήµου και εµπεριέχονται στην αναγραφόµενη τιµή του εργοσήµου. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών Συµβουλίων των κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων και γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής το ποσοστό αυτό δύναται να αυξοµειώνεται, προσαρµοζόµενο στις εκάστοτε κοινωνικές, ασφαλιστικές και οικονοµικές
συνθήκες.
Οι ανωτέρω εργαζόµενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους
Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας και Μητρότητας, στο ΕΤΕΑ (τ.
ΕΤΕΑΜ) για επικουρική ασφάλιση, καθώς και στον τ. ΟΕΚ (εισφορά εργαζοµένου). Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών είναι
τα ακόλουθα: 14,45% για τον κλάδο σύνταξης, 4,65% για τον
κλάδο ασθένειας σε είδος, 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε
χρήµα, 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και 0,72%
για τον τ. ΟΕΚ.
2. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων Α’, Β’ και Δ' της παραγράφου
1 του προηγούµενου άρθρου για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές µε το εργόσηµο, δικαιώνονται τόσες ηµέρες ασφάλισης,
όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών
εισφορών που έχει παρακρατηθεί µέσω του εργοσήµου µε το
ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου
εργάτη της 31ης Δεκεµβρίου του έτους 2011, σύµφωνα µε την
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Αυτές οι ηµέρες ασφάλισης δεν µπορούν να υπερβούν τις 25 ανά ηµερολογιακό µήνα ή τις 300 ηµέρες ασφάλισης
ανά ηµερολογιακό έτος. Οι ηµέρες ασφάλισης που προκύπτουν
κατά τα ανωτέρω ανάγονται στον ηµερολογιακό µήνα εξαργύρωσης του εργοσήµου. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου
ισχύει από 1.1.2013.
3. Στα πρόσωπα των περιπτώσεων Α’, Β’ και Δ’ της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου προκειµένου:
α. να τύχουν των παροχών ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο α’ του άρθρου 31
του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 148 του ν. 3655/2008 (Α’ 58),
β. να δικαιωθούν επίδοµα ασθένειας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκαν
µε το ν.δ. 2691/1954 και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 148 παρ.
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2 του ν. 3655/2008,
γ. να δικαιωθούν επίδοµα µητρότητας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του α.ν. 1846/1951, όπως έχει συµπληρωθεί µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1539/1985, το άρθρο 35 παρ. 1
του ν. 2676/1999 και το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 (Α’ 286).
4. Κάθε ζήτηµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την υπαγωγή των προσώπων της παραγράφου 1 περιπτώσεις Α’, Β’ και
Γ’ του προηγούµενου άρθρου στον Κανονισµό Ασφάλισης του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και του τ. ΟΕΚ ρυθµίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας ύστερα από γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων των
κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων.
5. Για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περιπτώσεις Α’ και Β’
του προηγούµενου άρθρου, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2639/ 1998 (Α’ 205) επανέρχονται σε ισχύ αναδροµικά από την ηµεροµηνία κατάργησής τους.
Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται µε το καθεστώς
που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) δεν
έχουν εφαρµογή για τους υπαγόµενους στο ανωτέρω καθεστώς.»
Άρθρο 75
Λοιπές διατάξεις
1. Στο τέλος του άρθρου 6 του α.ν. 1846/1951 (Α’149), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 που
έχει ως εξής:
«6. Τα πρόσωπα που καθίστανται συνταξιούχοι του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, µε συνυπολογισµό χρόνου ασφάλισης από φορέα χώρας
µε την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διµερή σύµβαση, ασφαλίζονται για υγειονοµική περίθαλψη καταβάλλοντας εισφορά 4%
επί του ποσού της σύνταξής τους, το οποίο δεν µπορεί να είναι
µικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 568,16
ευρώ, αναπροσαρµοζόµενο κατ’ έτος µε το ποσοστό αύξησης
των συντάξεων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.»
2. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/ 1951
(Α’179) όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1Α του άρθρου 138 του
ν. 4052/2012 (Α’ 41), προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα µέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2013 έως 28.2.2014 καλύπτονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ηµέρες ασφάλισης είτε
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του
δεκαπενταµήνου.»
3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273) και
της παρ. Α2 του άρθρου 138 του ν. 4052/ 2012 (Α’ 41), παρατείνεται µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2014.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται
να καταβάλει την προβλεπόµενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
4. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/ 1951
(Α’179), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 20 του
ν. 4019/2011 (Α’ 216), προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
«Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και τα µέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν 1846/1951 για
την περίοδο από 1.3.2013 έως 28.2.2014 καλύπτονται από το ΙΚΑΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση
της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης.
Οι εργαζόµενοι των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, καθώς και τα
µέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν.
1846/1951 για την περίοδο από 1.3.2013 έως 28.2.2014 καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφό-
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σον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ηµέρες
ασφάλισης, είτε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά
το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό
τρίµηνο του δεκαπενταµήνου.»
5. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο Η’ του άρθρου 138 του
ν. 4052/2012 πρόσωπα θεµελιώνουν δικαίωµα άµεσης λήψης
σύνταξης εφόσον έχουν απολυθεί έως τις 31.8.2011, έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 30.9.2011 και πληρούν
τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 76
1. Η µεταβατική περίοδος λειτουργίας για την περαίωση του
έργου της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής που προβλέπεται στο Παράρτηµα V2 του ν. 4046/2012 (Α' 28) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α' 39), η λήξη
της οποίας ορίστηκε µε το άρθρο 11 της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (Α' 256) την 28.2.2013, παρατείνεται από 28.2.2013 µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
2. α. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης του ΕΤΑΑ διενεργεί ελέγχους
σε κάθε υπόχρεο για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
και των εν γένει πόρων προς αυτό και τους τοµείς του.
β. Κατά τον έλεγχο ο υπόχρεος υποχρεούται να επιδείξει στα
ελεγκτικά όργανα τα τηρούµενα βιβλία και οποιοδήποτε στοιχείο,
που κρίνουν πρόσφορο για την ολοκλήρωση του ελέγχου.
γ. Κάθε δηµόσια αρχή, καθώς και οι αρµόδιες ΔΟΥ υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο προς υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου στα αρµόδια όργανα του ΕΤΑΑ, κατόπιν υποβολής
εγγράφου αιτήµατος.
δ. Το έργο του ελέγχου του εδαφίου α’ της παραγράφου
αυτής δύναται να εκτελεστεί και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, ανατίθεται το έργο του ελέγχου κατά τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας. Λόγω των έκτακτων αναγκών της
χώρας και της υποχρέωσης εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας, για την ανάθεση των έργων
αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.
2362/1995, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.
3899/2010.
ε. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
2556/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται στα ελεγκτικά όργανα του ΕΤΑΑ αναφορικά µε
τον Τοµέα Υγειονοµικών όπως διενεργούν έλεγχο των τηρουµένων βιβλίων και λοιπών στοιχείων, των οιασδήποτε µορφής νοµικών προσώπων ή επιχειρήσεων ως και των νοµικών προσώπων
τα νόµο εξοµοιούµενα προς το Δηµόσιο ή απολαύοντα των ατελειών και προνοµίων τούτου, ή αποτελούντα δηµόσια επιχείρηση
λειτουργούσα χάριν του δηµοσίου συµφέροντος υπό οιαδήποτε
µορφή, που απασχολούν καθ' οιονδήποτε τρόπον ασφαλισµένους του ταµείου και ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, προς
εξακρίβωσιν της ορθής απόδοσης των ασφαλιστικών κρατήσεων
και εισφορών όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ως και τα νοµικά
πρόσωπα τα νόµο εξοµοιούµενα προς το Δηµόσιο ή απολαύοντα
των ατελειών και προνοµίων τούτου, ή αποτελούντα δηµόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δηµοσίου συµφέροντος υπό οιαδήποτε µορφή που απασχολούν υγειονοµικούς ασφαλισµένους
του ΕΤΑΑ Τοµέας Υγειονοµικών µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
υποχρεούνται να χορηγούν στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης
µαζί µε τη βεβαίωση για φορολογική χρήση και βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ Τοµέας Υγειονοµικών,
αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται και στο τµήµα εσόδων
του ΕΤΑΑ Τοµέας Υγειονοµικών.
3. α. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2556/1997
(Α’ 270) καταργούνται.
β. Με την αίτηση για πιστοποίηση του βαθµού αναπηρίας συ-
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νυποβάλλεται υποχρεωτικά ενιαίο έντυπο Ιατρικής Έκθεσης /Βεβαίωσης, µε την ονοµασία «Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας», το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.
1599/1986 και συµπληρώνεται από θεράποντα ιατρό, δηµόσιου
ή ιδιωτικού Υγειονοµικού Σχηµατισµού ή Φορέα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, της αυτής ειδικότητας µε την κύρια πάθηση του
αιτούντα, θεωρηµένο νοµίµως για το γνήσιο της υπογραφής του.
4. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3943/ 2011, που αντικατέστησε τις παραγράφους 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 3 του
ν. 2232/1994 η λέξη «εξήντα» αντικαθίσταται µε τη λέξη «εξήντα
δύο».
β. Στην παράγραφο 5 και µετά την περίπτωση ε’ προστίθεται
περίπτωση στ' ως ακολούθως:
«στ. έως και δύο µέλη από την Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος µε τους αναπληρωτές τους».
5. α. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3144/2003 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Απασχόληση. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως Πρόεδρο µε
αναπληρωτή του τον Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραµµατείς των
Υπουργείων Οικονοµικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Τουρισµού, τους Γενικούς
Γραµµατείς Ισότητας, Νέας Γενιάς και της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.,
από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), από τρεις (3) εκπροσώπους της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), από έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού
Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) και από έναν (1)
εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία
(Ε.Σ.Α.µεΑ.), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και τον
Πρόεδρο της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.). Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε διετή θητεία.»
β. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως Πρόεδρο, µε
αναπληρωτή του τον Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραµµατείς των
Υπουργείων Οικονοµικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τους Γενικούς Γραµµατείς Πρόνοιας, Ισότητας και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), της Εκκλησίας της Ελλάδος,
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.),
από τρεις (3) εκπροσώπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και από έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεως Γε-

10206

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Eπιχειpήσεωv (Σ.Ε.Τ.Ε.), καθώς και
εκπροσώπους µη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε διετή θητεία.»
6. Στο κεφάλαιο Θ’ του κώδικα νόµων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3850/2010 (Α’ 84), προστίθεται άρθρο 71Α ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά από γνώµη του Συµβουλίου Υγείας και
Ασφάλειας των Εργαζοµένων του άρθρου 26 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. καθορίζεται σύστηµα ελέγχου τήρησης του δηλούµενου στην αρµόδια υπηρεσία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ωραρίου
απασχόλησης σύµφωνα µε τα άρθρα 9 παράγραφοι 4, 7 και 21
παρ. 3 εδάφιο γ’ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας [ως άτοµα εκτός της επιχείρησης ή ως συνεργαζόµενους µε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
(ΕΞΥΠΠ)] και των ΕΞΥΠΠ, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 77
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:
α) οι υποπεριπτώσεις 1, 2 και 3 της περίπτωσης στ’ του άρθρου 4 του ν. 344/1976, η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου
34 του ν. 344/1976, τα άρθρα 36 και 37 του ν. 344/1976, η περίπτωση β’ του άρθρου 48 του
ν. 344/1976 και η παρ. 2
του άρθρου 81 του ν. 3996/2011 (Α’170),
β) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.
3996/2011,
γ) η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3996/2011,
δ) η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3996/2011,
ε) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 και η παρ. 6 του άρθρου
1 του ν. 2434/1996 (Α’188), καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 2639/1998 (Α’ 205),
στ) η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α’ 295).
ζ) η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κώδικα Νόµων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» (Α’ 84),
η) η παρ. ΙΙ του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (Α’ 95),
θ) το άρθρο 23 του ν. 3659/2007,
ι) το άρθρο 20 του ν. 1199/1981,
ια) η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4075/2012 (Α’89),
ιβ) η παρ. 8 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α’ 41),
ιγ) το άρθρο 20 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) καταργείται από την
ηµεροµηνία που ίσχυσε,
ιδ) κάθε άλλη ρύθµιση αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 78
Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.
3864/2010 (Α’ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι µετοχές του Ταµείου δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείµενο δηµόσιας πρότασης αλλά λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
3461/2006.»
2. Στην περίπτωση διανοµής µερίσµατος για τη χρήση 2012,
στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.
3723/2008 (Α' 250), η διανοµή περιορίζεται αποκλειστικά στη διανοµή µετοχών. Οι µετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από
επαναγορά. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την κατάθεσή της
στην Βουλή των Ελλήνων.
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995 (Α’ 211)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, µέχρι 31.12.2013 και χωρίς
αµοιβή η παράλληλη άσκηση από το Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής των καθηκόντων του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου Οικονοµικών.»

Άρθρο 79
Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
1. Η κατάθεση στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
(Ο.Β.Ι.) των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας και ιδίως του ν. 1733/1987 (Α’171),
του π.δ. 77/1988 (Α’33), του π.δ. 16/1991 (Α’ 6), του π.δ. 45/1991
(Α’ 24), του π.δ. 415/1995 (Α’24), του π.δ. 259/1997 (Α’185), του
π.δ. 46/2012 (Α’95) ως ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, επιτρέπεται να γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου.
Για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 150/2001 (Α’125) σχετικά µε την
πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών.
2. Η κατάθεση µε ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν επιτρέπεται
στις περιπτώσεις των εφευρέσεων του ν. 4325/1963 (A’ 156).
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και
κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου 1.
4. Η εποπτεία του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας υπάγεται στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα ρύθµιση.
Άρθρο 80
1 Α. Η προβλεπόµενη νόµιµη κατά την ισχύουσα νοµοθεσία
υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο
Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις,
εκµεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και µπορεί να τηρείται µε
τη µορφή ηµερολογίου ή µηχανογραφηµένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή του εν γένει
εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».
Γ. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο
εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί µια πενταετία
από τη συµπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.
Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές
στήλες:
α) το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητα του µισθωτού,
β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
γ) η αιτία για την οποία πραγµατοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
δ) η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της υπέρβασης,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,
στ) η υπογραφή του εργαζόµενου.
Ε. Για κάθε εργαζόµενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρηµένη κατά τα ανωτέρω στο
Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται µε πράξη του αρµοδίου
οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε τα
άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε µήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγµατοποιήθηκαν, ανά εργαζόµενο, κατά τον προηγούµενο µήνα. Σε
περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.
Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθµίζεται κάθε όρος και
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.
2. Οι σειρές ένατη έως δέκατη τέταρτη της παρ. 4 του άρθρου
14 του ν. 3996/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«, το οποίο διατίθεται κυρίως στην προώθηση και ενίσχυση των
δράσεών του και την καταβολή εξόδων κίνησης και µετακίνησης
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όσων διενεργούν ελέγχους και συµµετέχουν στην εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σ.Ε.Π.Ε..»
3. Στο τέλος του άρθρου 24 «Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012»
του νοµοσχεδίου προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στην παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4052/2012 (Α’41) προστίθεται περίπτωση γ’ως εξής:
«όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της ΕΠΑ, που του έχει επιβληθεί, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο (2) έτη και µε χρηµατική
ποινή».
Άρθρο 81
Τα πρόσωπα της παρ. 1 περίπτωση β’ του άρθρου 20 του ν.
3863/2010 (Α’115) που ήταν εγγεγραµµένα το έτος 2011 στα µητρώα ασφαλισµένων του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών τα
οποία δεν έχουν πραγµατοποιήσει το έτος 2012 καµία ηµέρα εργασίας βάσει αµοιβής µε εργόσηµο ασφαλίζονται για ολόκληρο
το έτος 2012 µε επιπλέον καταβολή ποσοστού 50% επί του
ποσού της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί για το έτος 2012.
Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
σε επιµέρους διατάξεις.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα περέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για
τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ερωτάται το Σώµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µας το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάµε το λόγο
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα ρωτήσω πρώτα και
µετά θα τα συζητήσουµε όλα τα άλλα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν ψηφιστεί,
ζητάµε το λόγο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορούµε να
µπούµε στην ψήφιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ερωτάται το Σώµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίζεται. Πάρτε το πίσω! Πρέπει να ακούσετε τους οµιλητές.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, επειδή
εσείς γνωρίζετε καλύτερα και από µένα τον Κανονισµό, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να µπει προς ψήφιση το νοµοσχέδιο στο σύνολο και µετά εάν χρειαστεί κάποιος, κατά παράβαση του
άρθρου 104 του Κανονισµού, να πάρει τον λόγο.
Λοιπόν, εγώ θα ολοκληρώσω…
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε! Πραξικόπηµα δεν θα κάνετε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι πραξικοπηµατικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Παρακαλώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να
µου δώσετε το λόγο που δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, δικαιούστε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο ως
προς τα εξής...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αναγνωρίζετε ότι έχω
δίκιο και αυτό µου φτάνει. Ευχαριστώ πολύ. Σας δίνω τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Προσέξτε όµως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας δίνω τον λόγο που
δικαιούστε, όπως πάντοτε, σε οποιαδήποτε στιγµή και ώρα το
ζητήσετε. Πόσα λεπτά χρειάζεστε; Δικαιούστε δέκα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, είναι πολύς ο χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε πέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά
ανακοινώσατε τη συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου. Πριν, όµως, ερωτηθεί το Σώµα, ας ακουστούµε. Διότι
στην περίπτωση που ερωτηθεί το Σώµα, εάν εκλάβετε -έστω και
στιγµιαία- τη σιωπή του Σώµατος ως απάντηση, τότε δηµιουργείται ένα πρόβληµα. Εγώ το αντιλαµβάνοµαι, γιατί αυτή είναι η
συνήθης τακτική µας.
Τώρα, επί του προς ψήφιση στο σύνολο νοµοσχεδίου, ήθελα
να µου επιτρέψετε να θέσω υπ’ όψιν σας το εξής: Θα ενθυµείστε
την ιστορία της περίφηµης τροπολογίας Πάχτα. Ως Πρόεδρος
τότε του Σώµατος είχα ζητήσει από τον Υπουργό τον κ. Χριστοδουλάκη, να αποσυρθεί η διάταξη -επρόκειτο για τροπολογία
Βουλευτών τότε του ΠΑΣΟΚ- την οποία ο κ. Πάχτας είχε αποδεχτεί, χωρίς, µάλιστα, να έχει και νοµοθετική αρµοδιότητα.
Νοµίζω -και πιστεύω ότι κανείς δεν θα έχει αντίρρηση στην Αίθουσα αυτήν- ότι αρκετά δοκιµάζονται οι θεσµοί µας. Η εµπιστοσύνη του λαού στη δηµοκρατία περνάει µέσα από την εµπιστοσύνη του σε αυτόν το θεσµό. Εσείς ο ίδιος προσωπικά και
όλοι µας στη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά κι εδώ στην Αίθουσα, έχουµε αναφερθεί στις περιπτώσεις εκείνες των Υπουργών που δεν σέβονται το Κοινοβούλιο. Είχαµε πάλι σήµερα
τέτοιο δείγµα: Από τις οκτώ ερωτήσεις και αναφορές συζητήθηκαν µόνο οι δύο.
Η διάταξη του άρθρου 78 του προς ψήφιση στο σύνολο νοµοσχεδίου εισήχθη κατά παράβαση και του Συντάγµατος και του
Κανονισµού της Βουλής,τέσσερις ώρες πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση και αρχίσει η ψηφοφορία επί των άρθρων. Το Σύνταγµα
και ο Κανονισµός, όπως γνωρίζουµε όλοι, επιβάλλει τριήµερο
προ της ενάρξεως συζητήσεως του νοµοσχεδίου. Δηλαδή,
έπρεπε να έχει κατατεθεί τρεις µέρες πριν από την προηγούµενη
Τετάρτη, οπότε και άρχισε η συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Αυτό, κατά τη γνώµη µου, είναι σοβαρότατο ολίσθηµα. Δεν
αφορά την Υπηρεσία, διότι η Υπηρεσία έγραφε επάνω «εκπρόθεσµη». Να εξηγούµεθα. Όπως επίσης ίσως -εάν το γνώριζε- δεν
αφορά και τον παριστάµενο Υφυπουργό τον κ. Μηταράκη, διότι
δεν έχει νοµοθετική αρµοδιότητα. Παρίστατο, όµως, κατά τη
στιγµή που ετέθη σε ψηφοφορία αυτή η τροπολογία. Είναι γεγονός ότι ο κ. Χατζηδάκης µίλησε και απήλθε, αφού ανέφερε ότι
δέχεται και αυτήν την τροπολογία.
Η γνώµη µου είναι καθαρή. Διότι και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και µερίδα του Τύπου και πολλοί εδώ µέσα θεωρούν
ότι αυτή η διάταξη αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. Και λέει επί λέξει, κύριε
Πρόεδρε, «όπως ορίζεται από το νόµο». Ο ν.1320/1983, όπως
έκτοτε επανειληµµένως έχει τροποποιηθεί, δεν αναφέρει στο δηµόσιο τοµέα τα κόµµατα. Εποµένως, είναι ανακριβές. Εάν, δε, γίνεται από πρόθεση -που δεν το πιστεύω για ένα τόσο σοβαρό
θέµα- τότε πρέπει να ανησυχήσουµε περισσότερο για την ευκολία µε την οποία δεχόµαστε κάποια πράγµατα. Κατά τη γνώµη
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µου -άσχετα µε τη δική µου βεβαιότητα, διότι µπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις- δεν αφορά τα κόµµατα.
Πιστεύω, όµως, κύριε Πρόεδρε, ότι οποιαδήποτε δάνεια, σε
οποιαδήποτε νοµικά πρόσωπα και οποιεσδήποτε επιχειρήσεις και
ιδιώτες κ.λπ. από τις τράπεζες -είδατε τι γίνεται στην Κύπροείναι αυτό που κατεξοχήν πρέπει να εµµείνουµε να ελέγχεται.
Έχω ξαναπεί εδώ ότι οι φόβοι κάποιων µεγαλοεκδοτών πως
θα αφελληνιστούν οι ελληνικές τράπεζες αν έρθουν οι Επίτροποι
από την Ευρώπη, κατά τη γνώµη µου θα δικαιωθούν εάν εµείς,
ως Κοινοβούλιο, δεν αναλάβουµε τις δικές µας ευθύνες, ώστε να
πιστέψει ο λαός ότι έχει στη Βουλή τριακόσιους εκπροσώπους
του και όχι όπως παρουσιάζουν, εξ αφορµής ελαχίστων, κατά τη
γνώµη µου, εξαιρέσεων, ολόκληρη τη σύνθεση αυτής της περιόδου της Βουλής.
Παρακαλώ, λοιπόν κι εσάς να υποδείξετε στον αρµόδιο
Υπουργό να αποσύρει αυτό το άρθρο, όπως έχουµε επανειληµµένως κάνει στην ψήφιση στο σύνολο, προ του κινδύνου καταψήφισης ενός νοµοσχεδίου.
Εγώ δηλώνω ότι θα το καταψηφίσω, αν δεν αποσυρθεί αυτή η
διάταξη. Ο κύριος Υπουργός να την αποσύρει.
Κι όποιο θέµα υπάρχει, ας έρθει να συζητηθεί εδώ κανονικά –
διάλογος γίνεται εδώ- µε όποιον, έστω και κακοπίστως ισχυρίζεται κάτι. Γι’ αυτό υπάρχει η δηµοσιότητα. Γι’ αυτό υπάρχει το
κανάλι της Βουλής που πρέπει να ενθαρρύνουµε τον Έλληνα πολίτη να το βλέπει, αντί να γίνεται υποπόδιο των ποδών των διαφόρων καναλαρχών κι όποιων από εµάς καταδέχονται να γυρίζουν στα πορτοπαράθυρα της τηλεόρασης. Να πούµε καθαρές
κουβέντες, για να λειτουργήσει επιτέλους αυτός ο θεσµός.
Αλλιώτικα, να µην αιτιώµεθα όσους ευθέως βάλλουν εναντίον
του κοινοβουλευτικού θεσµού, αν εµείς οι ίδιοι δίνουµε τις αφορµές γι’ αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, κύριε Παπαδηµούλη.
Χαίροµαι που αναγνωρίσατε το δίκιο του Προεδρείου σε ό,τι
αφορά την εφαρµογή του Κανονισµού. Διότι, όπως γνωρίζουµε
όλοι, βάσει του άρθρου 104 του Κανονισµού, η συζήτηση έχει
περαιωθεί και γίνεται µόνο η ψήφιση στο σύνολο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο φόβος φυλάει τα έρηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή, όµως, ανοίξατε
ένα µεγάλο θέµα εσείς κι επειδή ο κ. Παπαδηµούλης έχει ζητήσει
τον λόγο, κατά παράβαση του Κανονισµού –και το εννοώ αυτόδίνω τον λόγο για δύο λεπτά στον κ. Παπαδηµούλη.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν το απόγευµα της Πέµπτης εµφανίστηκε στην Αίθουσα ο κ. Χατζηδάκης
παρά ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση της ψήφισης του νοµοσχεδίου και µας ανέγνωσε δεκάδες ρυθµίσεις φωτογραφικών τροπολογιών, του είπα «να τις αποσύρετε ή εξηγήστε µας τι εννοείτε,
γιατί αλλιώς εκφυλίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία».
Του θύµισα τις τροπολογίες Πάχτα. Την επίµαχη τροπολογία,
στην οποία αναφέρθηκε και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 που µετατράπηκε σε άρθρο
78, απέφυγε να την αιτιολογήσει και να τη στηρίξει και ο παριστάµενος τότε και απών σήµερα κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μηταράκης, ο οποίος επιπλέον δεν έχει και νοµοθετική πρωτοβουλία εκ
µέρους της Κυβέρνησης.
Αυτή η τροπολογία είναι σκανδαλώδης και υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. Είναι ένα ρουσφέτι στους τραπεζίτες που τους απαλλάσσει από κάθε ενδεχόµενη ποινική ευθύνη για απιστία. Θεωρούµε
ότι η τροπολογία αφορά και στα κόµµατα. Αυτή τη διαβεβαίωση
του κ. Κακλαµάνη ότι δεν αφορά, θα ήθελα να την ακούσω από
τη νοµοθετούσα Κυβέρνηση, εδώ, ρητά και κατηγορηµατικά.
Η θέση µας είναι: Αποσύρετε όλες τις τροπολογίες µε προεξάρχουσα –αλλά όχι µόνη- την τροπολογία τη σκανδαλώδη, η
οποία έχει γίνει άρθρο. Διότι αυτή η τροπολογία, κύριοι συνάδελφοι, είναι όχι βουλευτική, αλλά κυβερνητική. Η τροπολογία αυτή
υποβλήθηκε την τελευταία στιγµή για να µην προλάβουµε να τη
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δούµε και να τη συζητήσουµε. Έγινε δεκτή κυριολεκτικά την ώρα
που δεν ήταν δυνατό να υποβληθεί και το αίτηµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ο δε κ. Χατζηδάκης µετά τις διαµαρτυρίες µας και το αίτηµα
να αποσυρθούν –και µπορείτε να το δείτε στα Πρακτικά- µας είπε
«θα έχετε τη δυνατότητα να την αξιολογήσετε και να τοποθετηθείτε και πριν την ψηφοφορία στο σύνολο».
Σας λέω, λοιπόν, να πάρετε πίσω τις τροπολογίες µε προεξάρχουσα αυτήν. Να δεσµευθεί εδώ η Κυβέρνηση και οι συνοµοθετούντες Βουλευτές της Πλειοψηφίας ότι δεν αφορά στα κόµµατα
και δεν είναι ένα ρουσφέτι στους τραπεζίτες που έδωσαν δανεικά
κι αγύριστα 250 εκατοµµύρια ευρώ στα κόµµατα του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω σε δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Αν επιµείνετε σε αυτήν τη διαδικασία µετατροπής του Κοινοβουλίου µε διαδικασίες «άψε σβήσε» σε βιοτεχνία ψήφισης ρουσφετολογικών και σκανδαλωδών διατάξεων, σας βεβαιώνουµε
ότι θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να ακυρωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα καταθέσουµε αύριο πρόταση τροπολογίας για την κατάργηση του άρθρου 78 που είναι
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 390. Θα κάνουµε διάβηµα στον
Πρόεδρο της Βουλής να αλλάξει αυτή η άθλια διαδικασία. Διότι
δεν είναι δυνατόν –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- πέρα από
το κουκούλωµα των υπαρχόντων σκανδάλων, να νοµοθετούνται
και νέα.
Σηµειώνω, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ε, όχι, ολοκληρώσατε,
γιατί η συζήτηση είναι κατά παράβαση του Κανονισµού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σηµειώνω ότι η διάταξη είναι
τόσο σκανδαλώδης που δεν απαλλάσσει από την απιστία µόνο
για τα δάνεια που έχουν δοθεί, αλλά και για τα δάνεια που πρόκειται να δοθούν. Έχουµε σκάνδαλο στο σκάνδαλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Παπαδηµούλη.
Τώρα βέβαια άνοιξε κύκλος, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ζητήσει τον λόγο και ο κ. Μαριάς.
Κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο αυστηρώς για δύο λεπτά. Η συζήτηση –το επαναλαµβάνω- γίνεται κατά παράβαση του Κανονισµού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Η διάταξη
λέει «συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά τα
όσα συνέβησαν αργά το βράδυ, προκειµένου να περάσει εν κρυπτώ η συγκεκριµένη τροπολογία. Είναι µια τροπολογία σκανδαλώδης, µια τροπολογία, η οποία είναι και αντισυνταγµατική, διότι
έρχεται το νοµοθετικό Σώµα να απαλλάξει οποιασδήποτε ποινικής ευθύνης -και αναδροµικά και στο µέλλον- αυτούς, οι οποίοι
έχουν εµπλακεί, σε σχέση µε τη διοίκηση των τραπεζών και τη
χορήγηση διάφορων θαλασσοδανείων, κυρίως προς τα πολιτικά
κόµµατα.
Έχουµε λοιπόν µια σκανδαλώδη τροπολογία, που µε σκανδαλώδη τρόπο έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, παρά τις διαµαρτυρίες που υπήρχαν σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αυτό προκάλεσε δυσµενή σχόλια για άλλη µια φορά, εις βάρος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Λέµε λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία δεν µπορεί να περάσει. Καλούµε τα κόµµατα της Συµπολίτευσης, εάν θεωρούν ότι είναι
πράγµατι έτσι τα γεγονότα, όπως πολλοί Βουλευτές τους στα
κανάλια το έχουν καταγγείλει -ότι είναι σκανδαλώδης η τροπολογία- είναι πάρα πολύ απλό να καταψηφίσουν τώρα στο σύνολό
του το νοµοσχέδιο και να αναγκάσουν πλέον την Κυβέρνηση να
καταλάβει ότι η Βουλή δεν µπορεί να γίνει πλυντήριο άνοµων
συµφερόντων.
Τα πράγµατα λοιπόν είναι απλά. Γι’ αυτό ορθώς αυτήν τη
στιγµή τοποθετούµαστε στα ζητήµατα αυτά, διότι έγινε υφαρ-
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παγή της ψήφου και της Πλειοψηφίας ακόµη.
Ερωτώ τους Βουλευτές της πλειοψηφίας: Επιθυµούν να έχουν
στην πλάτη τους αυτό το περίφηµο πλυντήριο των σκανδάλων,
κυρίως της απαλλαγής των πολιτικών κοµµάτων από τις ευθύνες
που έχουν και τις υποχρεώσεις στις τράπεζες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε. Ολοκληρώσατε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Στην Κύπρο που άνοιξε
η διαδικασία, απεδείχθησαν θαλασσοδάνεια για πολλούς και για
τα κόµµατα. Δεν θα επιτρέψουµε να γίνει αυτό και στην ελληνική
Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Καλούµε λοιπόν τους
συναδέλφους να καταψηφίσουν συνολικά το νοµοσχέδιο. Μόνο
έτσι θα σταµατήσει η ανοµία, η οποία έχει συντελεστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Παππάς έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, την Παρασκευή το µεσηµέρι στο ιστολόγιο µας xagr.net, ήµασταν οι πρώτοι που αποκαλύψαµε ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης. Αποκαλύψαµε την τροπολογία της ντροπής. Εµείς, µάλιστα, την αναφέρουµε χαρακτηριστικά…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι.
Θα επιβάλετε ησυχία, κύριε Πρόεδρε; Εδώ είναι χάβρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Προσέξτε
λίγο τις εκφράσεις σας, παρακαλώ, κύριε Παππά. Δεν υπήρχε
διάλογος µεταξύ των συναδέλφων. Σας παρακαλώ. Η Βουλή δεν
είναι χάβρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Το ανακαλώ.
Εµείς λοιπόν ακούσαµε τον κ. Παπαδηµούλη µόλις την Παρασκευή, να «σηκώνει», όπως λέµε, το θέµα. Σας πήρε λίγο χρόνο
µέχρι να καταλάβετε την τροπολογία. Εµείς την Παρασκευή την
καταγγείλαµε.
Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι, ότι πρόκειται για εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, λεφτά του ελληνικού λαού -γιατί µιλάµε για τράπεζες οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο δηµόσιο- κι
εσείς καλύπτετε µε την τροπολογία της ντροπής, την ταφόπλακα
της Μεταπολίτευσης, όλα τα κόµµατα. Κι όταν λέω «όλα τα κόµµατα» δεν εξαιρώ κανένα σας.
Αυτό το σκάνδαλο προσφέρει ασυλία σε δανειστές και δανειζοµένους για δανεικά και αγύριστα.
Το σάπιο πολιτικό κατεστηµένο, κύριε Πρόεδρε, που δηµιούργησε την κρίση την οποία βιώνει αυτήν τη στιγµή ο ελληνικός
λαός, καταρρέει υπό το βάρος των ανοµιών του και ο επικήδειος
είναι η παρούσα τροπολογία.
Θέλω να προσθέσω το εξής και να πω ότι και µε αυτά τα καµώµατα της συγκυβέρνησης, µε αυτήν την παράνοµη τροπολογία που περάσατε κυριολεκτικά από το παράθυρο τελευταία
στιγµή, ο λαός ξυπνάει, προβληµατίζεται, βλέπει ότι ζει σε µία
κοινοβουλευτική δικτατορία. Και ο λαός θα ανταµείψει εσάς –και
δεν εννοώ εσάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, αλλά εννοώ το
κόµµα, τη συγκυβέρνησή σας- µε αυτό που σας αξίζει: κλωτσιές
και «µπάτσες».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ζητήσει και ο κ. Καραθανασόπουλος και ο κ.
Τσούκαλης.
Κύριε Καραθανασόπουλε, ήσασταν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, εποµένως δίνω και σ’ εσάς το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση µε πάρα πολύ µεγάλη ταχύτητα, σπουδή και ιδιαίτερη
ευαισθησία, έσπευσε να αποδεχτεί µια τροπολογία σκανδαλώδη,
κατά τη γνώµη µας, η οποία κατατέθηκε στο παρά πέντε της ψήφισης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπό το µανδύα της βουλευτικής τροπολογίας.
Εµείς ως κόµµα, όπως προκύπτει άλλωστε πολύ καθαρά από
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τα Πρακτικά, και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταψηφίσαµε τη συγκεκριµένη τροπολογία, γιατί ακριβώς µέσα από αυτήν τη διαδικασία, αυτό το
οποίο κάνει, είναι να απαλλάσσει τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των τραπεζών από τα δάνεια, τα οποία χορηγεί σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις,
µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε ότι πρόκειται για µία σκανδαλώδη διάταξη. Δεν υπάρχει καµµία άλλη διαδικασία, παρά εδώ
και τώρα, η Κυβέρνηση να αποσύρει, µε την ίδια σπουδή που την
αποδέχτηκε, τη συγκεκριµένη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε κι εσείς το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι
έχει προκληθεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό, αντιδεοντολογικό, αντικοινοβουλευτικό ζήτηµα. Όταν το σύνολο της Αίθουσας, όλα τα
κόµµατα –και αναφέροµαι σε όλα τα κόµµατα- δεν έχουν γνώση
του περιεχοµένου της συγκεκριµένης τροπολογίας, είναι προφανές πως φαίνεται ότι υπάρχει µια προσπάθεια υποκλοπής µίας
απόφασης, µίας ρύθµισης, η οποία κάτω από άλλες συνθήκες
ίσως να µην ψηφιζόταν.
Και αναφέροµαι, κύριε Πρόεδρε, σε όλες τις πτέρυγες της
Βουλής, αναφέροµαι στους συναδέλφους όλων των κοµµάτων,
γιατί είναι τραγικό να υπάρχει διαγκωνισµός σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα για το ποιος συνειδητοποίησε πρώτος την ύπαρξη της
συγκεκριµένης τροπολογίας. Αν δείτε στα Πρακτικά ποιοι καταψήφισαν την τροπολογία, θα έκανε κάποιους ίσως να σιωπήσουν
σήµερα.
Αυτό το αναφέρω µόνο και µόνο, για να γίνει κατανοητό ότι
υπάρχει σοβαρό πρόβληµα. Δεν θα µπω στην ουσία της τροπολογίας αυτήν τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν µπορείτε κιόλας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Έχουµε πάρα πολλά να πούµε.
Αυτό όµως το οποίο εµείς ζητάµε και ενώνουµε τη φωνή µας και
µε άλλες πτέρυγες της Βουλής, είναι να αποσυρθεί το άρθρο 78
και να έρθει ως ξεχωριστή ρύθµιση στο αµέσως επόµενο νοµοσχέδιο, ούτως ώστε να τύχει της επεξεργασίας και των επιτροπών και της Ολοµέλειας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς τα ζητήµατα του Κανονισµού τα οποία ετέθησαν, η
τροπολογία πράγµατι υπεβλήθη ως εκπρόθεσµος. Είναι βουλευτική τροπολογία και έγινε δεκτή από τον κύριο Υπουργό.
Το πρώτο ζήτηµα που έθεσε ο κύριος Πρόεδρος, είναι αν
υπάρχει κάποιο ζήτηµα µη κανονικότητας. Το θέµα λύνει το Σύνταγµα στο άρθρο 74 παράγραφος 5, που ορίζει ότι εφαρµόζονται
οι διατάξεις περί εκπροθέσµου, αλλά σε περίπτωση αµφισβήτησης, αποφαίνεται η Βουλή. Τέτοια αµφισβήτηση δεν υπήρξε και
εποµένως δεν δηµιουργείται ζήτηµα συνταγµατικό ή Κανονισµού
ως προς την αποδοχή της τροπολογίας.
Με δυο λόγια, τέτοιο ζήτηµα για τις εκπρόθεσµες τροπολογίες
που κάνει δεκτές η Κυβέρνηση, αναφύεται και πράγµατι µπορεί
να δηµιουργηθεί στο βαθµό όµως, που κάποιος εγείρει αµφισβήτηση µε τον προβλεπόµενο κατά τον Κανονισµό τρόπο. Δεν
ηγέρθη τέτοια αµφισβήτηση. Καλώς έχει γίνει δεκτή. Δεν υπάρχει
ζήτηµα Κανονισµού.
Όσον αφορά την ουσία, τι λέει, κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία;
Λέει τι δεν συνιστά απιστία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ να έχω δύο δευτερόλεπτα; Θα τελειώσω στα επόµενα
δευτερόλεπτα που µου αποµένουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν θα ήθελα να µπείτε
στην ουσία, αλλά για δύο δευτερόλεπτα, επειδή έχετε χρόνο
ακόµα, πείτε ό,τι έχετε να πείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκε ότι πρόκειται περί µείζονος σκανδάλου και θέλω να επισηµάνω τι είναι
αυτό το οποίο λέγεται και τι ρυθµίζει.
Τι ρυθµίζει λοιπόν η τροπολογία; Ρυθµίζει την ευθύνη του Προ-
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έδρου, των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των στελεχών
τραπεζών, όταν υπάρχει σύναψη δανείων µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Αυτό είναι που ρυθµίζεται. Και πότε
ρυθµίζεται; Πότε δεν συνιστά απιστία; Όταν υφίστανται αποφάσεις των θεσµοθετηµένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε
τράπεζας -άρα έχει τηρηθεί η διαδικασία- και όταν έχουν τηρηθεί
κατά τη χορήγησή τους σωρευτικά οι δύο προϋποθέσεις, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό λέει περίπου το αυτονόητο…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τότε είναι περιττή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …ότι αν τηρήθηκε η τυπική διαδικασία και τηρήθηκαν οι εγκριτικές πράξεις της Τραπέζης της Ελλάδος, οι κανονιστικές, το ρυθµιστικό πλαίσιο, τότε προφανώς
δεν νοείται απιστία.
Αυτό είναι όλο και όλο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Ακούστηκαν όλες οι απόψεις!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ενδεχοµένως θα έλεγε κανείς ότι
πράγµατι λέει περίπου το αυτονόητο η τροπολογία. Αλλά αφού
λέει περίπου το αυτονόητο η τροπολογία, διερωτώµαι: Ποιο είναι
το σκάνδαλο; Να κάνετε κριτική στη διάταξη ότι είναι περιττή,
ενδεχοµένως, αλλά σκανδαλώδης όχι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αθωώνετε τις επιτροπές. Συµπαρασύρετε τις επιτροπές. Το ξέρετε ότι το κάνετε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, δεν επιτρέπω διάλογο, κύριε Λαφαζάνη.
Ολοκληρώστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέτοντας λοιπόν το ζήτηµα στην ορθή του βάση, νοµίζω τόσο
από πλευράς Κανονισµού όσο και από πλευράς ουσίας, δεν πρέπει να δηµιουργούνται εντυπώσεις ή να εγείρονται µείζονα ζητήµατα τα οποία δεν υφίστανται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου στο σύνολό του έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας και προτείνω η ονοµαστική ψηφοφορία να διεξαχθεί
αύριο, 10 Απριλίου 2013 και ώρα 12.00’, που έχουµε και την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας, για να έχουµε µία ονοµαστική
ψηφοφορία.
Το Σώµα αποδέχεται την πρόταση;
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα έκανε δεκτή
την πρόταση του Προέδρου.
Προχωρούµε επί της ηµερήσιας διάταξης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε
τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project
µετά του Παραρτήµατος αυτής».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν
να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις από την πλευρά της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, έχετε το λόγο
για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, εξετάζουµε µία κύρωση πράξης, η οποία υπογράφτηκε στις 2 Φε-
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βρουαρίου, ώστε να κατατεθεί στις 31 Μαρτίου και να εξεταστεί
τον Ιούνιο, προκειµένου να συµµετάσχει η χώρα σε ένα project,
αυτό του αγωγού του Trans Adriatic Pipeline.
Τα τελευταία χρόνια συζητιόταν πάρα πολύ η συµµετοχή της
χώρας στη διακίνηση φυσικού αερίου -αν θα έπαιρνε µέρος και
µε ποιον αγωγό- έτσι, που να αναβάθµιζε τη θέση της και για τις
ανάγκες της δικής µας χώρας και ως διαµετακοµιστικός κόµβος
για τη Δυτική Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε µπροστά µας µία κύρωση
µιας πράξης, η οποία περιγράφει ότι το αζέρικο φυσικό αέριο,
αφού περάσει από την Τουρκία και δώσει έξι δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα, ενώνεται στην Ελλάδα µε έναν τυφλό αγωγό για την
ώρα, για να συνεχίσει στην Αλβανία απ’ όπου θα δώσει κι εκεί
ένα δισεκατοµµύριο κυβικά µέτρα και θα οργανώσει και αποθηκευτικούς χώρους, προκειµένου µετά να συνεχίσει για Ιταλία.
Η κύρωση, την οποία έχουµε µπροστά µας, στην πραγµατικότητα είναι η χειρότερη λύση στην οποία θα µπορούσε να συµµετάσχει η ελληνική Κυβέρνηση, εξαιρουµένης της λύσης βεβαίως
να µην περάσει καθόλου ο αγωγός από εδώ. Όλες οι άλλες λύσεις κάτι περισσότερο άφηναν για τη χώρα µας. Κάπως διαφορετικά συµµετείχε η χώρα µας µέσα σ’ αυτήν τη διακίνηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Η κύρωση αυτή καθ’ εαυτή
έχει διάφορα παράξενα. Δεν ορίζει και δεν τακτοποιεί θέµατα
ιδιοκτησίας του αγωγού πέραν των τριών εταιρειών, πώς ακριβώς, δηλαδή, θα σταθούν στα χιλιόµετρα που θα περάσουν στη
βόρεια Ελλάδα. Δεν τακτοποιεί τα ζητήµατα δικαίου. Δεν τακτοποιεί τα ζητήµατα που αφορούν τα εργασιακά και το κόστος εργασίας. Ορίζει ότι θα υπάρξει µια διµερής συµφωνία εκ των
υστέρων, ανώτερη του Εθνικού Δικαίου ή του τακτικού της
χώρας, η οποία θα καθορίζει τις παραµέτρους αυτές.
Επίσης γεννάει ερωτηµατικά, όταν τα προσαρτώµενα παραρτήµατα στο γλωσσάρι τους χρησιµοποιούν λέξεις και εκφράσεις,
οι οποίες δεν υπάρχουν µέσα στο κείµενο της κατ’ αρχήν συµφωνίας. Το επισηµάναµε στην επιτροπή και δεν πήραµε απάντηση. Δύο τινά µπορεί να σηµαίνουν: Ή περαιτέρω κείµενα που
θα χρειαστεί να υπογράψουν, έχουν ακριβώς τέτοια θέµατα, τα
οποία εκ προοιµίου τα λύνουν µε αυτό το γλωσσάρι ή υπάρχουν
συµφωνηµένα κείµενα, που δεν είναι εις γνώσιν µας. Υπάρχουν
αυτά τα δύο τινά. Δεν µπορώ να φανταστώ ένα τρίτο.
Τέλος δεν δικαιολογεί σε καµµία περίπτωση το γεγονός ότι
περνάει ένας ιδιωτικός αγωγός, εάν σκεφτούµε την προσπάθεια
να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΦΑ και ότι η χώρα µπορεί
να παίξει κάποιο ρόλο στα ζητήµατα του φυσικού αερίου στο
µέλλον. Προβάλλεται ως πλεονέκτηµα της χώρας, ότι δεν θα
συµµετάσχει χρηµατοδοτικά, ενώ όποιος κοιτάξει όλες τις συµµετέχουσες εταιρείες, θα δει κρατικές συµµετοχές µέσα.
Όποιος κοιτάξει δίπλα µας, την Τουρκία, που έχει την εταιρεία
τη µεγάλη, τη «BOTAS», θα δει εξαιρετικές κρατικές συµµετοχές
µαζί µε τα επτά projects που προωθεί, ακόµη και σ’ αυτούς, οι
οποίοι είναι οι παραγωγοί της Κασπίας. Και µιλάω και για ξένους
µεγάλους πετρελαϊκούς οµίλους, αλλά και για την εταιρεία της
Αζαρίας, του Αζερµπαϊτζάν δηλαδή. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η κρατική συµµετοχή θεωρείται κανόνας, για να µπορούν οι
χώρες να έχουν λόγο. Μόνο στη χώρα µας εµφανίζεται η προσπάθεια ο ιδιωτικός αγωγός και οι ιδιωτικοποιηµένες ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ, να θεωρούµε ότι αναβαθµίζουν το ρόλο της χώρας στο
ενεργειακό γίγνεσθαι.
Ακόµη το γεγονός ότι πιέζονταν όλοι για µια συµφωνία τέτοια,
που στην πραγµατικότητα δεν έδινε κανένα ανταποδοτικό στην
Ελλάδα, θα ήταν λόγος να εξασφαλίσουµε πιθανά ανταποδοτικά
από την Αλβανία και ως παράδειγµα µπορώ να φέρω την ΑΟΖ.
Πιέζονταν εξαιρετικά. Στις 2 Φεβρουαρίου υπογράφτηκε και στις
31 Μαρτίου ήθελαν να το καταθέσουν.
Τέλος η δική µας επιφύλαξη µετατρέπεται στην Ολοµέλεια σε
«ΠΑΡΩΝ». Δεν το υποστηρίζουµε αυτό. Αν πράγµατι θέλει η Κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί, όπως λέει, στο δεύτερο επίπεδο
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διαπραγµάτευσης, στο επίπεδο δηλαδή της φιλοξενούσας
χώρας και ότι τότε θα είναι η ώρα της διαπραγµάτευσης –παρ’
όλο που δεν το βλέπουµε έτσι, γιατί πιστεύουµε ότι ο χρόνος διαπραγµάτευσης ήταν τώρα, που βιάζονταν και πιέζονταν- το γεγονός ότι µε ελάχιστη πλειοψηφία θα πάρετε την κύρωση από
εδώ, σας δίνει όπλα. Όµως από τις τοποθετήσεις στην επιτροπή,
θέλατε να είναι -αν γίνεται- και οµόφωνο, για να δείξει, τάχατες,
πολιτική σταθερότητα, γιατί δεν σκέφτεστε να διαπραγµατευθείτε άλλα πράγµατα.
Σε κάθε περίπτωση το «ΠΑΡΩΝ» το δικό µας δηλώνει ότι θέλουµε να συµµετάσχουµε σ’ αυτά που έχει ανάγκη η χώρα. Ειδικά το δυτικό δίκτυο στερείται τελείως φυσικού αερίου –µιλάω
για Πάτρα, Καλαµάτα, Γιάννενα- και οι ανάγκες της χώρας σε
φυσικό αέριο είναι µεγάλες. Θα µπορούσαµε να ήµασταν συµµέτοχοι σε διάφορα άλλα σχέδια, τα οποία για διάφορους λόγους αφέθηκαν στην άκρη, ακριβώς επειδή σχετίζονταν µε τις
χώρες προέλευσης, που θα έπρεπε το δίκτυο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να απαγκιστρωθεί από αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Δεν ήταν όµως σύµφωνο αυτό
µε τις δικές µας ανάγκες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Η κ. Ραχήλ Μακρή εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχει
το λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σύµφωνα µε το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο νότιος διάδροµος φυσικού αερίου
έχει διττή στρατηγική σηµασία για την Ευρώπη: η πρώτη είναι η
εισαγωγή νέων πηγών φυσικού αερίου και η δεύτερη είναι η
ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συγκεκριµένους προµηθευτές προς όφελος του ανταγωνισµού, της ανάπτυξης, της αγοράς και της ενίσχυσης της ασφάλειας του
ανεφοδιασµού.
Ο αδριατικός αγωγός TAP µπορεί να καταστήσει την Ελλάδα
κύριο συνδετικό κρίκο, σε µία αλυσίδα µεταφοράς του φυσικού
αερίου από τις περιοχές της Κασπίας, της Μέσης Ανατολής και
αυτής καθαυτής της περιοχής µας.
Όσον αφορά την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, αλλά και της
Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε το συγκεκριµένο αγωγό,
ανακοινώθηκε ότι το κόστος της επένδυσης σε ό,τι αφορά το ελληνικό τµήµα του έργου, θα ανέλθει στο 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ και ότι θα δηµιουργηθούν τουλάχιστον δύο χιλιάδες θέσεις
εργασίας.
Η αλήθεια είναι, ότι το µόνο που κάνατε, ήταν ένα προαπαιτούµενο κατάθεσης φακέλου. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν
από την κοινοπραξία του Shah Deniz, η οποία αποτελείται από
την αζέρικη «SOCAR», τη νορβηγική «STATOIL», τη γνωστή «BP»,
στα µέσα του 2013, οπότε και προγραµµατίζεται η επένδυση
ύψους 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την παραγωγή αερίου του
τεράστιου κοιτάσµατος του Αζερµπαϊτζάν.
Μέχρι τότε, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις µε τον TAP για τη
νότια διαδροµή και µε το NABUCCO και τον SEP για τη βόρεια.
Αµφότερες εντάσσονται στο πλαίσιο του νότιου διαδρόµου, που
προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλύσαµε στην τοποθέτησή
µας στις επιτροπές. Στο τέλος θα επιλεγεί, ενδεχοµένως, µόνο
µία από τις δύο χαράξεις: ή η βόρεια ή η νότια, µε τη βόρεια να
αποτελεί αρνητική προοπτική, διότι παρακάµπτει τη χώρα µας.
Την κατάσταση περιπλέκει η πρόθεση της Τουρκίας και του
Αζερµπαϊτζάν να κατασκευάσουν ένα νέο αγωγό, τον Trans Anatolian Pipeline, ο οποίος σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
κουµπώνει µε οποιονδήποτε άλλο τελικά επιλεγεί, προκειµένου
έτσι να δώσει πλεονέκτηµα στους δύο εταίρους. Ο TAP προβάλλει ως πλεονέκτηµά του, ότι έχει εξασφαλισµένη αυτοχρηµατοδότηση ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, ενώ ο ITGI, που ακυρώθηκε όπως θα αναλύσουµε στη συνέχεια, βασιζόταν σε κονδύλια από το ΕΣΠΑ ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ και από το
ευρωπαϊκό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης στον τοµέα της
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ενέργειας.
Επίσης ο TAP επικαλείται τη σύνθεση της κοινοπραξίας, στην
οποία συµµετέχουν ο νορβηγικός κολοσσός «STATOIL», η ελβετική «EGL» και η γερµανική «Ε.ΟΝ» και τα συµβόλαια που ήδη
έχει κλείσει για τη διοχέτευση του αζέρικου αερίου στις µεγάλες
αγορές της Γερµανίας και της Ελβετίας.
Βέβαια, αν συγκρίνουµε την τωρινή συµφωνία µε εκείνη που
είχε επιτύχει η κυβέρνηση Καραµανλή το 2007, τότε και σύµφωνα
µε σχετικά δηµοσιεύµατα προκύπτουν ερωτηµατικά για το εάν
έχουν εξασφαλιστεί βασικά συµφέροντα της χώρας µας. Κι αυτό
γιατί:
Πρώτον, η συµφωνία του 2007 για τον αγωγό ITGI προέβλεπε
ότι ο αγωγός επί ελληνικού εδάφους θα ανήκε εξ ολοκλήρου
στην υπό δηµόσιο έλεγχο εταιρεία ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Θα συµµετείχε κατά 50% στην ιδιοκτησία του υποθαλάσσιου αγωγού, ενώ
τώρα φηµολογείται ότι κατασκευαστής, ιδιοκτήτης και διαχειριστής του αγωγού θα είναι η ίδια η κοινοπραξία.
Δεύτερον, η συµφωνία του 2007 κατοχύρωνε ότι µέρος των
µεταφερόµενων ποσοτήτων θα έφθανε στην ελληνική αγορά,
ενώ τώρα ο όρος αυτός δεν αναφέρεται πουθενά.
Τρίτον, η τότε συµφωνία είχε υπογραφεί και από την Τουρκία,
γεγονός που µας εξίσωνε ως περιφερειακές δυνάµεις, ενώ τώρα
κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει.
Επιπρόσθετα σας ζητήσαµε και στη συνεδρίαση της αρµόδιας
επιτροπής να µας δικαιολογήσετε, γιατί στο άρθρο 4 η Ελλάδα
έχει επιλέξει να εξουσιοδοτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ
οι δύο άλλες χώρες ορθώς εκπροσωπούνται από τα αρµόδια
Υπουργεία που σχετίζονται µε την ενέργεια.
Το ερώτηµα ανακύπτει ενδυναµωµένο, ειδικά αν µελετήσουµε
τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3661/2008.
Η συγκεκριµένη διάταξη αναφέρει ότι η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για κάθε ζήτηµα που
αφορά στη διαχείριση και κατανοµή της δυναµικότητας των διασυνδέσεων σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου και της ενεργειακής κοινότητας, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών αυτών.
Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι η ανεξάρτητη αρχή που ασχολείται
µε θέµατα περιβάλλοντος, γνωµοδοτεί στον Υπουργό και αυτός
διαθέτει την αποφασιστική αρµοδιότητα για το θέµα των διασυνδέσεων των αγωγών και των ειδικότερων λεπτοµερειών. Μάλιστα
υφίστανται δηµοσιεύµατα, που αναφέρουν ότι η συγκεκριµένη
αρµοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Κατανοούµε ότι η πολυνοµία δηµιουργεί σύγχυση, ιδιαίτερα,
όταν τα κόµµατα που νοµοθετούσαν ως προηγούµενες κυβερνήσεις, έχουν σχηµατίσει το συγκεκριµένο κυβερνητικό µόρφωµα της «τραυµατικής» συγκυβέρνησης. Δεν µπορείς να
συνδυάσεις προχειρότητα και αναποτελεσµατικότητα και να πάρεις αποτέλεσµα θετικού προσήµου.
Όµως ένα γεγονός είναι σίγουρο. Το Υπουργείο Εξωτερικών
σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να εµπλέκεται µε εξειδικευµένα
τεχνικά θέµατα, όπως αυτά του αγωγού φυσικού αερίου.
Τέλος περίτρανη απόδειξη της αστοχίας των επιλογών σας
αποτελεί το γεγονός ότι το µνηµόνιο συνεργασίας µε την Τουρκία στον τοµέα της ενέργειας, όπου το βασικό ζήτηµα ήταν η
συµφωνία µε τον αγωγό ITGI, υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, άσχετα αν εσείς επιµένατε στην κύρωσή του, ενώ
η δηµιουργία του συγκεκριµένου αγωγού έχει ακυρωθεί, σύµφωνα µε έναν από τους κύριους συµµετέχοντες στην αποφασίζουσα κοινοπραξία.
Με την ακύρωση όµως του ITGI, µοναδική ευκαιρία στη χώρα
µας πλέον, αποτελεί ο αγωγός ΤAP.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η πρόδηλη προχειρότητα των επιλογών σας µας γεννά φόβους για την αποτελεσµατικότητα των
χειρισµών σας, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα υπερψηφίσουν τη
συγκεκριµένη κύρωση. Μην τρέφετε αυταπάτες. Δεν το κάνουµε
για να σας επιβραβεύσουµε. Το πράτουµε, για να µη στερήσουµε
τη χώρα µας από την τελευταία ελπίδα που της έµεινε στο χώρο
αυτό. Ελπίζουµε οι χειρισµοί σας να µας εκπλήξουν στο µέλλον
ευχάριστα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
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κυρία Μακρή.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το σχέδιο νόµου το οποίο αφορά την κύρωση µιας συµφωνίας
που υπεγράφη από την Κυβέρνηση στις 13 Φεβρουαρίου 2013,
έχει σηµεία σκέψης και προβληµατισµού.
Στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα µας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, The
Trans Adriatic Pipeline (TAP), που θα µεταφέρει φυσικό αέριο
από το Αζερµπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Σε δηλώσεις του µετά
την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, είχε πει ότι θα καταστήσει τη
χώρα µας ισχυρό ενεργειακό κρίκο και χώρα πρώτου ενεργειακού προορισµού.
Συµφωνούµε µε οτιδήποτε αναβαθµίζει τη γεωστρατηγική
θέση της χώρας. Δεν είµαστε αντίθετοι και εννοείται ότι στηρίζουµε ό,τι βελτιώνει την εθνική µας οικονοµία και µας καθιστά
σηµαντικούς γεωπολιτικούς παράγοντες όχι µόνο στην περιοχή,
αλλά σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη.
Ας δούµε όµως ορισµένα στοιχεία. Το καλοκαίρι η κοινοπραξία
των εταιρειών στο Αζερµπαϊτζάν θα επιλέξει ανάµεσα στον
αγωγό TAP και το Nabucco, τον άλλο υποψήφιο αγωγό. Θα επιλέξει ποιο είναι το πιο συµφέρον έργο, προκειµένου να υπάρχει
δεύτερη δίοδος ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρώπης µε φυσικό αέριο.
Από τη µία, έχουµε τον αδριατικό αγωγό, τον TAP, ο οποίος
είναι ένα έργο αγωγού φυσικού αερίου. Ο αγωγός θα ξεκινάει
από την Κασπία Θάλασσα, µέσω Τουρκίας, θα διασχίζει τη βόρεια Ελλάδα, θα εισέρχεται στην Αλβανία και µε υποθαλάσσιο
αγωγό θα καταλήγει στα παράλια της νότιας Ιταλίας, επιτρέποντας την άµεση ροή του φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας προς τις ευρωπαϊκές αγορές.
Με αυτόν τον τρόπο, ο TAP θεωρητικά θα ανοίξει τον επονοµαζόµενο νότιο διάδροµο αερίου, ενισχύοντας την ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης µε τη διαφοροποίηση της παροχής αερίου για την ευρύτερη περιοχή.
Το έργο έχει σχεδιαστεί µε πρόβλεψη να αυξήσει τη µεταφορική του ικανότητα από τα δέκα στα είκοσι δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα ετησίως, ανάλογα µε την παραγωγή και τη ζήτηση.
Η εταιρεία «TAP AG» αποτελεί κοινοπραξία που συστάθηκε µε
σκοπό το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του TAP.
Τη µετοχική βάση του συνθέτουν η ελβετική «AXPO» µε 42,5%,
η νορβηγική «STATOIL» µε 42,5% και η γερµανική «E.OΝ
RUHRGAS» µε 15%. Τα πλεονεκτήµατα του αγωγού αυτού είναι
η υψηλή αποτελεσµατικότητα, η συντοµότερη διαδροµή, το µικρότερο κόστος κατασκευής και η διέλευση από λιγότερες
χώρες.
Από την άλλη, ο δεύτερος υποψήφιος του διαγωνισµού για τη
µεταφορά του φυσικού αερίου είναι ο Nabucco West µήκους περίπου οκτακοσίων χιλιοµέτρων. Πρόκειται για µία µικρή εκδοχή
του αρχικού γιγαντιαίου σχεδίου Nabucco, που µαταιώθηκε
λόγω έλλειψης προµηθευτών, που θα ξεκινά από τα τουρκοβουλγαρικά σύνορα, θα διασχίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την
Ουγγαρία και θα καταλήγει στο Baumgarten της Αυστρίας. Οι
µέτοχοι αυτού του σχήµατος είναι η αυστριακή «OMV AG», η γερµανική «RWE AG», η ουγγρική «MOL», η τουρκική «ΒΟΤAS» και
η ρουµανική «TRANSGAZ».
Παρ’ όλα αυτά, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι οι ποσότητες
φυσικού αερίου που ελέγχονται στο Αζερµπαϊτζάν από τη «BP»,
τη «SOCAR» και την «TOTAL» δεν επαρκούν για τη βιωσιµότητα
και χρηµατοδότηση του αγωγού TAP, που υπολογίζεται να κοστίσει περί τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τα µειονεκτήµατα του Nabucco West είναι το υπερδιπλάσιο
κόστος κατασκευής σε σχέση µε τον TAP, αλλά πλεονεκτεί,
καθώς απευθύνεται σε περισσότερους και διψασµένους για
ενέργεια, λόγω κλίµατος και βιοµηχανικών αναγκών, πελάτες,
στη διαδροµή του µέχρι την Αυστρία.
Αυτά ισχύουν όσον αφορά τη δεύτερη προσφορά.
Με τη συµφωνία που υπογράψαµε µε την Ιταλία και την Αλβα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νία, στην ουσία δίνουµε το χώρο να περάσει ο αγωγός, εφόσον
τελικά επιλεχθεί, ο TAP.
Όντως θα υπάρξουν οφέλη για την Ελλάδα. Μπαίνουµε στο
ενεργειακό παιχνίδι. Μπαίνουµε ενεργά στις λεγόµενες ενεργειακές εξελίξεις. Δίνεται η δυνατότητα στη χώρα να γίνει σηµείο
αναφοράς στον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου. Προσδοκούµε
εισροή επενδυτικών κεφαλαίων, που υπολογίζεται γύρω στο 1,5
δισεκατοµµύριο ευρώ.
Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο
για δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής
του έργου. Εννοείται ότι κρίνουµε θετικό το να δοθούν θέσεις
εργασίας σε Έλληνες πολίτες.
Όµως πρέπει να τονιστεί ότι η υπογραφή δεν σηµαίνει ότι όλα
είναι τελειωµένα, αφού δεν διασφαλίζει κανείς ότι ο συγκεκριµένος αγωγός θα επιλεγεί.
Όσον αφορά το ρόλο της Αλβανίας, ο αγωγός ξεκίνησε ως ελληνοϊταλικός και µετά κατέληξε ως ελληνοαλβανοϊταλικός. Δεν
θα περάσει από τη Θεσπρωτία και µε υποθαλάσσια σύνδεση
στην Ιταλία, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασµός, αλλά µέσω Καστοριάς διέρχεται από αλβανικό έδαφος και µετά µε υποθαλάσσιο αγωγό θα καταλήγει στην Ιταλία. Άρα οι Αλβανοί µπαίνουν
στο ενεργειακό παιχνίδι άκρως ευνοηµένοι.
Σηµαντικό για εµάς βέβαια, είναι –και εκεί έχουµε αντίθεσηότι, όταν υπογράψαµε τη συµφωνία µε την Ιταλία, δεν είχαµε διευθετήσει ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα. Έχουµε θέµατα οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης, έχουµε θέµατα
ανθρωπίνων δικαιωµάτων για την ελληνική µειονότητα στη Βόρειο Ήπειρο, έχουµε θέµατα έκφρασης αλυτρωτικών αντιλήψεων και απόψεων από τους Αλβανούς. Δεν λύσαµε όλα αυτά τα
θέµατα –κανένα από αυτά- και υπογράψαµε, βάζοντας την Αλβανία στο επίκεντρο προµήθειας φυσικού αερίου στα Βόρεια
Βαλκάνια, µε τεράστια γι’ αυτούς οφέλη.
Ας περάσουµε τώρα στην Τουρκία. Στην περίπτωση που επιλεγεί η κοινοπραξία Nabucco West, ο ρόλος της εκ των πραγµάτων θα είναι αναβαθµισµένος. Όµως και τώρα ο αγωγός TAP
περνάει µέσα από το έδαφός της. Άρα δύο είναι τα δεδοµένα:
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο την ανοχή σας. Ευχαριστώ
πολύ.
Πρώτον, εξασφαλίζουν σηµαντικές ποσότητες ενέργειας µε
ευνοϊκούς όρους. Η χωρητικότητά του θα είναι δεκαέξι δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα ετησίως, από τα οποία τα έξι δισεκατοµµύρια θα τα παίρνει η Τουρκία και τα υπόλοιπα δέκα δισεκατοµµύρια κυβικά θα στέλνονται στην ευρωπαϊκή αγορά, δηλαδή το
40% περίπου.
Δεύτερον, σε περίπτωση κρίσης Ελλάδας-Τουρκίας, οι Τούρκοι σταµατούν τη ροή του αερίου, οπότε, όπως και να έχει, οι
Τούρκοι –δυστυχώς για εµάς- έχουν ενισχυµένο ρόλο.
Δεν έχουµε ακόµα την επιλογή τού ποιος θα κάνει τον αγωγό
και µε την τωρινή συµφωνία δεν καθορίζονται λεπτοµέρειες, οι
οποίες θα καθοριστούν µε περαιτέρω συµφωνίες.
Μοναδικός κερδισµένος, από ότι φαίνεται µέχρι στιγµής, αν
τελικά επιλεγεί ο TAP, θα είναι η Ιταλία, που θέλει να γίνει µεγάλος κόµβος εµπορίας φυσικού αερίου.
Δεχόµαστε ότι, αν τελικά επιλεγεί ο TAP, είναι κάτι θετικό. Εννοείται βέβαια, ότι δεν υπάρχουν τα πλεονεκτήµατα που θα
υπήρχαν µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ο οποίος,
για τους γνωστούς λόγους, δεν προχώρησε και µαταιώθηκε το
σχέδιο.
Το γεγονός που έχουµε εδώ, είναι στην ουσία, µία µάχη µεταξύ
αµερικανικών και ρωσικών συµφερόντων για την ενέργεια στην
Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι παρών στην υπογραφή
ήταν και ο βοηθός Υπουργός των ΗΠΑ κ. Έρικ Ρούµπιν, κάτι το
οποίο δεν σχολιάστηκε ιδιαίτερα και δεν προβλήθηκε και τόσο,
σχεδόν καθόλου, θα λέγαµε.
Το θέµα είναι πώς η χώρα µας θα έχει ένα ρόλο στρατηγικό,
ένα ρόλο διαµορφωτή και όχι ουραγού των εξελίξεων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και για τις επιφυλάξεις που
διατυπώσαµε εµείς ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ», ως Χρυσή Αυγή.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Ζησιµόπουλε.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Γιαννακάκη, ειδική αγορήτρια της
ΔΗΜΑΡ.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Οι προσδοκίες αύξησης της ευρωπαϊκής ζήτησης σε ενέργεια,
σε συνδυασµό µε τη µείωση των πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ως αποτέλεσµα, την αυξανόµενη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας από τρίτες χώρες,
αλλά και από χώρες έξω από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Υπολογίζεται ότι η ζήτηση για εισαγωγή ενέργειας θα αυξηθεί από το 45%
στο 65% µέχρι το 2020.
Η υλοποίηση των νέων υποδοµών, µε στόχο την εισαγωγή φυσικού αερίου από το εξωτερικό, αποτελεί προτεραιότητα για την
Ευρώπη, ειδικότερα εάν συνυπολογίσουµε ότι η εξάρτησή της
από τη Ρωσία ανέρχεται στο 40% των εισαγωγών. Για να µειωθεί
λοιπόν αυτή η εξάρτηση από τους ρωσικούς αγωγούς, έχουν
προγραµµατιστεί µία σειρά από υποδοµές, µεταξύ των οποίων
είναι και ο διαδριατικός αγωγός, ο γνωστός ως ΤΑP. O αγωγός
αυτός έρχεται να καλύψει τις ανάγκες στο Νότο -συγκεκριµένα
µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας- µεταφέροντας φυσικό αέριο από το
Αζερµπαϊτζάν στην Κεντρική Ευρώπη, µέσω της Αλβανίας, της
Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πλεονέκτηµα του ΤΑP έγκειται στο
µικρότερο µήκος και εποµένως, στο συνολικά µικρότερο κόστος
κατασκευής του. Το µήκος του υπολογίζεται, περίπου, στα επτακόσια ενενήντα εννέα χιλιόµετρα, εκ των οποίων τα τετρακόσια
εβδοµήντα οκτώ θα διατρέχουν τον ελλαδικό χώρο. Ο αγωγός
θα µεταφέρει δέκα δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού αερίου, µε προοπτικές για επέκταση στα είκοσι δισεκατοµµύρια.
Οι βασικοί ανταγωνιστές του εν λόγω αγωγού, ο Νabucco
West και ο South East Europe Pipeline, έχουν άλλα µειονεκτήµατα. Ο µεν πρώτος µπορεί να µεταφέρει µέχρι και τρία δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα επιπλέον του TAP, αλλά µε τριπλάσιο
κόστος, ενώ ο δεύτερος µπορεί να είναι συνολικά φθηνότερος,
αλλά µπορεί να µεταφέρει ετησίως πολύ µικρότερες ποσότητες.
Επίσης κανένας από αυτούς τους δύο δεν περνά από το ελληνικό
έδαφος.
Εποµένως ο αγωγός ο οποίος εξετάζουµε σήµερα, έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Επίσης διέρχεται από σηµαντικά µικρότερο αριθµό χωρών. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το ποια
θα είναι η οριστική διαδροµή του ΤΑΡ, θα οριστικοποιηθεί στη
συµφωνία του Ιουνίου.
Σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνουµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να εγκριθούν αυτοί οι όροι, που θα κάνουν την κατασκευή
όσο το δυνατόν πιο συµφέρουσα για την Ελλάδα. Τα οφέλη από
µία τέτοια συµφωνία είναι πολλά και σηµαντικά. Αυτό δεν το αρνούµαστε. Η κατασκευή του αγωγού αποτελεί άµεση ξένη επένδυση ύψους, περίπου, 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ, εκ των οποίων
το µεγαλύτερο µέρος θα δαπανηθεί στην ελληνική Επικράτεια.
Θα δηµιουργηθούν δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας και ειδικά σε
περιοχές της χώρας µας, οι οποίες χειµάζονται από την ανεργία.
Επίσης µε αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί και η οικονοµία κλίµακας, ενώ η συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ενδέχεται να αυξήσει τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας σε
δέκα χιλιάδες.
Παράλληλα θα αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή,
ενώ η πρόσβαση σε µία επιπλέον παροχή φυσικού αερίου θα
οδηγήσει σε σχετική µείωση των τιµών. Αξίζει σε αυτό το σηµείο
να σηµειωθεί ότι εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, η ζήτηση για
φυσικό αέριο, ως υποκατάστατο του φυσικά ακριβότερου πετρελαίου, έχει ήδη αυξηθεί σηµαντικά ήδη από το 2011.
Τώρα ας περάσουµε στα προβληµατικά σηµεία του κειµένου
που έχουµε µπροστά µας και τα οποία µάς οδήγησαν στο να κρατήσουµε επιφυλάξεις στις επιτροπές.
Κατ’ αρχάς είναι το θέµα του γλωσσαρίου -αναφέρθηκε από
προηγούµενο οµιλητή- όπου βλέπουµε να εξηγούνται όροι, οι
οποίοι δεν υπάρχουν µέσα στο κείµενο και το οποίο θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι είναι πάρα πολύ περίεργο.
Επίσης στο γεωπολιτικό πεδίο, πρέπει να καθιερωθεί και να
διασφαλιστεί ο ρόλος της Ελλάδας, ως ενεργειακός κόµβος στο
Νότο. Μιλάµε, δηλαδή για έναν αγωγό τυφλό, οποίος δεν καθι-
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στά την Ελλάδα ενεργειακό κόµβο.
Το τελευταίο αποκτά µία ιδιαίτερη σηµασία και ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, εάν αναλογιστούµε ότι θα µπορούσαµε να έχουµε
την τροφοδοσία και των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών µε φυσικό αέριο. Φυσικά θα συµφωνήσω ότι η ενεργειακή αγορά στα
Βαλκάνια είναι µεν µικρή, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι υπολογίσιµη.
Η σύναψη της συµφωνίας για τον εν λόγω αγωγό έχει και ένα
άλλο προβληµατικό σηµείο, που αφορά στη φορολόγηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας, όπως τη δείξατε και
σε άλλους οµιλητές.
Υπάρχει λοιπόν το θέµα της φορολόγησης. Εκεί το κείµενο
είναι εξαιρετικά ασαφές. Από τη στιγµή βέβαια, που όλο το κόστος της επένδυσης βαραίνει τον κατασκευαστή, µπορούµε να
δεχτούµε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο ελάφρυνσης της
φορολόγησης για κάποια χρόνια, όχι όµως εσαεί. Αυτό καθορίζεται από διεθνή µαθηµατικά µοντέλα.
Επίσης, εάν ανατρέξουµε σε όλες τις ανάλογες συµφωνίες, θα
δούµε ότι οι χώρες εξασφαλίζουν συγκεκριµένα κρατικά δικαιώµατα. Εδώ δεν υπάρχει καµµία τέτοια πρόβλεψη.
Ένα άλλο θέµα που θίχτηκε, είναι ότι µε την Αλβανία ίσως να
υπάρχει δυνατότητα να ξανατεθεί στο τραπέζι το ζήτηµα του καθορισµού των χωρικών υδάτων. Εξηγούµαι: Πρόκειται για τον καθορισµό της ΑΟΖ, ο οποίος είχε συµφωνηθεί µεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας και µετά από ένα παρασκήνιο, το οποίο έχει διαρρεύσει όχι µόνο στο διεθνή αλλά και στον ελληνικό Τύπο, ακυρώθηκε από το Ανώτατο Συνταγµατικό Δικαστήριό τους. Ίσως
αυτό να δώσει µία ευκαιρία, να ξανατεθεί το θέµα στο τραπέζι
και να δηµιουργηθεί ένα προηγούµενο για την περιοχή.
Επίσης ένα άλλο σηµείο στο οποίο θα πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί είναι ότι δεν γνωρίζουµε τις ακριβείς ποσότητες του
πεδίου Shah Deniz. Ο σχετικός όγκος µπορεί να καλύπτει τις
ανάγκες της Ελλάδας και της Τουρκίας, αλλά είναι άγνωστο εάν
θα µπορέσει να προµηθεύσει επαρκώς την Κεντρική Ευρώπη, το
οποίο είναι ένα σηµαντικό στοιχείο να το γνωρίζουµε, προκειµένου να καθορίσουµε αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, εµείς συµφωνούµε µε αυτήν τη
συµφωνία -βέβαια, όπως σηµείωσα και όπως έχουν σηµειώσει
και άλλοι οµιλητές, οι όροι της θα καθοριστούν τον Ιούνιο- και
θεωρούµε ότι το ζήτηµα είναι εξαιρετικά σηµαντικό, γι’ αυτό θα
πρέπει να υπάρξει ένα στρατηγικό σχέδιο και επίσης να υπάρξει
ένα πολύ συγκεκριµένο όραµα για το τι ακριβώς θέλουµε να κάνουµε. Όλα αυτά µε σεβασµό των θεσµών, της διαφάνειας, του
εσωτερικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Γιαννακάκη.
Τελευταίος οµιλητής εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, είναι ο ειδικός αγορητής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν έχει καµµία αµφιβολία
ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που κυρώνει την παρούσα σύµβαση για τη δηµιουργία του ΤΑΡ, εντάσσεται στις γενικότερες
στοχεύσεις της συγκεκριµένης τρικοµµατικής συγκυβέρνησης,
στοχεύσεις για το πώς θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες
των επιχειρηµατικών οµίλων και του κεφαλαίου στην περιοχή
µας, πώς δηλαδή θα εξυπηρετηθούν οι βασικές στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης στη χώρα µας, δηλαδή των κεφαλαιοκρατών.
Τρεις είναι αυτές οι βασικές επιλογές: Πρώτον, η ανάδειξη της
Ελλάδας σε κόµβο µεταφοράς ενέργειας και εµπορευµάτων.
Δεύτερον, η διασφάλιση για τους εγχώριους επιχειρηµατικούς
οµίλους ενός µεριδίου από τη συνεκµετάλλευση των πλούσιων
θαλάσσιων ενεργειακών κοιτασµάτων. Τρίτον, η θωράκιση της
ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του ελληνικού κεφαλαίου, όπως αυτό είναι ενταγµένο στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Πρόκειται,
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δηλαδή, για στόχους οι οποίοι είναι ξένοι προς την ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών.
Δεν θα µπορούσαµε, βεβαίως, και δεν είναι σωστό να δούµε
τη συγκεκριµένη σύµβαση ξεκοµµένη από το συνολικότερο περιβάλλον, µέσα στο οποίο αυτή εντάσσεται.
Πρώτον, έχουµε να κάνουµε µε το γενικότερο πλαίσιο, µε την
πολιτική δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της ενέργειας, όπου στρατηγική της επιλογή είναι η απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας, αλλά και ταυτόχρονα η διαµόρφωση µίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τοµέα της ενέργειας και στους
όποιους προσανατολισµούς και προτεραιότητες έχουν καθορίσει
τα συµβούλια κορυφής για την υλοποίηση αυτών των στόχων.
Δεύτερον, αφορά τις επιπτώσεις εξαιτίας της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, επιπτώσεις που δεν αντιµετωπίζει µόνο η χώρα
µας ή άλλοι αδύναµοι κρίκοι στην Ευρωζώνη, αλλά αγκαλιάζουν
και τον ίδιο το στενό πυρήνα της Ευρωζώνης.
Είναι µια καπιταλιστική κρίση, που εκφράζεται ανισόµετρα στις
χώρες- µέλη της και κατά συνέπεια οξύνει τις αντιθέσεις, οξύνει
τους ανταγωνισµούς, διαµορφώνει φυγόκεντρες τάσεις στο ίδιο
το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρίτον, έχουµε την εµπλοκή -µέσα απ’ αυτούς τους σχεδιασµούς- της χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς,
στον ενεργειακό ανταγωνισµό. Οι ιµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί
ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα και τους µονοπωλιακούς οµίλους, όπως αποτυπώνονται στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Μέσα απ’ αυτήν την υπογραφή της συµφωνίας για τον TAP, η
χώρα µας συµµετέχει σ’ αυτούς τους ανταγωνισµούς, εµπλέκεται όλο και πιο βαθιά στην επικίνδυνη διαπάλη για τον έλεγχο των
αγορών των πηγών, αλλά και των διαδροµών ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα. Έχει κάνει τις επιλογές της, εγκαταλείποντας,
όπως φαίνεται, το ρωσικό σχεδιασµό για τον αγωγό South
Stream και προσανατολίζεται µονόπλευρα στην ικανοποίηση των
ευρω-ατλαντικών σχεδίων, όπως αυτά εκφράζονται, κατά κύριο
λόγο, µε τον αγωγό TAP ή µε τον άµεσα ανταγωνιστικό του, το
Νabucco.
Βεβαίως στο ποιος από τους δυο αγωγούς θα επιλεγεί, θα παίξει ρόλο όχι µόνο η κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν, αλλά και οι
επιχειρηµατικοί όµιλοι και τα συµφέροντα που αυτοί εξυπηρετούν, επιχειρηµατικοί όµιλοι που ελέγχουν τα κοιτάσµατα του
Shah Deniz, όπως η «BP».
Με άλλα λόγια, αυτή η κύρωση της σύµβασης υλοποιεί την
αστική στόχευση, για να µετατραπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό
κόµβο στην περιοχή µας. Αυτή η στόχευση οδηγεί στη βαθύτερη
ενσωµάτωση και εµπλοκή της χώρας µας σ’ αυτούς τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και στο κουβάρι των αντιθέσεων.
Θα είναι ένας ενεργειακός κόµβος που όχι µόνο δεν πρόκειται
να αναβαθµίσει τη θέση της χώρας µας σε γεωστρατηγικό επίπεδο, αλλά αντίθετα διαµορφώνει ιδιαίτερους κινδύνους, πολύ
δε περισσότερο, αφού οι εξελίξεις στο Κυπριακό επιβεβαιώνουν
ότι η όποια προσπάθεια αξιοποίησης των αντιθέσεων, εντός του
πλαισίου των ιµπεριαλιστικών οργανισµών, δεν αποτελεί κανένα
εχέγγυο για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά αντίθετα
διαµορφώνει µεγαλύτερους κινδύνους.
Τέταρτο στοιχείο του γενικότερου πλαισίου είναι η διαπάλη
που εκδηλώνεται στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ και
της ΔΕΣΦΑ, µε τη σφοδρότατη αντίδραση των Αµερικάνων, να
µην προχωρήσει άµεσα η ιδιωτικοποίηση και να µην παραδοθούν
οι εταιρείες αυτές σε ρώσικες εταιρείες, που έχουν κάνει και την
καλύτερη προσφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, συµπεραίνοντας όλα αυτά, λέµε πρώτον, ότι όλες αυτές
οι εξελίξεις αυξάνουν τον κίνδυνο µιας γενικότερης ανάφλεξης
στην περιοχή ή αυξάνουν τον κίνδυνο µιας ιµπεριαλιστικής ειρήνης µε το πιστόλι στον κρόταφο. Άλλωστε όλες αυτές τις δεκαετίες η ευρύτερη περιοχή µας έχει γίνει µάρτυρας τού ότι η πάλη
για τον έλεγχο των πηγών, στους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, ήταν πάντοτε σπαρµένη µε αίµα και πολέµους.
Δεύτερο στοιχείο είναι η βαθύτερη ενσωµάτωση της Ελλάδας
στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται
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διαπραγµατεύσεις για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων
µας στο όνοµα της συνεκµετάλλευσης των πλούσιων ενεργειακών θαλάσσιων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων. Μέσα απ’
αυτήν τη διαδικασία, θα έχουµε την εθελοντική εκχώρηση δικαιωµάτων και την αµφισβήτηση µέχρι και συρρίκνωση της εδαφικής
ακεραιότητας στη χώρα µας.
Τρίτον, οι αγωγοί βεβαίως από µόνοι τους δεν είναι κακό
πράγµα, όπως επίσης και το να προσπαθείς να διαφοροποιήσεις
τις πηγές προµήθειας ενέργειας δεν είναι κακό από µόνο του. Αν
όµως αυτό δεν το εντάξεις σε ένα συνολικότερο σχέδιο για το
ποιος έχει την εξουσία και ποιος θα υλοποιήσει αυτούς τους σχεδιασµούς, τότε βεβαίως λέµε ότι δεν πρόκειται να αποβεί προς
όφελος των λαϊκών αναγκών. Άλλωστε και εδώ υπάρχει µια τεράστια αντίφαση.
Η Ελλάδα είναι πλούσια σε πηγές ενέργειας και σε ορυκτά
καύσιµα και σε ανανεώσιµες πηγές, όπως και σε τεράστιο υδάτινο δυναµικό. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχει όλες αυτές τις
δυνατότητες αντικειµενικά, για να καλύψει το σύνολο των λαϊκών
αναγκών µε πολύ φτηνή ενέργεια, να καλύψει το σύνολο των
αναγκών της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας µας και
ταυτόχρονα να εξάγει ενεργειακές πηγές, σήµερα όµως βιώνουµε µια άλλη πραγµατικότητα, αυτή της ενεργειακής φτώχειας
για τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων.
Απ’ αυτήν την άποψη η µόνη ρεαλιστική και αναγκαία επιλογή
για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών είναι η κοινωνικοποίηση
αυτών των µέσων, η κοινωνικοποίηση των ενεργειακών πηγών
και η αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε άλλη εξουσία, την εργατική εξουσία, για να αξιοποιηθούν όλα αυτά προς
όφελος του λαού. Και µόνο κάτω απ’ αυτήν την προϋπόθεση
µπορεί να αξιοποιηθούν οι αντιθέσεις προς όφελος του λαού, να
υπάρξουν αµοιβαίες επωφελείς συνεργασίες µε άλλες χώρες.
Έτσι, λοιπόν, η ενεργητική εµπλοκή του λαού µπορεί να αποτρέψει τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και τη συµµετοχή της
Ελλάδας σ’ αυτούς.
Απ’ αυτήν την άποψη δεν έχουµε κανένα λόγο να επιφυλαχθούµε για τη συγκεκριµένη σύµβαση. Εµείς την καταψηφίζουµε,
γιατί είναι ξένη προς την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και
ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων και την αµφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της
χώρας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Όχι, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να παρέµβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Αερίου
The Trans Adriatic Pipeline Project µετά του Παραρτήµατος
αυτής».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Παρών.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project µετά του
Παραρτήµατος αυτής», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας
αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Aερίου The Trans Adriatic
Pipeline Project µετά του Παραρτήµατος αυτής
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα
για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Συµφωνίας µετά
του Παραρτήµατος αυτής.
Άρθρο τρίτο
Το Πρωτόκολλο του άρθρου 10 της Συµφωνίας εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και των αρµόδιων
κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας µετά του
Παραρτήµατος αυτής που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 14 της Συµφωνίας.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Κύρωση της

από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρυθµίσεις
κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 4-4-2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δυο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες των κοµµάτων έχουν ορισθεί οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές ως εξής: Εκ µέρους του
ΠΑΣΟΚ ειδικός αγορητής θα είναι ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ντόλιος. Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ειδική αγορήτρια ορίζεται
η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
κ. Νότης Μαριάς. Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ειδικός αγορητής
ο κ. Γεώργιος Γερµενής. Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται
ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης. Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μωραΐτης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Κρύας Βρύσης Πέλλης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αικατερίνη
Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο
νόµου η Κυβέρνηση των τριών κοµµάτων έρχεται να κυρώσει την
από 31-12-2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας». Η Κυβέρνηση των τριών κοµµάτων έρχεται και νοµοθετεί µε τον τρόπο
αυτό -γιατί πολλά ελέχθησαν και στην επεξεργασία του σχεδίου
νόµου στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής- δηλαδή µέσω της κύρωσης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, για µία σειρά θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και άλλων Υπουργείων,
που έπρεπε, αγαπητοί συνάδελφοι, να αντιµετωπιστούν άµεσα.
Δεν έπρεπε να χαθεί καθόλου χρόνος και κυρίως, σε καµµία
περίπτωση, δεν έπρεπε να διακινδυνεύσουµε να διακοπεί η
οµαλή κυβερνητική ροή, της Κυβέρνησης και των µεταρρυθµίσεων.
Άλλωστε, όπως πολύ καλά γνωρίζει το Σώµα, η δυνατότητα
αυτή παρέχεται σε εµάς, δηλαδή στην νοµοθετική εξουσία και
συνταγµατικά -να πω εδώ κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουµε
υπ’ όψιν µας στην κριτική η οποία ασκείται και είναι ανέρειστη,
αγαπητοί συνάδελφοι- για τον εξής λόγο: το ελληνικό Σύνταγµα
–και το υπογραµµίζω- αναγνωρίζει το δίκαιο της ανάγκης.
Τι σηµαίνει το δίκαιο της ανάγκης; Το δίκαιο της ανάγκης προβλέπει ότι σε περιπτώσεις εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκδίδει, µετά από
πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θα είδατε ότι η ηµεροµηνία είναι 31-12-2012. Εάν, δηλαδή, κάποιος µπει στην ουσία να δει ποια ήταν η εξαιρετικά επείγουσα
και απρόβλεπτη ανάγκη, θα ανακάλυπτε πολύ απλά ότι υπάρχει
µία σοβαρή διακινδύνευση.
Ποια είναι αυτή η σοβαρή διακινδύνευση, κυρία Πρόεδρε και
αγαπητοί συνάδελφοι;
Η διακινδύνευση αυτή αφορούσε στο να προλάβουµε µία πιθανή κατάρρευση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νοµίζω ότι επ’
αυτού ουδείς έχει διαφωνία, διότι, θα πρέπει να σας πω ότι η παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ρυθµίζει µία σειρά από
σηµαντικότατα ζητήµατα που αφορούν κυρίως τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αυτούς και έπρεπε να έρθει έτσι όπως ακριβώς έχει
έρθει, ώστε, όπως σας προείπα, να αποφύγουµε το ενδεχόµενο
µίας πιθανής κατάρρευσης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όπως, άλλωστε, αποτυπώνεται και καταγράφεται στην αιτιολογική έκθεση, µε τη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ρυθµίζονται ζητήµατα απρόβλεπτα και εξαιρετικά
επείγοντα και λόγω της παρέλευσης του ηµερολογιακού έτους
του 2012, αλλά κυρίως και της εφαρµογής του Μεσοπροθέσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016, που όπως
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ως Εθνική Αντιπροσωπεία, προκύπτουν δεσµεύσεις για τη χώρα µας και τροποποιεί το σχεδιασµό
της διοίκησης και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι,
λοιπόν, προέκυψε και η κατεπείγουσα ανάγκη αντιµετώπισης
συγκεκριµένων ζητηµάτων εντός του 2012.
Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση, και στην προκειµένη περίπτωση
ορθώς -και το υπογραµµίζω- προσέφυγε σε αυτήν τη νοµοθετική
επιλογή, σε αυτήν τη νοµοθετική λύση, ώστε να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αποφύγουµε τις δυσµενείς συνέπειες που θα δηµιουργούσε η νοµοθέτησή τους πριν την παρέλευση του ηµερολογιακού έτους.
Να µην ξεχνάµε, αν θέλουµε να είµαστε δίκαιοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έρχεται να ρυθµίσει -και το υπογραµµίζω, σηµειώστε το σας
παρακαλώ- και όλα εκείνα τα ζητήµατα, όλα εκείνα τα θέµατα τα
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οποία υπήρχαν ως εκκρεµότητες από την προηγούµενη χρονιά
και τα οποία αντιµετωπίζουν αδυναµίες του «Καλλικράτη», αλλά
και από την άλλη πλευρά για να εκπληρώσουµε τις συµβατικές
υποχρεώσεις τής χώρας, έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί από το
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, το προς συζήτηση και ψήφιση σχέδιο
νόµου έρχεται, όπως διαµορφώθηκε, κυριολεκτικά. Και λέω
«όπως διαµορφώθηκε, κυριολεκτικά» διότι οι συνάδελφοι που µετέχουν στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής είδαν ότι έγινε µία
ουσιαστική και εξαντλητική νοµοθετική επεξεργασία µε πάρα
πολλές νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έλυσαν µία σειρά από
ακανθώδη ζητήµατα, τα οποία, αν θέλετε, είχαν επισηµανθεί από
όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, έχουµε µία δηµοκρατική κατάκτηση:
ότι εντός της επιτροπής διαµορφώθηκε κυριολεκτικά το σχέδιο
νόµου, το οποίο αποτελείται από είκοσι άρθρα. Είπα «κυριολεκτικά διαµορφώθηκε το σχέδιο νόµου» διότι θέλω να προστρέξω
στην αναγνώριση εκ µέρους όλων των πτερύγων ότι στην επιτροπή µας έγινε µία ουσιαστική, όπως προείπα, επεξεργασία και
ζύµωση του νοµοσχεδίου όχι µόνο από όλα τα κόµµατα που µετέχουµε αλλά και από τους φορείς, οι οποίοι προσεκλήθησαν και
οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά και σηµαντικά στην τελική
µορφή του σχεδίου νόµου, όπως έρχεται στην Εθνική µας Αντιπροσωπεία προς συζήτηση και ψήφιση.
Ακούστηκαν και καταγράφηκαν όλες οι απόψεις κι έτσι έχει
έρθει το παρόν σχέδιο νόµου βελτιωµένο σε αρκετά σηµεία του
και αποδεκτό από τους συναρµόδιους Υπουργούς –και αυτό
είναι πάρα πολύ σηµαντικό- ως τέτοιο. Κι αυτό αποτελεί απόδειξη
του ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες λειτουργούν και λειτουργούν όχι τυπικά µόνο, όπως ορίζονται από τον Κανονισµό της
Βουλής αλλά και ουσιαστικά.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, αποτελείται από είκοσι άρθρα.
Κατά συνέπεια µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του νοµοσχεδίου
κυρώνεται αναδροµικά η από 31-12-2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 20 του νοµοσχεδίου επέρχονται µικρές τροποποιήσεις στις διατάξεις της ως άνω
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (άρθρο 2). Θεσπίζονται ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, στα
άρθρα 3 έως 19, και ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νοµοσχεδίου στο άρθρο 20.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί µία
νοµοθετική πρωτοβουλία πολύ σηµαντική, ιδιαίτατα για το χώρο
της αυτοδιοίκησης. Και αυτό γιατί επιλύονται λειτουργικά ζητήµατα των ΟΤΑ, τα οποία παρέµεναν σε εκκρεµότητα όπως, για
παράδειγµα, θέµατα άσκησης από τους δήµους µεταφεροµένων
αρµοδιοτήτων από την 1-1-2013 ή -ένα άλλο παράδειγµα- οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού.
Ακόµη, µε το εν λόγω νοµοσχέδιο εναρµονίζεται η επιλογή
προϊσταµένων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε αυτήν
των εργαζοµένων του υπολοίπου δηµόσιου τοµέα.
Ενισχύεται από πολλές διατάξεις η δυνατότητα απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ.
Αναδιοργανώνονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών
µε στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειάς τους, την
εξυγίανση των οικονοµικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, που είναι και
το ζητούµενο.
Αντιµετωπίζονται καλύτερα ζητήµατα εξυπηρέτησης των πολιτών –πολύ σηµαντικό θέµα- δίνοντας τη δυνατότητα στους δήµους της χώρας, οι οποίοι το επιθυµούν, να δώσουν χώρο µέσα
στα κτήρια που διαθέτουν, ώστε να υπάρξει Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων Πολιτών.
Αυξάνεται, αγαπητοί συνάδελφοι, η ευελιξία -πράγµα πολύ σηµαντικό- στο ζήτηµα της κατανοµής των διαθέσιµων προς επενδύσεις πόρων της ΣΑΤΑ.
Απλοποιούνται, παράλληλα, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες
της µεταναστευτικής νοµοθεσίας. Εδώ θέλω να πω σε κάποιες
πτέρυγες της Εθνικής µας Αντιπροσωπείας, οι οποίες άσκησαν
κριτική ότι είναι εµβαλωµατικές και αποσπασµατικές οι διατάξεις
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περί µεταναστευτικής πολιτικής, ότι εν αναµονή της κωδικοποίησης της µεταναστευτικής νοµοθεσίας και άρα της µεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, ήρθαν οι συγκεκριµένες διατάξεις,
προκειµένου να επιταχυνθούν και η διαδικασία της άδειας διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών και η πρόβλεψη για την καταβολή
παραβόλων µέσω τραπέζης, ώστε να εκµηδενιστούν -και νοµίζω
ότι αυτό το θέλουµε όλοι µας- τα περιστατικά πλαστογράφησης.
Επικαιροποιείται, επίσης, µε το εν λόγω νοµοσχέδιο ο κανονισµός λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθµών της χώρας, µε βάση πρότυπο κανονισµό λειτουργίας.
Ακόµη, παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό της Δηµοτικής
Αστυνοµίας να ζητήσει τη µετάταξή του σε αντίστοιχη υπηρεσία
δήµου της επιλογής του, αν έχει διανύσει πενταετία στο φορέα
πρόσληψής του.
Γίνεται διευθέτηση µίας σειράς ζητηµάτων που έχουν να κάνουν και µε την κοινωνική ασφάλιση. Κάποια από αυτά ήδη έχουν
ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγµα, η παράταση της θητείας
της προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, που ανέλαβε να
διεκπεραιώσει όλες τις εκκρεµότητες σχετικά µε τη λειτουργία
των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας, κάτω από το πρίσµα της συγχώνευσής τους στον ΟΑΕΔ.
Επίσης, λύνει ζητήµατα λειτουργίας του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης.
Σας ενηµερώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι επί των άρθρων
του νοµοσχεδίου θα έχουµε την ευκαιρία αύριο να αναφερθούµε
λεπτοµερώς στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Θα µου επιτρέψετε
τώρα να προχωρήσω σε ορισµένες παρατηρήσεις σχετικά µε τα
όσα ρυθµίζει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Η υπό κύρωση
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περιλαµβάνει είκοσι τρία
άρθρα, ρυθµίσεις των οποίων αφορούν στην αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων που προανέφερα.
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’, άρθρα 1 έως 10 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, ρυθµίζονται ζητήµατα του
Υπουργείου Εσωτερικών. Εξαιρετικής σηµασίας, όµως, είναι τα
όσα ρυθµίζονται για τις µεταφερόµενες στους δήµους αρµοδιότητες αλλά και τη σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ -είναι το άρθρο 2 της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου- την αποζηµίωση των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, στα οποία παρέχεται το δικαίωµα για όλο το διάστηµα της θητείας τους να επιλέγουν να λαµβάνουν είτε τις
αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιµισθία.
Η υπό κύρωση πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, επίσης, προβλέπει την παράταση της διάρκειας του προγράµµατος «Θησέας», καθώς και την παράταση της προθεσµίας συγχώνευσης
των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στους περιφερειακούς συνδέσµους.
Προωθείται ακόµη η άµεση συγκρότηση και λειτουργία του
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας για τη Διαφάνεια, για
το οποίο έγινε και πολύς λόγος στην Επιτροπή της Βουλής.
Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία και επείγουσα, δεδοµένου
ότι αποτελεί, αγαπητοί συνάδελφοι, δέσµευση της Ελλάδος στο
πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, το οποίο όφειλε ήδη να είχε ξεκινήσει τη λειτουργία από
τις αρχές της χρονιάς. Με αυτή τη ρύθµιση, λοιπόν, η Κυβέρνηση
ουσιαστικά κάνει πράξη και τη δέσµευσή της για περισσότερη
διαφάνεια. Δεν νοµίζω ότι ορθώνονται σοβαρές ενστάσεις επ’
αυτού. Ως προς τον περισσότερο προληπτικό έλεγχο, ούτε επ’
αυτού νοµίζω ότι µπορούµε να έχουµε θέµα.
Ως προς το εν λόγω δε Παρατηρητήριο, για τις όποιες επιφυλάξεις είχαν ειπωθεί ότι έτσι καταργείται η αυτοτέλεια των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας λέγω ότι λειτουργεί
καθαρά συµβουλευτικά. Είναι ένα εργαλείο υποβοήθησης του
έργου των δήµων, στο οποίο µπορούν αυτοί, αν το επιθυµούν,
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να προσφύγουν προκειµένου να εκτελέσουν τον προϋπολογισµό
τους και τους υποδεικνύει και τρόπους και λύσεις.
Για τον ίδιο λόγο προβλέπεται και η αναδιάρθρωση οργανικών
µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών, για την αποτελεσµατικότερη και ορθολογικότερη διαχείριση των οικονοµικών των ΟΤΑ και των νοµικών
τους προσώπων αλλά και επί των αναπτυξιακών τους προγραµµάτων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, λίγο πιο χαµηλόφωνα να µιλάτε παρακαλώ! Κύριοι συνάδελφοι! Κύριοι συνάδελφοι, εκεί πίσω στα ορεινά! Η
εισηγήτριά σας µιλάει! Σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κυρία Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τη διευκόλυνση στο έργο µου.
Επίσης, ρυθµίζεται ένα ζήτηµα το οποίο θεωρώ απολύτως δίκαιο και λογικό, αυτό της αντιµισθίας των αντιδηµάρχων νησιωτικών δηµοτικών κοινοτήτων.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ -και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η εν λόγω διάταξη- ότι το Σύνταγµά µας έχει τους λόγους
νησιωτικότητας, οι οποίοι λόγοι νησιωτικότητας ορίζονται στο
Σύνταγµά µας και στις ευρωπαϊκές συνθήκες και υπό την έννοια
αυτή, είναι ορθή η διάταξη η οποία ρυθµίζει την αντιµισθία των
αντιδηµάρχων νησιωτικών δηµοτικών κοινοτήτων, προκειµένου
να λειτουργήσουν οι ΟΤΑ.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’, άρθρα 11 έως 18, ρυθµίζονται ζητήµατα του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά µε τα θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητας του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Δίνεται εφεξής η δυνατότητα
για τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνοµία ή το Πυροσβεστικό Σώµα που παραιτήθηκαν προκειµένου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας ως Βουλευτές, να επανέρχονται στην
υπηρεσία τους. Υπάρχει ένα θέµα που θα το κουβεντιάσουµε
αύριο για την αναλογική εφαρµογή και για την ισότητα στη µεταχείριση της διεύρυνσης κατ’ αναλογία και στο Λιµενικό Σώµα.
Με το Κεφάλαιο Δ’, άρθρο 21 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, διευρύνονται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
της Κυβέρνησης.
Τέλος, µε το Κεφάλαιο Ε’, άρθρα 22 και 23 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, µετατίθεται χρονικά η έναρξη ισχύος της
διάταξης, η οποία προβλέπει την επιβολή ειδικού φόρου, ύψους
20%, στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
Θα ήθελα να πω, ενηµερώνοντάς σας, ότι έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες, στις οποίες να µου επιτρέψετε να µην αναφερθώ απόψε, διότι είναι επί της αρχής η συζήτηση.
Θα έχουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο την ευκαιρία να τις
συζητήσουµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Ο Υπουργός κ. Στυλιανίδης έχει το λόγο προκειµένου να κάνει
κάποιες διορθώσεις και συµπληρώσεις.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Επειδή
έχουµε µε δική µας πρωτοβουλία, κυρία Πρόεδρε, καταθέσει δύο
τροπολογίες που ρυθµίζουν ζητήµατα, θα ήθελα να συµπληρώσω και δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες αποσαφηνίζουν στοιχεία των τροπολογιών που δεν ήταν τόσο σαφή όσον
αφορά το περιεχόµενο. Επί της ουσίας θα τοποθετηθώ µετά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Παρακαλώ, να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα η εισηγήτρια από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κ. Σοφία
Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µια φορά συζητάµε εκ
των υστέρων µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Για άλλη µια
φορά, δηλαδή, διαπιστώνουµε την κατάργηση της Βουλής ως
βασικού νοµοθετικού οργάνου, διαπιστώνουµε την υπονόµευση
της δηµοκρατικής λειτουργίας, την υποβάθµιση του θεσµικού
ρόλου των Βουλευτών. Για άλλη µια φορά η τρικοµµατική Κυβέρνηση, λειτουργώντας καθ’ υπαγόρευση από την τρόικα, µετατρέπει τη Βουλή σε επικυρωτικό Σώµα έξωθεν εντολών. Για άλλη µια
φορά πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων το Σύνταγµα, που προβλέπει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου να εκδίδονται µόνο
για να αντιµετωπιστούν καταστάσεις επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης.
Και, βέβαια, έχουµε µάθει πια -το είπε και ο κ. Στυλιανίδης- την
επιχειρηµατολογία «κονσέρβα» που αναπτύσσεται σε όλες αυτές
τις περιπτώσεις, ότι δήθεν το Σύνταγµα προβλέπει τέτοιες παρακάµψεις.
Κύριε Υπουργέ, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου από το
Σύνταγµα προβλέπονται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Έχουµε, ας πούµε, µια φυσική καταστροφή, µια θεοµηνία και δεν
µπορεί να συνεδριάσει η Βουλή. Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου τίθενται τότε σε εφαρµογή, αλλά ακόµη και σε αυτές
τις περιπτώσεις το Σύνταγµα επιβάλλει µέσα σε σαράντα µέρες
το αργότερο να κυρωθούν από την Ολοµέλεια της Βουλής.
Εδώ, µε την Κυβέρνησή σας, η καταστροφή δεν είναι φυσική.
Είναι πολιτική. Η θεοµηνία έρχεται από την τρόικα. Έχετε µετατρέψει µια διαδικασία η οποία προβλέπεται από το Σύνταγµα για
έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις σε εργαστήρι ψήφισης
σκληρών οικονοµικών µέτρων, που υπό φυσιολογικές συνθήκες
δεν θα περνούσαν ποτέ από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάνετε
χρήση ενός άρθρου του Συντάγµατος µόνο και µόνο για να παραµείνετε στην εξουσία, ερήµην ακόµη και των κανόνων αυτής
της αστικής δηµοκρατίας, την οποία καταστρατηγείτε, πετσοκόβετε, για να τη φέρετε στα µέτρα σας και στα µέτρα των συµφερόντων των ανίερων συµµάχων σας.
Ναι, σας ζητάµε να µας παραδώσετε τα κλειδιά της πατρίδας
µας, αυτά τα κλειδιά που άκοπα, υποτακτικά και πρόθυµα παραδώσατε στην ηγεµόνα Γερµανία, προκειµένου να καταστήσετε
τον λαό µας γκασταρµπάιτερ στην ίδια του την πατρίδα. Ναι, σας
ζητάµε να µας παραδώσετε τα κλειδιά της πατρίδας µας, αυτά
τα κλειδιά που εκχωρήσατε µε περισσό ζήλο στους τοκογλύφους
χρηµατοπιστωτές, προκειµένου να ξεπουλήσετε τα πάντα, να ξεπουλήσετε όλα αυτά που αποτελούν τη δυνατότητα και τα πλεονεκτήµατα της Ελλάδας, την περιουσία του λαού µας.
Υποτακτικοί και µοιραίοι, από τη µια, φέρνετε σωρηδόν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, υπαγορευµένες έως την τελευταία λέξη από την τρόικα, όπως αυτήν τη σηµερινή. Από την
άλλη, απροκάλυπτα συντάσσεστε µε την εκδικητικού τύπου τιµωρία που επιβάλλει ο πολιτικός σας ηγεµόνας, η κ. Μέρκελ. «Αντισταθήκατε; Θα σας λιώσουµε.». Αυτό είναι το δόγµα σας. Αυτή
είναι η πρακτική σας.
Η πρόσφατη καταδίκη των τριών συνδικαλιστών της ΠΟΕ-ΟΤΑ
είναι ο µεγεθυντικός φακός της φιλοσοφίας σας. Η καταδικαστική απόφαση αποτελεί µια ωµή πολιτική δίωξη εναντίον του κινήµατος των εργαζοµένων στους δήµους και την αυτοδιοίκηση
που αγωνίζονται σθεναρά για να γκρεµίσουν τα µνηµόνια, που
αντιστέκονται στην ισοπέδωση της ζωής µας και υπερασπίζονται
µια αυτοδιοίκηση ελεύθερη και αυτοτελή, χωρίς επόπτες τύπου
Φούχτελ και Ράιχενµπαχ.
Φυσικά, η παρούσα πράξη, εξαιρώντας κανείς κάποια διαδικαστικά άρθρα, είναι κατ’ αρχάς η σκληρή και ωµή αποτύπωση των
εντολών της τρόικας για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σας υπαγόρευσαν τον τρόπο µε τον οποίο θα καταστήσετε την
τοπική αυτοδιοίκηση εξαρτηµένη, υποτελή και άπορη. Και εσείς,
χωρίς πολιτική ντροπή, δίνετε σάρκα και οστά σ’ αυτήν την εντολή. Νωρίτερα έχετε φροντίσει να συναντηθείτε και να ενηµε-
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ρώσετε τον απεσταλµένο προϊστάµενό σας, τον κ. Φούχτελ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα «φροντίσετε» για τη «συνεργασία» των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο εµπνευσµένο σχέδιο
«ανάπτυξής» τους, όπως χωρίς ντροπή εκείνος το περιέγραψε.
Ενέργεια, σκουπίδια, γη. Οι γερµανικές εταιρείες που αντιπροσωπεύει, ξέρουν πολύ καλά να τα αναπτύξουν και τα τρία.
Εσείς, το παρατηρητήριο της ντροπής, το παρατηρητήριο της
οικονοµικής ασφυξίας και της κατάργησης της αυτοτέλειας των
δήµων, το ονοµάζετε «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας». Κατ’ εντολήν της τρόικας και στο πλαίσιο του µεσοπρόθεσµου, εισάγετε ένα άρθρο αντισυνταγµατικό, αφού καταργεί
την αυτοτέλεια των δήµων. Η τακτική σας είναι πάγια. Τους εχθρούς σας τους διώκετε, είτε σε αίθουσες δικαστηρίων είτε µε
θεσµικά πραξικοπήµατα, γιατί για σας, για τα σχέδιά σας, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εχθρός, είναι τροχοπέδη στα σχέδιά σας,
είναι τροχοπέδη στο να ξεπουλήσετε το δηµόσιο πλούτο για ένα
κοµµάτι ψωµί και να ιδιωτικοποιήσετε τα πάντα.
Μεθοδικά, λοιπόν, έχετε κάνει τα πάντα για τη διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κυριολεξία. Πόροι ανύπαρκτοι, περικοπή των ΚΑΠ και ΣΑΤΑ στο 60%, στελεχική αποδυνάµωση,
προνοιακά επιδόµατα στον Καιάδα, βρεφονηπιακοί και παιδικοί
σταθµοί σε πλήρη διάλυση. Το επιστέγασµα είναι το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας. Αφού οδηγείτε µε µαθηµατική
ακρίβεια τους δήµους στη χρεοκοπία, µιλάτε για την –µηνιαία
κιόλας- παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισµού µε ποινή
την υπαγωγή των παραβατών στην πλήρη εποπτεία του Υπουργείου.
Είναι τροµερό θράσος να λέτε απερίφραστα ότι καταργείτε
στην πράξη το αυτοδιοίκητο των δήµων, την αυτοτέλεια των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τον προληπτικό έλεγχο.
Είναι ακόµα µεγαλύτερο θράσος να ελέγχετε εσείς που χρεοκοπήσατε τη χώρα, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και,
βέβαια, κάθε έλεγχος θα συνεπάγεται ακραία φοροεπιδροµή για
τους δηµότες. Οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού σας, του κ.
Σαµαρά, περί «κόκκινης γραµµής», περί µη νέων µέτρων, έχουν
τόση αξιοπιστία, όση και τα «Ζάππεια». Η µετακύλιση των βαρών
προς τους δηµότες, προς το λαό µας, είναι ένα επιπλέον σκληρό
µέτρο, άκρως ενδεικτικό της πολιτικής σας λογικής να πληρώσει
κι άλλο ο λαός µας.
Κύριε Υπουργέ, µην κρυβόµαστε. Διαλύετε την τοπική αυτοδιοίκηση για τον εξής λόγο. Πριν από οτιδήποτε άλλο –και κυρίωςη αιτία είναι η εκ βάθρων, η βαθιά συντηρητική αναθεώρηση της
κοινωνικής συµφωνίας που δέσποζε όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο, µε µια εργαζόµενη πλειοψηφία που στο εξής θα ζήσει συνθήκες οικονοµικού και κοινωνικού απαρτχάιντ. Η διάλυση κάθε
θεσµού που υπηρετούσε αυτήν την κοινωνική συµφωνία, όπως
οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς όφελος µιας οικονοµικής ελίτ που θα διασφαλίζει τη µακροηµέρευσή της και την
υποτέλεια στους ξένους επικυρίαρχους –που θα είναι τελικά οι
µεγάλοι κερδισµένοι- είναι ο απόλυτος στόχος σας.
Φωτογραφία των προθέσεών σας είναι η τροπολογία που φέρνετε για το πρόγραµµα «ΑΚΣΙΑ». Απαξίωση πλήρης είναι το περιεχόµενό της. Τι τροµερό κάνετε µ’ αυτό το πρόγραµµα; Τους
παρακρατηθέντες πόρους που είχατε συµφωνήσει πριν από το
2008 να δοθούν στους δήµους και τους οποίους αναγκαστήκατε
να δώσετε πρόσφατα για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων οφειλών
τους, τους θεωρείτε επιχορήγηση. Το συµπέρασµα είναι ότι φέρνετε ένα δήθεν αναπτυξιακό πρόγραµµα, για να κόψετε χρήµατα
και µε απύθµενο θράσος το συνδέετε τόσο µε την οικονοµική επιτροπεία των δήµων όσο βέβαια και µε την επιβράβευση δήθεν
της χρηστής οικονοµικής διαχείρισης, της οικονοµικής αυτοκτονίας δηλαδή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κύριε Υπουργέ, υπήρξατε τόσο πρόθυµος στις εντολές της
τρόικας που ακόµα και αυτά τα ελάχιστα που είχατε συµφωνήσει
µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θελήσατε µε τις
τροποποιήσεις και τις συµπληρώσεις να τα πάρετε πίσω. Φτάσατε στο σηµείο να οδηγείτε εκατόν εβδοµήντα έξι αντιδηµάρχους σε παραίτηση. Φτάσατε σε σηµείο να προβοκάρετε, να
υπονοµεύετε ακόµα και δύσκολες νησιωτικές δηµοτικές κοινότητες εν ονόµατι των εντολέων σας.
Σας αποδείξαµε τι σηµαίνει αριστερή υπεύθυνη Αντιπολίτευση,
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γιατί µε όσα ακούµε και όσα συµβαίνουν γύρω µας, η λέξη «ευθύνη» και «Αριστερά» δέχονται ίσως από τη Μεταπολίτευση και
µετά τη µεγαλύτερη στρέβλωση, την πιο χυδαία και αήθη επίθεση εντός Βουλής αλλά και εντός διαπλεκοµένων δηµοσιογραφικών γραφείων. «Ευθύνη» σηµαίνει υπερασπίζοµαι τα αυτονόητα δίκαια, τα δηµοκρατικά δικαιώµατα. «Αριστερά» σηµαίνει
κατακτώ το δίκαιο και το δικαίωµα.
Εµπρός, λοιπόν, στη δική µας αφόρητη πολιτική πίεση, εµπρός
στην πίεση των φορέων που εµείς καλέσαµε, τουλάχιστον τα
ελάχιστα τα πήρατε πίσω. Αυτή είναι η δική µας συµβολή στο τεράστιο αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα πρώτο θεσµικό
επίπεδο.
Η τεράστια, όµως, συµβολή µας θα αναδειχθεί, όταν µε κορµό
τις δυνάµεις µας και µε τη στήριξη ενός µεγάλου πλειοψηφικού
κοινωνικού ρεύµατος αναλάβουµε τη διακυβέρνηση τούτης της
χώρας. Τότε θα δούµε τι σηµαίνει αυτοτέλεια και πού θα πάει ο
κ. Φούχτελ. Τότε θα δούµε τι σηµαίνει δηµοκρατία και πού θα
πάει ο κ. Ράιχενµπαχ. Τότε θα δούµε ποιος είναι κυρίαρχος σε
αυτήν τη χώρα και ποιος αποφασίζει για την πορεία της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα άλλο ζήτηµα που τίθεται
στο παρόν νοµοσχέδιο και µάλιστα µε τροπολογία της τελευταίας στιγµής, αφορά στο µεταναστευτικό. Μας λέει ο συντάκτης
της ότι επιδιώκει να απλουστεύσει και να επισπεύσει τις διαδικασίες, για να εξυπηρετήσει χωρικά τους ενδιαφερόµενους. Και
όλα αυτά µε τη µείωση των «καταστηµάτων µιας στάσης» από
δέκα σε τέσσερα και µε την αποψίλωση των υπηρεσιών από προσωπικό λόγω της ευφυούς διαθεσιµότητας.
Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στην επιτροπή µας διαβεβαίωσαν για το αυτονόητο, ότι δηλαδή η απλούστευση εξασφαλίζεται εάν υπάρχει απαραίτητο προσωπικό στο αρχικό στάδιο,
δηλαδή αυτό που θα ελέγχει τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά, γιατί εκεί παρατηρείται όλη η καθυστέρηση. Μάλιστα η
ΕΝΠΕ σε δική µου ερώτηση επιβεβαίωσε ότι το πρόβληµα λύνεται µε ικανό αριθµό ατόµων που θα εξετάζει τις αιτήσεις.
Είναι σαφές ότι τα είκοσι άτοµα που απέµειναν στην αποκεντρωµένη διοίκηση µετά τη διαθεσιµότητα που είχε σαν αποτέλεσµα να φύγει το ένα τρίτο των υπαλλήλων, δεν µπορούν να
ανταποκριθούν σε τέτοιο φόρτο εργασίας. Είναι σαφές ότι η κτηριακή υποδοµή είναι ανύπαρκτη για µια τέτοιου είδους εργασία.
Είναι, επίσης, σαφές ότι δεν έχετε καµµία πρόβλεψη για ασφάλεια, για τα χρήµατα που θα εισπράττουν οι υπάλληλοι µέσω του
υψηλότατου και πλήρως αναντίστοιχου σε παροχή υπηρεσιών
παράβολου.
Όπως διαπιστώσαµε και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, κάποτε µε τη διαδικασία της µιας υπογραφής θα φτάσει ο φάκελος
στον υπογράφοντα εισηγητή. Αυτός ο ίδιος και µόνο θα εισηγείται και θα εγκρίνει. Αυτή η διαδικασία όχι απλώς δεν προστατεύει
το µετανάστη, αλλά επειδή µπορεί να δηµιουργήσει κυκλώµατα
εκµετάλλευσης, τον ρίχνει στα σαγόνια µιας επιπλέον ανηλεούς
εκµετάλλευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο και για λόγους πολιτικών αρχών που υπερασπίζονται τις
δηµοκρατικές διαδικασίες και λειτουργίες του Κοινοβουλίου,
αλλά και για λόγους πολιτικής ουσίας της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, καταψηφίζει επί της αρχής ένα σχέδιο νόµου που
την κυρώνει.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας έχει επιχειρήσει τα πάντα,
δηλαδή την απαράδεκτη υποβάθµιση του Κοινοβουλίου, την αδίστακτη τροµοκράτηση του λαού µας –ψυχολογική και σωµατικήτη χυδαία ταύτιση των πιο απελευθερωτικών ιδεών µε τις πλέον
εγκληµατικές ιδέες και πρακτικές, τις χυδαίες προσβολές Βουλευτών µας από «επιφανείς» κοινοβουλευτικούς, αλλά και µέσω
«επιφανούς» παπαγάλου, γιατί σας ενοχλεί που ασχολούµαστε
µε το µεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, το οποίο
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία το γεννήσατε, το αναθρέψατε και
λάβατε τους καρπούς του.
Είναι πλέον φανερό ότι ο φόβος έχει αλλάξει στρατόπεδο.
Είναι όλος δικός σας. Και δικαιολογηµένα, γιατί νιώθετε ότι έρχεται εκείνη η ώρα που «θά ’ρθει ανάποδα ο ντουνιάς».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
την κ. Σακοράφα.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος
Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι υπερβολή
να αναφερθώ ξανά στον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί αυτή η
Βουλή, µια Βουλή που δεν µοιάζει µε τις προηγούµενες όσον
αφορά τον τρόπο νοµοθέτησης. Η καθιέρωση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σταµατήσει και µαζί µε αυτό να σταµατήσει, σε αρκετά µεγάλο βαθµό,
κι ένας δηµοκρατικός κατήφορος –θα έλεγα- ο οποίος συνοδεύει
τις λειτουργίες αυτής της Βουλής.
Είµαι βέβαιος ότι και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης δεν αρέσκονται να νοµοθετούν µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Έχω, λοιπόν, τη γνώµη ότι οφείλουµε να πούµε ένα «στοπ» σε
αυτόν τον τρόπο νοµοθέτησης. Δεν υπάρχουν πλέον επείγοντα
θέµατα σε τόσο µεγάλη πυκνότητα, για να συµβαδίζει αυτή η πυκνότητα µε την πυκνότητα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ένα, λοιπόν, ζήτηµα που θέτω από την αρχή -και το θεωρώ
µείζον- είναι αυτό.
Να έρθω τώρα στο νοµοσχέδιο: Κατ’ αρχάς, πολύ αβασάνιστα,
κύριε Υπουργέ -το είπα και στην επιτροπή- αποφασίσαµε την
αναστολή της µεταφοράς διακοσίων αρµοδιοτήτων από τις περιφέρειες της χώρας, κυρίως, αλλά και από το κράτος, στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λέω «αβασάνιστα», γιατί
µια σειρά αρµοδιοτήτων µπορούσαν µε άνεση να µεταφερθούν
χωρίς κανένα ιδιαίτερο κόπο. Η επίσηµη δικαιολογία που γράφτηκε στην αιτιολογική έκθεση είναι ότι υπάρχει το θέµα της οικονοµικής κρίσης, το θέµα του κόστους, δηλαδή, της άσκησης
αυτών των αρµοδιοτήτων και, βεβαίως, το θέµα της στελέχωσης
των υπηρεσιών που ασκούν αυτές τις αρµοδιότητες.
Θέλω να σας πω ότι αυτές οι αρµοδιότητες ασκούνται σήµερα
από το ελληνικό κράτος -είτε από τις περιφέρειες είτε από τις
αποκεντρωµένες διοικήσεις- από συγκεκριµένους υπαλλήλους.
Και, βεβαίως, δεν ασκούνται δωρεάν.
Εποµένως είναι θέµα κοστολόγησης αυτών των αρµοδιοτήτων.
Χάσαµε -και είναι µεγάλο πολιτικό ζήτηµα- µία χρήσιµη περίοδο,
που είχε και µια δυναµική, τη µεταβατική περίοδο η οποία αφορά
το 2011 και το 2012. Ουσιαστικά, δεν αναστέλλουµε προσωρινά
τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων. Δεν αναστέλλουµε, δηλαδή, τη
διαδικασία αποκέντρωσης. Ουσιαστικά, έτσι όπως διατυπώνεται
στο άρθρο, τη µαταιώνουµε.
Γι’ αυτό επανέρχοµαι, κύριε Υπουργέ, στην πρότασή µου κι έρχοµαι να σας ζητήσω µια πολιτική δέσµευση εν όψει και του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ -που θα γίνει αν δεν κάνω λάθος στις 20, 23
Μαΐου- να ανανεώσουµε τη µεταβατική περίοδο. Να βάλουµε ένα
νέο χρονικό ορίζοντα. Να πούµε τον Σεπτέµβριο. Να πούµε µέχρι
το τέλος της χρονιάς. Να δούµε αυτές τις διακόσιες αρµοδιότητες.
Η κοστολόγησή τους δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Αρκεί µια
οµάδα µε υπηρεσιακούς παράγοντες στο Υπουργείο για να
ασχοληθούν. Συνήθως το κόστος άσκησης µιας αρµοδιότητας,
αφορά τη µισθοδοσία των υπαλλήλων. Ο τρόπος µετακίνησης,
µετάταξης αυτών των υπαλλήλων είναι νοµοθετηµένος. Εποµένως δεν θα πρέπει να σταµατήσει αυτή η µεταφορά. Κι εάν από
τις διακόσιες αρµοδιότητες κριθεί ότι κάποιες από αυτές, για κάποιους ειδικούς λόγους, δεν µπορούµε να τις µεταφέρουµε, θα
πρέπει να εξαιρέσουµε µόνο αυτές. Δεν αναστέλλεται η διαδικασία της αποκέντρωσης.
Είπα και στην επιτροπή ότι παρά την τρόικα, παρά την οικονοµική κρίση, παρά το µνηµόνιο, η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο.
Εµείς σε τέτοιου είδους νοµοσχέδια δεν πρέπει να αίρουµε βασικές πολιτικές συνιστώσες, οι οποίες µας είχαν συνοδέψει όταν
ψηφίζαµε συγκεκριµένους νόµους, µε τις οποίες συνιστώσες
συµφωνεί, βέβαια, το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Όσον αφορά τώρα µια σειρά άλλα ζητήµατα τα οποία αναδεικνύουν, επίσης, τον τρόπο νοµοθέτησης, θα σας πω τα εξής: Ο
ν. 3852, ο γνωστός ως «Καλλικράτης», καθιέρωσε έναν αριθµό
αντιδηµάρχων και συνέδεσε τον αριθµό των αντιδηµάρχων µε
τον αριθµό των επιστηµονικών συνεργατών και τη θέση του δη-
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µάρχου µε µια θέση ιδιαίτερου γραµµατέα.
Επί κυβέρνησης µε Πρωθυπουργό τον κ. Παπαδήµο ήρθε ο κ.
Γιαννίτσης και κατάργησε ένα αριθµό αντιδηµάρχων. Στη συνέχεια, µετά από µια διαβούλευση και συζήτηση, αποδέχτηκε να
υπάρχουν αυτοί οι αντιδήµαρχοι αλλά χωρίς αντιµισθία. Πολύ
σύντοµα η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αποκαθιστά, επί της
ουσίας, την αντιµισθία των αντιδηµάρχων αυτών.
Το σχέδιο νόµου, που µας ήρθε στη Βουλή, κατήργησε αυτήν
την αποκατάσταση. Σκεφτείτε πόσες αλλαγές έγιναν σε ελάχιστο
χρονικό διάστηµα.
Δεν µας τιµούν αυτά τα πράγµατα. Δεν µας τιµούν!
Και θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι µε παρέµβαση της Βουλής
αποκαταστάθηκε το περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θέλω να κάνω µία πολιτική επισήµανση, κύριοι συνάδελφοι,
σχετικά µε αυτό το ζήτηµα. Αποκαταστάθηκε το περιεχόµενο, η
αµοιβή, δηλαδή -να το πούµε έτσι- των αντιδηµάρχων, αλλά µόνο
στην περίπτωση που αυτές οι θέσεις των αντιδηµάρχων αφορούν
δηµοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή, για µια ακόµα φορά κάνουµε
µια διακριτική νοµοθέτηση.
Είναι ζητήµατα τα οποία έχουν τεθεί ξανά στη Βουλή. Εµείς
επαναλαµβάνουµε τα ίδια λάθη και δηµιουργούµε προβλήµατα
πολιτικά και κοινωνικά. Είναι πολύ µεγάλο ζήτηµα αυτό.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι εµείς καταθέσαµε και µία
τροπολογία, η οποία αφορά τους συµβούλους, τους επιστηµονικούς συνεργάτες των αντιδηµάρχων. Στο µεσοπρόθεσµο καταργήθηκε ένας αριθµός συµβούλων και καθορίστηκε ένας
άλλος αριθµός. Προτείνουµε για µέχρι το τέλος αυτής της δηµοτικής περιόδου, να καταργηθούν οι θέσεις των επιστηµονικών
συνεργατών και των ιδιαίτερων γραµµατέων που δεν ενεργοποιήθηκαν και να παραµείνουν εν ενεργεία οι θέσεις επιστηµονικών
συνεργατών και ιδιαίτερων γραµµατέων που ενεργοποιήθηκαν
µέχρι το τέλος αυτής της δηµοτικής περιόδου. Δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό κόστος. Ο αριθµός τους -εάν τους έχω µετρήσει
καλά, που µάλλον καλά τους έχω µετρήσει- είναι κατάτι µικρότερος από τον αριθµό τον οποίο προβλέπει το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα.
Εποµένως το Υπουργείο Οικονοµικών δεν µπορεί να έχει αντίρρηση.
Σε σχέση µε την αντιµισθία των αντιδηµάρχων των νησιωτικών
περιοχών -στα νησιά πρώην ΟΤΑ, τα οποία δεν έχουν αυθύπαρκτη πλέον οντότητα ΟΤΑ- κι εκεί καθιερώθηκε η αντιµισθία µε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Το νοµοσχέδιο κατ’ αρχήν καταργεί την αντιµισθία αυτών. Είναι η µοναδική αρχή που υπάρχει
σε αυτά τα µικρά εννέα νησάκια. Το κόστος είναι 14.500 ευρώ
ετησίως. Και θέλω να σας πω ότι χωρίς την παρουσία των αντιδηµάρχων, το κράτος δεν υφίσταται σε αυτά τα νησιά.
Ευτυχώς, µε παρέµβαση της Βουλής -και αυτά είναι προς τιµή
της Βουλής και έχω την αίσθηση ότι το αποδέχτηκε ευχάριστα
και το Υπουργείο- αποκαθίσταται αυτή η αντιµισθία.
Σε σχέση µε το Κεφάλαιο Β’ του Υπουργείου Εργασίας θα
έλεγα ότι γίνονται λειτουργικές διευθετήσεις, θετικές διευθετήσεις. Εάν, µάλιστα, δούµε, µε θετικό τρόπο, το ότι ο Υπουργός
αποδέχθηκε και προτάσεις οι οποίες έγιναν από συγκεκριµένους
Βουλευτές, τότε έχω τη γνώµη ότι είναι ένα κεφάλαιο το οποίο
µπορεί να περάσει έτσι, χωρίς κανένα ιδιαίτερο ζήτηµα. Πλην
µίας παρατήρησης που έχω για το άρθρο 13.
Κατ’ αρχάς, το περιεχόµενο του άρθρου που αφορά κάποιους
υπαλλήλους της ΔΕΗ που αποσπάστηκαν στο ΤΑΥΤΕΚΩ, απασχολούνται στον ΕΟΠΥΥ και κάπου αλλού, των οποίων το µισθό,
µε βάση τη νέα υπάρχουσα νοµοθεσία, θα πληρώνει η ΔΕΗ και
θα αποδίδεται στη συνέχεια το κόστος από τις Υπηρεσίες από
τις οποίες απασχολούνται στη ΔΕΗ. Δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνεται όλο αυτό το πράγµα.
Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, θέλουµε µία ενηµέρωση και κάποιες
διευκρινίσεις για τον αριθµό των υπαλλήλων. Πόσοι είναι αυτοί
οι υπάλληλοι; Τι υπάλληλοι είναι; Τι ειδικότητες έχουν; Ίσως, µία
τέτοια ενηµέρωση θα µας διευκολύνει να το ψηφίσουµε ή να το
απορρίψουµε όλοι µαζί.
Πάντως, είναι σηµαντικό ζήτηµα, γιατί ίσως κάτω από αυτό το
άρθρο να κρύβεται ο παλιός και γνώριµος τρόπος κακής νοµο-
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θέτησης, τον οποίο κατά καιρούς όλοι έχουν καταγγείλει σ’
αυτήν την Αίθουσα.
Όσον αφορά το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, νοµίζω ότι γίνονται διευθετήσεις. Νοµίζω ότι απλώς ο Υπουργός δέχθηκε ότι θα
πρέπει να εφαρµοστούν αναλογικά και στους λιµενικούς οι διατάξεις που αναφέρονται σε αστυνοµικούς και πυροσβέστες.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Ε’, δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Όµως, θέλω να αναφερθώ στις τροπολογίες, παρά το γεγονός
ότι είµαστε στη συζήτηση επί της αρχής, γιατί εκεί υπάρχουν σηµαντικά πολιτικά ζητήµατα.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την τροπολογία µε αριθµό 391, θα
αναφερθώ σε δύο ζητήµατα. Θα εξάρω τη νοµοθετική παρέµβαση που κάνει για την επιβράβευση της χρηστής διοίκησης.
Είναι πολύ σηµαντικό ζήτηµα και αυτήν την περίοδο της κρίσης
είναι πολύ σηµαντικό το να φέρνουµε τέτοιου είδους διατάξεις.
Θέλω, όµως, να σηµειώσω πως έχω τη γνώµη ότι επιβραβεύουµε και πάλι, µε τη ρύθµιση που κάνουµε για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, τους κακούς δήµους, τους κακούς διαχειριστές,
τους µπαταξήδες, όπως λέµε. Εκεί, λοιπόν, λέµε ότι θα τους χρηµατοδοτούµε για να ανταποκριθούν στην ανάγκη που έχουν να
καταβάλουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, ενώ οι επιστροφές των
χρηµάτων θα γίνονται µέσω των παρακρατηθέντων.
Ζητώ, λοιπόν, µια ενηµέρωση για να δω εάν οι παρακρατηθέντες πόροι, οι δόσεις δίνονται κανονικά µέχρι τώρα, ενώ επίσης
ζητώ να υπάρχει µια διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουν να δίνονται
κανονικά. Όµως, διαπίστωσα ότι λείπει εκείνη η διάταξη –και δεν
υπάρχει ενδεχόµενο να φτάσει η επιστροφή από τους παρακρατηθέντες για την απόσβεση των χρεών που έχουν δηµιουργήσει
αυτοί οι δήµοι- που λέει ότι µπορεί να γίνεται και παρακράτηση
µέχρι 5% των ΚΑΠ. Έχω τη γνώµη ότι µαζί µε τα µπόνους που
αφορούν τη χρηστή διοίκηση, για µια ακόµα φορά –και το σηµειώνω ιδιαίτερα και νοµίζω ότι διαφωνεί και η τοπική αυτοδιοίκησηερχόµαστε και καθιερώνουµε ένα γνωστό µπόνους στους γνωστούς µπαταξήδες –επιτρέψτε µου τη λέξη- δηµάρχους που
υπάρχουν σε µια σειρά δήµων εδώ και πολλές δεκαετίες. Θα
πρέπει να επαναφέρουµε την επιστροφή µέσω των ΚΑΠ έως
ποσού 5%.
Επίσης, όσον αφορά την τροπολογία 391, θέλω να κάνω µια
αναφορά στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», την οποία θέλω
να σηµειώσουµε, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται, δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. Όσον αφορά, λοιπόν, το «Βοήθεια στο Σπίτι», δίνεται
µια παράταση µέχρι 30 Σεπτεµβρίου και των συµβάσεων.
Θέλω, λοιπόν, να κάνω δύο επισηµάνσεις:
Πρώτον, εάν προσφύγουν δικαστικά οι εργαζόµενοι, έχω τη
γνώµη ότι θα βγουν δικαστικές αποφάσεις για τη µονιµοποίησή
τους ή για τη µετατροπή των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε
συµβάσεις αορίστου χρόνου, γιατί πλέον πρόκειται για πιστώσεις
εθνικές και δεν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα. Αυτή είναι µια πρώτη επισήµανση.
Και µια δεύτερη και πιο σοβαρή κατά τη γνώµη µου, κύριε
Υπουργέ, επισήµανση είναι ότι δεν προλαβαίνουµε µέχρι τις 30
Σεπτεµβρίου να κάνουµε κάτι διαφορετικό. Μιλήσαµε στην επιτροπή –όχι στη δική µας τελευταία επιτροπή, αλλά στην επιτροπή
του Υπουργείου Εργασίας- για τις ΚΟΙΝΣΕΠ. Εµείς είχαµε κάνει
µία πρόταση για να συµµετάσχουν και οι δήµοι σε αυτούς τους
κοινωνικούς συνεταιρισµούς, προκειµένου να νιώθουν µία µεγαλύτερη ασφάλεια οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι».
Η άποψή µου είναι ότι, επειδή διαβλέπω –είµαι, δηλαδή, βέβαιος και όχι απλά διαβλέπω- ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον από
τους εργαζόµενους στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», γιατί
θα ελπίζουν –και εδώ είµαστε και θα το διαπιστώσουµε πολύ σύντοµα- σε µία νέα παράταση των συµβάσεών τους, δεν θα προχωρήσουµε.
Εδώ χρειάζεται να βγάλουµε εµείς, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Εσωτερικών τα µοντέλα, τις
φόρµες και να θέσουµε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και να
δούµε την παράταση -µήπως πρέπει να την πάµε µέχρι το τέλος
της χρονιάς- έτσι ώστε να προλάβουµε να λειτουργήσουν αυτές
οι δραστηριότητες µέσω των κοινωνικών συνεταιρισµών.
Θέλω, δε, να πω ότι θα µπορούσε να υπάρχει και µία άλλη πρό-
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βλεψη. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτοί οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί θα µπορούσαν να εµπλουτιστούν ως ένα ποσοστό και
µε νέους άνεργους εργαζόµενους της ίδιας ειδικότητας, διότι
δεν µπορεί οι ρυθµίσεις µας να µη λαµβάνουν υπ’ όψιν ότι υπάρχει πολύς και αξιόλογος κόσµος που ψάχνει για δουλειά.
Σε σχέση τώρα –και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- µε την τροπολογία µε αριθµό 399, θα αναφερθώ στην απογραφή. Η απογραφή δηµοσιοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2013. Με βάση την
υπάρχουσα νοµοθεσία, θα πρέπει να ισχύσει η κατανοµή των
ΚΑΠ µε βάση τα γνωστά κριτήρια, στα οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει το πληθυσµιακό κριτήριο.
Ας δούµε, λοιπόν, τι έγινε µε την απογραφή. Εκατόν ενενήντα
τρεις δήµοι στη χώρα έχουν µείωση του πληθυσµού τους και
εκατόν σαράντα, αν θυµάµαι καλά, δήµοι έχουν αύξηση του πληθυσµού τους. Εάν εφαρµόσουµε αυτήν τη διάταξη ως έχει, τότε
θα δηµιουργήσουµε ένα τεχνικό πρόβληµα, που θα πάρει διαστάσεις πολιτικού προβλήµατος στους προϋπολογισµούς τους.
Δεν µπορούµε να το κάνουµε για φέτος. Συµφωνώ, λοιπόν, ότι
θα πρέπει να εφαρµοστεί το κριτήριο του πληθυσµού από 1-12014.
Θέλω, όµως, να σηµειώσω και ένα άλλο πολιτικό επιχείρηµα.
Συνήθως αυτό το κριτήριο του πληθυσµού, το οποίο ήταν κυρίαρχο κριτήριο στην κατανοµή των ΚΑΠ, επιδεχόταν µία διόρθωση µέσω της κατανοµής της ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ ήταν ένα
σηµαντικό µέγεθος, γιατί υπήρχαν άλλου είδους κριτήρια. Έδινε
προτεραιότητα στην έκταση, στο οδικό δίκτυο κ.λπ., µε αποτέλεσµα το προνόµιο που είχαν οι δήµοι µε µεγάλο πληθυσµό και
η αδικία που γινόταν στους δήµους µε µικρό πληθυσµό, αλλά
πολύ µεγάλη έκταση, αποκαθίσταντο ως ένα βαθµό από την κατανοµή της ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ δεν υπάρχει πλέον ή µάλλον υπάρχει
σε ένα πολύ µικρό ποσό. Και αυτό, λοιπόν, είναι ένα επιχείρηµα,
το οποίο µας οδηγεί στην άποψη ότι θα πρέπει, όσον αφορά το
πληθυσµιακό κριτήριο, να πάµε σύµφωνα µε την πρόταση που
κάνατε, κύριε Υπουργέ.
Επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι και µία ευκαιρία αυτά τα ζητήµατα να τα αντιµετωπίσουµε οριστικά στο συνέδριο της
ΚΕΔΚΕ µε την παρουσία όλων µας, προκειµένου να µην υπάρχουν αυτού του είδους τα φαινόµενα και αυτές οι αδικίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Ντόλιο.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε τη δήλωση των
Ανεξάρτητων Ελλήνων ότι για λόγους αρχής καταψηφίζουµε
αυτό το σχέδιο νόµου, καθώς ουσιαστικά δεν είναι παρά µόνο
µία κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Άλλωστε,
έχουµε πει πολλές φορές και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια
ότι η διαδικασία κύρωσης τέτοιων «προκάτ» νοµοθετηµάτων δεν
τιµά καθόλου τη Βουλή. Η εισαγωγή πληθώρας πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, για το όποιο απίθανο θέµα µπορεί να φανταστεί κανείς, αποτελεί ευθεία παραβίαση του Συντάγµατος,
όπως είπε στην επιτροπή και ο αγαπητός συνάδελφος του
ΠΑΣΟΚ κ. Ντόλιος. Όµως δεν φαίνεται να τον άκουσε κανείς από
τη συγκυβέρνηση. Δυστυχώς, τις λίγες νηφάλιες και αξιόπιστες
φωνές που ακούγονται από Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ πάνω σ’
αυτό το κρίσιµο ζήτηµα, η συγκυβέρνηση τις αγνοεί παντελώς.
Είναι πραγµατικά θλιβερό να συνεχίζετε αυτήν τη µεθόδευση
µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Δείχνει για τους ίδιους
τους Υπουργούς –οι οποίοι είναι Βουλευτές και µας εισηγούνται
τέτοια πράγµατα- µία τάση αυτοαπαξίωσης και αυτοακύρωσης.
Διότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύουµε ότι η ιδιότητα που πρέπει να υπερτερεί στη συνείδηση του πολιτικού είναι αυτή του
Βουλευτή -που εκφράζει τον ελληνικό λαό, από τον οποίο εκλέγεται- και πως οφείλει να αντιπροσωπεύει εδώ όλους τους Έλληνες οι οποίοι µας εξέλεξαν και όχι απλά να εκφράζει τον
προϊστάµενό του Πρωθυπουργό, ο οποίος τον έχει διορίσει.
Κύριε Υπουργέ, πέρα των συνταγµατικών θεµάτων, θέλω να
επαναλάβω ότι ο τρόπος µε τον οποίο που λειτουργεί η Κυβέρ-
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νηση στο Κοινοβούλιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τη διαδικασία της καλής νοµοθέτησης. Όπως γνωρίζετε, στο παρόν σχέδιο
νόµου προβλέπεται η έκδοση διάφορων υπουργικών αποφάσεων
για πλήθος θεµάτων. Όµως, δεν κάνετε τον κόπο να καταθέσετε,
ως οφείλατε, τα προσχέδια αυτών. Είναι ένα πρόβληµα που
πλέον εµφανίζεται σε κάθε νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης. Δείχνει
πως επιθυµείτε να κρατάτε συστηµατικά αποστάσεις από τη νοµιµότητα. Και αυτό, φυσικά, δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να
γίνει αποδεκτό από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Τώρα, όσον αφορά το περιεχόµενο του σχεδίου νόµου, δεν
έχει νόηµα να εξειδικεύσουµε επί της αρχής. Και αυτό, γιατί δεν
υπάρχει κάποιο ενιαίο σκεπτικό, κάποια συγκεκριµένη φιλοσοφία
που να διέπει αυτό το παζλ ετερόκλητων διατάξεων. Όµως, µπορούµε να εντοπίσουµε κάποια σηµαντικά σηµεία που θίγετε εδώ
και να τα συζητήσουµε. Φυσικά, δεν πρόκειται ούτε για άξονες
ούτε για οµοιογενείς πολιτικές, αλλά για κάποιες πρακτικές που,
δυστυχώς, ακολουθείτε, µε εξαιρετικά αρνητικά µέχρι τώρα αποτελέσµατα.
Ξεκινώ µε τα αναφερόµενα για το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, στο οποίο θα αναφερθώ εκτενώς αύριο.
Συµφωνούµε, πάντως, µε την άποψη των παριστάµενων στην επιτροπή φορέων για την επιχειρούµενη νόθευση του αυτοδιοικούµενου χαρακτήρα τους µέσω του εν λόγω Παρατηρητηρίου.
Συνεχίζω µε το σοβαρό πρόβληµα των υπηρεσιών παρά τω
Πρωθυπουργώ. Εδώ υπάρχει ένας απίθανος διοικητικός πληθωρισµός µε τρεις γενικές γραµµατείες και εκατοντάδες µετακλητούς υπαλλήλους, των οποίων προΐστανται οι διάφοροι γενικοί
γραµµατείς, φίλοι του Πρωθυπουργού.
Μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, είναι το άρθρο 21, όπου δήθεν
συµπληρώνονται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης. Δεν πρόκειται, όµως, στην πραγµατικότητα για
συµπλήρωση, αλλά για επανασχεδιασµό των αρµοδιοτήτων του
κ. Μπαλτάκου, εξαιτίας της πρόσφατης εµφάνισης ενός νέου γενικού γραµµατέα, υπεύθυνου για τον κυβερνητικό συντονισµό,
δηλαδή του κ. Βαρτζόπουλου. Καθώς εκ των πραγµάτων αυτός
έχει αναλάβει ουσιαστικά τα καθήκοντα που είχε ο κ. Μπαλτάκος,
πρέπει τώρα αναγκαστικά να δηµιουργηθούν καινούργια καθήκοντα για τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
Εδώ θέλω να υπογραµµίσω -επειδή αυτό ακούστηκε, νοµίζω
από τον κ. Παυλόπουλο, στην επιτροπή- ότι ήταν λανθασµένη η
αναφορά στο π.δ. 63 του 2005. Είπε, λοιπόν, ο κύριος συνάδελφος, που ήταν και αρµόδιος Υπουργός όταν συντάχθηκε το διάταγµα αυτό, πως οι αρµοδιότητες που θέλετε να παραχωρήσετε
στον κ. Μπαλτάκο δήθεν προβλέπονταν στις κωδικοποιηµένες
διατάξεις του 2005. Αυτό, όµως, είναι απολύτως αναληθές. Δεν
πρόκειται, βέβαια, ούτε για συµπλήρωση ούτε για δήθεν διευκρίνιση υπαρχουσών αρµοδιοτήτων του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης. Πρόκειται για τελείως καινούργιες αρµοδιότητες που
θέλετε να εκχωρήσετε στον κ. Μπαλτάκο, ενώ δεν είναι δικές
σας. Διότι η νοµοθετική αρµοδιότητα ανήκει στη Βουλή, κύριοι
συνάδελφοι της συγκυβέρνησης. Δεν ανήκει σε εσάς, για να την
παραχωρείτε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εδώ αναγκάζοµαι να πω και πάλι κάποια δυσάρεστα πράγµατα, που αφορούν στους επικεφαλής των Γενικών Γραµµατειών
Πρωθυπουργού, Συντονισµού και Κυβέρνησης.
Ας δεχτούµε, λοιπόν, πως υπάρχει κάποιος εσωτερικός λόγος
για τη δήθεν εξειδίκευση και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ
των παραπάνω µετακλητών υπαλλήλων του κ. Σαµαρά. Το πρόβληµα είναι πως τα νέα καθήκοντα που αναλαµβάνει ο κ. Μπαλτάκος τον µετατρέπουν σε επόπτη των Υπουργών και λογοκριτή
της Βουλής.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα στο κείµενο του νοµοσχεδίου, διαβάζοντας ακριβώς τι έχετε προβλέψει για το Γενικό Γραµµατέα
της Κυβέρνησης. Λέτε, λοιπόν: «Παραλαµβάνει και υπογράφει τα
νοµοσχέδια, µε σκοπό την προώθησή τους στη Βουλή προς ψήφιση. Οι Υπηρεσίες της Βουλής δεν δικαιούνται να παραλάβουν
νοµοσχέδιο, εάν αυτό δεν φέρει την υπογραφή του». Εάν είναι
ποτέ δυνατόν!
Επίσης: «Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης αποδέχεται
και προσυπογράφει υπουργικές τροπολογίες, νοµοτεχνικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις ή οποιαδήποτε άλλη παρέµ-
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βαση στα κατατεθειµένα νοµοσχέδια, άλλως οι ως άνω παρεµβάσεις δεν παραλαµβάνονται από τις Υπηρεσίες της Βουλής, θεωρούνται ως µη γενόµενες και δεν εισάγονται προς ψήφιση στην
Ολοµέλεια».
Εποµένως, κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν οι βουλευτικές τροπολογίες.
Ακόµη: «Καµµία διάταξη νόµου δεν προχωρά, εάν δεν την έχει
εγκρίνει ο εκάστοτε Γραµµατέας της Κυβέρνησης», ό,τι και να
λένε οι Υπουργοί ή οι Βουλευτές.
Μιλούµε, µε άλλα λόγια, για έναν διορισµένο, µετακλητό υπάλληλο, που εποπτεύει τη νοµοθετική πρωτοβουλία των Υπουργών
σε κάθε τους βήµα και εγκρίνει ή απορρίπτει τα σχέδιά τους για
τους δικούς του λόγους. Πρόκειται για ένα δηµιούργηµα, που
δεν έχει καµµία σχέση µε τις προβλέψεις του Συντάγµατος για
το πώς ασκείται η κυβερνητική εξουσία και σίγουρα δεν έχει καµµία απολύτως σχέση µε το πολίτευµα της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
Αντίθετα, όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η παρεµβολή
του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης στη θέση του επόπτη–
λογοκριτή, συνιστά µια σκόπιµη και µόνιµη νόθευση της νοµοθετικής διαδικασίας, για να την καταστήσει ακόµα πιο προβλέψιµη
και ελεγχόµενη από µη πολιτικά πρόσωπα, ακόµα και εκτός Ελλάδος.
Δυστυχώς, η χώρα µας ζει σε ένα καθεστώς µνηµονίου, όπου
όλες οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι αυστηρά ευθυγραµµισµένες µε τις επιθυµίες της τρόικας.
Άρα ένας τοποτηρητής σε µια τέτοια κρίσιµη θέση, µε τόσες
πολλές αρµοδιότητες, που η ίδια η συγκυβέρνηση σπεύδει να
του δώσει, θα µπορεί να παίζει έναν απολύτως εξωθεσµικό ρόλο,
όπως ακριβώς θέλει να κάνει η τρόικα, παρακάµπτοντας τους
Υπουργούς και το Κοινοβούλιο. Είναι, µε άλλα, λόγια µια µετάλλαξη της Δηµοκρατίας µας σε ένα πολίτευµα υπό επιτροπεία και
τελικά υπό µόνιµη ξένη κηδεµονία. Πρόκειται για µια µόνιµη φαλκίδευση της νοµοθετικής λειτουργίας της Βουλής.
Εάν ψηφίσετε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
υπέρ των «υπερεξουσιών» του κ. Μπαλτάκου, απεµπολείτε µόνοι
σας οριστικά το δικαίωµα να προτείνετε σε Υπουργό της ίδιας
της συγκυβέρνησής σας τροπολογίες, ακόµα και στοιχειώδεις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, καθώς όλα αυτά θα υφίστανται µόνο
εάν φέρουν την υπογραφή του κ. Μπαλτάκου.
Επιβάλλεται, έστω και τώρα, να αποτρέψουµε την εξευτελιστική για τη Βουλή αυτή εξέλιξη. Γι’ αυτόν το λόγο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες απαιτούµε την απόσυρση της συγκεκριµένης
διάταξης.
Ένα άλλο εξαιρετικά προβληµατικό σηµείο του νοµοσχεδίου
είναι το άρθρο 12 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για τη
δηµιουργία του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης. Πρόκειται, θεωρητικά, για ένα «υπερταµείο» µε εκατοµµύρια ασφαλισµένους και συνταξιούχους. Αυτό, όµως, που εσείς θέλετε να
δηµιουργήσετε είναι ένας γίγαντας µε πήλινα πόδια, είναι µια
κακή ιδέα, η οποία είναι βέβαιο ότι δεν θα λειτουργήσει. Το ίδιο,
άλλωστε, συνέβη όλες τις φορές στο παρελθόν, όταν επιχειρήθηκε η τεχνητή ενοποίηση διάφορων ασφαλιστικών ταµείων σε
«υπερταµεία».
Θυµίζω το ΤΕΑΙΤ, την αποτυχία του ΟΑΕΕ µε το ΤΕΒΕ που ενοποιήθηκε διοικητικά -στα χαρτιά πάντα- µε τα υπόλοιπα ταµεία
µετά από δέκα χρόνια, την παταγώδη αποτυχία του ΙΚΑ να απορροφήσει άλλα ταµεία, έστω ως διοικητικούς τοµείς.
Ο κατάλογος των αποτυχιών πραγµατικά δεν έχει τέλος, αν
πάµε και στον κλάδο υγείας, µε τον ΕΟΠΥΥ, και θυµηθούµε τις
πρόσφατες ιστορίες µε ταµεία, όπως το ΕΤΕΑ, που προσπαθήσατε -ευτυχώς αποτυχηµένα- να εγκλωβίσετε εντός του ΕΟΠΥΥ.
Πρόκειται, δηλαδή, για µια επιλογή που πραγµατικά δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα.
Κύριε Υπουργέ, το µόνο που θα καταφέρετε µε αυτές τις ψευτοαλλαγές είναι να ταλαιπωρείτε ακόµα περισσότερο τους
ασφαλισµένους, τους εργοδότες αλλά και τους ίδιους τους
υπαλλήλους των ασφαλιστικών ταµείων. Με διοικητικές συγκολλήσεις, όπως αυτές που έγιναν µε το ν. 3655/2008, δεν γίνεται
δουλειά.
Αν θέλετε να κάνετε κάτι ουσιαστικό για την κοινωνική ασφά-
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λιση, µπορείτε να εστιάσετε στην κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, µπορείτε να φέρετε υπαλλήλους στα ταµεία,
που έχουν αδειάσει εξαιτίας της πολιτικής σας στο δηµόσιο.
Μπορείτε -και πρέπει- να ασχοληθείτε µε τα οξύτατα λειτουργικά
προβλήµατα των ασφαλιστικών ταµείων, δείχνοντας κάποια
έγνοια για το ελάχιστο προσωπικό που τους έχει αποµείνει και
παλεύει µόνο του καθηµερινά, µε ένα βουνό από χρόνιες παθογένειες του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Κι επειδή, κύριε Υπουργέ, αναφέρθηκα πιο πριν στους µετακλητούς φίλους του κ. Σαµαρά, θέλω να συνδέσω τα δύο θέµατα
και να σας κάνω µια πρόταση.
Όλοι θυµόµαστε την υποτιθέµενη µείωση του αριθµού των µετακλητών κατά 20%, που διατυµπάνιζε πέρυσι ο κύριος Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ψηφίστηκε και σχετική διάταξη, που συµπεριλήφθηκε στο ν. 4093 τον Νοέµβριο του 2012. Στην πράξη, βέβαια, η υπόθεση εξελίχθηκε σε έναν ακόµα εµπαιγµό της Κυβέρνησης Σαµαρά, σαν αυτόν που προηγήθηκε µε τη δήθεν κατάργηση των, επίσης µετακλητών, ειδικών γραµµατέων τον Ιούλιο,
εφόσον λίγο αργότερα ο κύριος Πρωθυπουργός διόρισε δεκατέσσερις νέους γραµµατείς.
Αυτήν την κοροϊδία ακολούθησε άλλος ένας εµπαιγµός της
κοινής γνώµης, µε τη δήθεν, πάλι, απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πολιτικών σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων, ιστορία που
ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012.
Όπως βλέπετε, λοιπόν, οι µετακλητοί είναι ένα πολύ αγαπηµένο θέµα για τον κύριο Πρωθυπουργό. Οι πολίτες τούς έχουν
ταυτίσει –και, δυστυχώς, έχουν δίκιο ορισµένες φορές- µε διορισµούς ηµετέρων, µε αναξιοκρατία και µε σπατάλη του κράτους.
Άραγε, ποιος πολίτης δεν θα χαιρόταν να ακούσει για 20% µείωση στον αριθµό τους;
Εδώ, όµως, έρχεται η χθεσινή απάντηση που έλαβα από τον
αρµόδιο Υπουργό κ. Σταµάτη, για να µας αποδείξει για ακόµα
µια φορά τον εµπαιγµό που γίνεται από την πλευρά της συγκυβέρνησης. Λέει, λοιπόν, ο Υπουργός Επικρατείας: Ο κ. Σαµαράς
κατήργησε τελικά τριακόσιες θέσεις µετακλητών. Οι θέσεις,
όµως, αυτές ήσαν κενές.
Το µέγεθος, δηλαδή, της εξαπάτησης είναι πραγµατικά ασύλληπτο.
Κατά τα άλλα, οι πάνω από χίλιοι διακόσιοι υπάλληλοι που διορίσατε από το παράθυρο, χωρίς καµµία απολύτως αξιοκρατική
διαδικασία, παραµένουν όλοι στις θέσεις τους και, µάλιστα, µε
αυξητική τάση. Έτσι, ενώ το 2012 ο αριθµός των µετακλητών στο
δηµόσιο ήταν χίλια εξήντα άτοµα, ξαφνικά µέσα στο 2013 ξεπέρασαν τους χίλιους διακόσιους.
Σήµερα έχουµε, για την ακρίβεια, χίλιους διακόσιους είκοσι µετακλητούς. Δηλαδή, αντί της υποτιθέµενης µείωσης κατά 20%,
είχαµε στην πραγµατικότητα αύξηση των µετακλητών σχεδόν
κατά ποσοστό 20%.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι λεφτά κάπου υπάρχουν, αλλά διατίθενται
µόνο για προσλήψεις συγγενών και φίλων σε θέσεις µετακλητών.
Και µιας και ανέφερα τους µετακλητούς συγγενείς, να θυµίσω
τι έλεγε για το θέµα ο κύριος Πρωθυπουργός: Οι συγγενείς πολιτικών δεν θα µπορούν να διορίζονται µετακλητοί υπάλληλοι στο
δηµόσιο. Σας παραπέµπω στη σχετική ανακοίνωση της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης στις 24-8-2012, που ανέφερε ότι
ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στη Γενική Γραµµατεία
της Κυβέρνησης για να αναληφθεί, την εβδοµάδα που θα ακολουθούσε, πρωτοβουλία που θα αφορούσε στο καθεστώς προσλήψεων µετακλητών δηµοσίων υπαλλήλων, µε την επιπλέον
αναφορά ότι η πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι η θεσµοθέτηση απαγόρευσης προσλήψεων συζύγων και συγγενών µέχρι
και δευτέρου βαθµού για το σύνολο των κρατικών λειτουργών
που δύνανται να προσλαµβάνουν µετακλητούς δηµοσίους υπαλλήλους. Σήµερα έχουν περάσει οκτώ µήνες από την εντολή του
Πρωθυπουργού, αλλά η δήθεν απαγόρευσή του ασφαλώς και
δεν ισχύει.
Κάπως έτσι, λοιπόν, ο κ. Σαµαράς διόρισε µετακλητό υπάλληλο και µάλιστα πρόσφατα -στις 31 Ιανουαρίου τον αναβάθµισε
στη θέση Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού, που έγινε ειδικά γι’
αυτόν- τον φίλο του ψυχίατρο, τον κ. Βαρτζόπουλο.
Με αφορµή τα παραπάνω, σας κάνω µία πρόταση, για να λύ-
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σουµε το πρόβληµα των µετακλητών υπαλλήλων. Εάν είναι πράγµατι ικανοί και θέλουν πράγµατι να δουλέψουν, πάρτε πεντακόσιους από αυτούς -όχι παραπάνω- και στείλτε τους στο ΙΚΑ.
Βγάλτε τους από τα πολιτικά και τα κοµµατικά γραφεία και βάλτε
τους να δουλέψουν στα ασφαλιστικά ταµεία -που σας προανέφερα- από όπου πρόσφατα απολύσατε πεντακόσια άτοµα. Έτσι
και τα κενά που δηµιουργήθηκαν στο ΙΚΑ θα καλυφθούν και οι
άνθρωποι αυτοί θα αποδείξουν την αξία τους, αν και δεν έχουν
προσληφθεί µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, όπως οι απολυµένοι.
Επειδή είναι απολύτως βέβαιο ότι τα άτοµα αυτά δεν θα έχουν
καµµία διάθεση να δουλέψουν στο ΙΚΑ, σας ζητούµε να προσλάβετε στις θέσεις αυτών τους πεντακόσιους απολυµένους του
ΑΣΕΠ. Ας γίνουν αυτοί µετακλητοί, αφού ισχυρίζεστε ότι δεν
υπάρχει άλλος νόµιµος τρόπος επαναφοράς τους στο ΙΚΑ, από
όπου τους έχετε απολύσει. Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να διορίσετε στη συνέχεια και τους αδιόριστους επιτυχόντες της προκήρυξης 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ στα ασφαλιστικά ταµεία. Να διορίσετε
τους ανθρώπους αυτούς, που για χρόνια εµπαίζονται από τις διαδοχικές κυβερνήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Άλλωστε σας µένουν εφτακόσιες θέσεις µετακλητών µέχρι το
σύνολο των χιλίων διακοσίων πενήντα που σήµερα διαθέτετε σε
φίλους.
Εποµένως σας δίνουµε µία λύση, αν πράγµατι έχετε τη διάθεση να σταµατήσετε τον εµπαιγµό του ελληνικού λαού και να
επιδείξετε άµεσα την ίδια φροντίδα για την κοινωνική ασφάλιση
που δείχνετε σήµερα τακτοποιώντας κοµµατικούς σας φίλους.
Διαφορετικά µην περιµένετε αποτελέσµατα από την προτεινόµενη µε το νοµοσχέδιο ενοποίηση των διάφορων επικουρικών ταµείων. Χωρίς προσωπικό, χωρίς ανθρώπους που να νοιάζονται
για τον πολίτη, δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ, κοινωνική ασφάλιση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Σε ό,τι αφορά τα µεταναστευτικά ζητήµατα που θίγονται, συµφωνούµε µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας για τον
έλεγχο της νόµιµης διαµονής των µεταναστών. Το άρθρο 11, αν
και αυτονόητο, είναι µία διάταξη που θα βοηθήσει στον έλεγχο
των λαθροµεταναστών, καθώς µία τέτοια κάρτα πολύ δύσκολα
παραποιείται όπως τα χαρτιά που διαθέτουν συνήθως οι διάφοροι παράνοµοι αλλοδαποί.
Περιµένουµε, όµως, κύριε Υπουργέ, σε σύντοµο χρόνο να τη
δούµε να χρησιµοποιείται µε τη βοήθεια της ΕΛΑΣ και το λέω
αυτό …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, συντοµεύετε, διότι υπερβήκατε τον χρόνο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
…και το λέω αυτό, γιατί δύο χρόνια µετά την αρχική ρύθµιση
του θέµατος, η απόσταση που ακόµα χωρίζει τη θεωρία του
νόµου από το χάος που επικρατεί στην πράξη µε τους µετανάστες είναι τεράστια.
Ολοκληρώνω µε µία αναφορά στο άρθρο 12. Θέλετε µε το
άρθρο 12 να επιταχύνετε τις διαδικασίες χορήγησης τέτοιων
αδειών που προβλέπετε µε το νοµοσχέδιο. Το ζήτηµα, όµως, δεν
είναι η ακολουθούµενη γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά τα κριτήρια που βάζουµε για τους αλλοδαπούς. Εποµένως το κύριο ζητούµενο δεν είναι η διαχείριση του φαινοµένου, αλλά η πολιτική
του αντιµετώπιση πάντα µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού κράτους δικαίου.
Τέλος, θέλω να υπογραµµίσω πως για το άρθρο 22 δεν ακούστηκε κανένας πειστικός αντίλογος από την πλευρά της Κυβέρνησης. Επιφυλάσσοµαι, για να µην παίρνω τον χρόνο των συναδέλφων, να τοποθετηθώ αναλυτικότερα αύριο.
Κλείνω την πρωτολογία µου, επιφυλασσόµενη βεβαίως να
κάνω κάποιες επιπλέον αναφορές στη δευτερολογία µου, όπως
και αύριο κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στούµε, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Λιµεναρίων Θάσου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Γερµενής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε πλέον αντιληφθεί εδώ και πολύ καιρό ότι η Κυβέρνηση
είναι µία Κυβέρνηση ειδικού τύπου. Κι αυτό όχι γιατί αποτελείται
από διαφορετικά κόµµατα, που το καθένα κοιτάει να προωθήσει
τα δικά του συµφέροντα, αλλά επειδή µας το θυµίζετε συνεχώς
µε τον τρόπο µε τον οποίο κυβερνάτε. Τα σχέδια νόµου τα έχετε
σχεδόν εξαφανίσει από το νοµοθετικό Σώµα και τα αντικαθιστάτε
συνεχώς από πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Χρησιµοποιείτε σαν πρόσχηµα κάποιες δήθεν επείγουσες διατάξεις, τις
οποίες κάθε φορά φέρνετε προς ψήφιση.
Ποιος, όµως, κρίνει αν οι διατάξεις είναι όντως επείγουσες;
Έπαψε να ισχύει πως αρµόδιο γι’ αυτά είναι το νοµοθετικό Σώµα;
Από ό,τι φαίνεται εσείς το αλλάξατε και αυτό. Άλλη µία κίνηση
που δείχνει την ποιότητα της δηµοκρατίας, για την οποία υποτίθεται ότι εσείς εργάζεστε. Στη δικιά σας δηµοκρατία καταργείτε
ακόµα και αυτό.
Για ακόµη µία φορά, λοιπόν, προκειµένου να κυρώσετε αναδροµικά διατάξεις σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, επικαλείστε έκτακτη περίπτωση, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων. Εκτός
από αυτό, ο τρόπος µε τον οποίο νοµοθετείτε είναι απαράδεκτος. Μέσα σε δύο άρθρα συµπιέζετε δεκάδες ετερόκλητες διατάξεις και µετά ζητάτε από το Σώµα να τα εγκρίνει ή να τα
καταψηφίσει.
Αναρωτιόµαστε. Δεν το καταλαβαίνετε; Ή σκοπίµως νοµοθετείτε µε αυτόν τον τρόπο, καθώς µπορεί µια µεµονωµένη διάταξη
που είναι στη σωστή κατεύθυνση, να καταψηφιστεί επειδή αποτελεί µέρος ενός συνολικότερου άρθρου;
Ποιος είναι, λοιπόν, ο νοµοτεχνικός λόγος που σας αναγκάζει
να νοµοθετείτε µε αυτόν τον τρόπο; Ποιος είναι ο λόγος που σας
αναγκάζει να ρυθµίζετε ζητήµατα µεταφοράς προσωπικού και οικονοµικών πόρων που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, κατεπειγόντως µε αυτήν την έκτακτη νοµοθετική
διαδικασία στο άρθρο 1 ή τη συγχώνευση των υπηρεσιών ύδρευσης των δήµων στο άρθρο 4 ή τη συγχώνευση των φορέων διαχείρισης αποβλήτων στο άρθρο 6; Τι σας εµπόδισε να το κάνετε
νωρίτερα; Και τις σας εµπόδιζε να το κάνετε µε άλλον τρόπο,
αφού ο περιβόητος νόµος του «Καλλικράτη» έχει ψηφιστεί από
το 2010;
Εµείς εξαρχής ήµασταν κάθετα αντίθετοι τόσο µε το πνεύµα
του «Καλλικράτη» όσο και µε την εφαρµογή του, η οποία -όπως
βλέπετε- είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί, όχι µόνο εξαιτίας
των οικονοµικών συνθηκών, αλλά και λόγω της αδυναµίας του
να καταφέρει να συνδυάσει το γραφειοκρατικό κέντρο µε τις
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Επιµένετε να νοµοθετείτε πάνω σε αποτυχίες και να τις υλοποιείτε µε νέες νοµοθετικές αποτυχίες. Παρά ταύτα, φαίνεται ξεκάθαρα η προσοχή και η επιµέλεια που δείχνετε για τις αποδοχές
των αιρετών σας, που για εµάς τους Χρυσαυγίτες θα έπρεπε να
είναι µηδενικές ή έστω να περιορίζονται στο βασικό µισθό του
δηµοσίου, αφού αποτελούν δηµόσιο λειτούργηµα. Αντ’ αυτού
στο άρθρο 3, µε πρόσχηµα την περιστολή του κόστους, αφήνετε
τους αιρετούς να επιλέξουν ποια µισθοδοσία θα έχουν. Τους ζητάτε να επιλέξουν ανάµεσα στην οργανική θέση στην οποία ανήκαν –αν ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι- ή της θέσης του αιρετού.
Ξέρετε κανέναν δικό σας που θα επέλεγε να πληρώνεται µε το
µισθό της θέσης που είχε πρώτα, όταν µπορεί να πληρώνεται ως
δήµαρχος ή αντιδήµαρχος; Αν ξέρετε κάποιον, να µας τον δείξετε.
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Εδώ φαίνεται για ακόµα µία φορά η υποκρισία σας, όταν εντάσσετε στη µισθοδοσία και τους αντιδηµάρχους των νησιωτικών
δηµοτικών περιφερειών που δεν δικαιούνται να πληρώνονται,
προφανώς για να βολέψετε και άλλα δικά σας παιδιά. Όταν υπερψηφίζατε το νόµο του «Καλλικράτη», δεν είχατε σκεφθεί τα πολυδάπανα έξοδα που θα προέκυπταν από τη µετάβασή τους στην
έδρα του νοµού; Υποτίθεται ότι αυτός ο νόµος, µεταξύ άλλων,
έγινε για να εξοικονοµήσετε πόρους στους ΟΤΑ.
Τώρα γιατί αναιρείτε και ζητάτε εξαίρεση; Μάλιστα το κάνετε
και κακότεχνα, µήπως και δεν το αντιληφθούµε, µε το άρθρο 9,
αφού προηγουµένως έχουν µεσολαβήσει άλλες άσχετες διατάξεις, που δεν αφορούν τον «Καλλικράτη». Αυτό θα µπορούσατε
να το κάνετε µε το άρθρο 3. Φαίνεται ότι οι πρακτικές του παρελθόντος σάς υπερβαίνουν, γιατί στο άρθρο 5, στην εφαρµογή
του προγράµµατος «Θησέας», περνάτε διάταξη που επιτρέπει
την κατά παρέκκλιση τροποποίηση της ένταξης ενός έργου, µε
απόφαση µάλιστα του Υπουργού Εσωτερικών. Τι θα πει κατά παρέκκλιση; Ποιος θα µας το εξηγήσει αυτό; Πολύ απλά φαίνεται
ότι συνεχίζεται το πάρτι των δαπανών και αυτήν τη φορά από την
πίσω πόρτα. Θα απαντήσετε άραγε και σε αυτό;
Η αναδιάρθρωση των γενικών διευθύνσεων οικονοµικών του
Υπουργείου Εσωτερικών, στο άρθρο 8, µας αφήνει παγερά αδιάφορους. Εµείς γνωρίζουµε, αντίθετα µε εσάς, πως οποιαδήποτε
αναδιάρθρωση και αν κάνετε στις υπηρεσίες σας θα είναι πάντα
µε κριτήρια που δεν έχουν καµµία απολύτως σχέση µε την εξυπηρέτηση του Έλληνα, αλλά µε µοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση του συστήµατος το οποίο εσείς ελέγχετε και διαχρονικά
υπηρετείτε. Ένα σάπιο σύστηµα, µε κύρια χαρακτηριστικά τη
διαφθορά, την αναξιοπιστία και τον κοµµατισµό.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα άρθρα που ακολουθούν
και αφορούν διοικητικά θέµατα λειτουργίας προσωρινής διοικούσας επιτροπής στο Υπουργείο Εργασίας, στο άρθρο 11, λειτουργία ΕΤΕΑ στο άρθρο 12, αποσπασµένοι της ΔΕΗ στο άρθρο 13,
οργανόγραµµα Υπουργείου Εργασίας στο άρθρο 18 και πάει λέγοντας. Αυτό που κάνετε και εδώ είναι πάλι εσωτερικές διευθετήσεις, χωρίς καµµία ουσία.
Τελευταία παρατήρηση για το συµβολικό, κατά την εκτίµησή
µας, άρθρο 16, το οποίο αποτελεί και χαρακτηριστικό του τρόπου µε τον οποίο εσείς πολιτεύεστε. Για άλλη µια φορά βλέπουµε πρακτικές που µας αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν άλλαξε
στη νοοτροπία σας. Πορεύεστε µε σταθερή την πίστη στην εξυπηρέτηση των δικών σας ανθρώπων, ενώ παραµερίζετε συνεχώς
τα συµφέροντα του ελληνικού λαού, τον οποίο -ελληνικό λαόσυστηµατικά λεηλατείτε, όχι µόνο οικονοµικά αλλά και κοινωνικά
και κυρίως ηθικά, µε τα τραγελαφικά σας νοµοθετήµατα.
Ας δούµε όµως τώρα και τι συµβαίνει µε τη γνωστή σε όλους
εταιρεία «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.». Όλοι καταλαβαίνουµε πού αναφέροµαι.
Σε αυτήν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της επόµενης
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Γεωργίου Τζέφρι Παπανδρέου
και της παρέας του, που -ως γνωστόν- κατέστρεψαν τη χώρα.
Αυτή, λοιπόν, η λεγόµενη εταιρεία εισήχθη στα δηµόσια πράγµατα µε πρωτοβουλία ενός άλλου αστέρα της πολιτικής ζωής,
της Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, και όλα αυτά επί κυβερνήσεων Καραµανλή. Η εταιρεία αυτή έχει αναλάβει να συγκεντρώνει όλα τα
προσωπικά δεδοµένα των Ελλήνων για την περιβόητη κάρτα του
πολίτη. Πώς είναι δυνατόν να είναι η µόνη που εξοφλείται προνοµιακά από το δηµόσιο, αφού δεν έχει καν συνάψει σύµβαση µε
το δηµόσιο και µάλιστα από τη δηµοσίευση της διάταξης;
Έτσι, στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κατάπτυστου πραγµατικά αυτού νοµοσχεδίου, που έχετε το θράσος να φέρνετε στη
Βουλή, ορίζεται χαρακτηριστικά ότι όλες οι οφειλές της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας, όλης της χώρας προς την «ΗΔΙΚΑ
Α.Ε.» που έχουν ήδη παρασχεθεί ή θα παρασχεθούν θεωρούνται
νόµιµες και ληξιπρόθεσµες -ακόµα και αν δεν έχει συναφθεί σχετική σύµβαση- και εξοφλούνται άµεσα.
Αυτή η διάταξη για τη Χρυσή Αυγή περιέχει έντονη οσµή σκανδάλου. Επιφυλασσόµαστε, λοιπόν, να την ερευνήσουµε σε βάθος
και να προβούµε στις κατάλληλες ενέργειες εναντίον όλων όσων
εµπλέκονται σε αυτό, εάν εσείς δεν την αποσύρετε αµέσως ή εάν
δεν µας δώσετε επαρκείς εξηγήσεις.
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Όσον αφορά τώρα το δεύτερο πλέγµα διατάξεων, αφού πάλι
γίνεται µία αναφορά σε ορισµένα διοικητικά ζητήµατα των ΟΤΑ
-άρθρα 2 έως 6 για τα οποία εκφράσαµε τη θέση µας, µία θέση
που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τη φιλοσοφία του µπαλώµατος σε ένα ήδη νεκρό σχέδιο, όπως ο «Καλλικράτης»- έρχεται το
άρθρο 7 να µπαλώσει κι αυτό µε τη σειρά του την ανικανότητά
σας στον τοµέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονοµικών. Το περίεργο εδώ είναι ότι δεν το λέτε ευθέως στον τίτλο του νοµοσχεδίου, αλλά το νοµοθετείτε. Μετά την κατάργηση εκατοντάδων
εφοριών σε όλη την Ελλάδα για λόγους οικονοµίας, καταργείτε
και εφορίες ακόµη και σε νησιά, όπως τα Κύθηρα και η Άνδρος.
Σκεφτήκατε ότι θα έπρεπε µε κάποιον τρόπο να αποζηµιώσετε
τους µόνιµους κατοίκους των νησιών αυτών, όταν από δω και
πέρα θα ταλαιπωρούνται και θα θαλασσοπνίγονται για να κάνουν
µία δουλειά;
Προτείνετε, λοιπόν, την ίδρυση Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων, τα ΓΕΦ. Τα γραφεία αυτά µάς λέτε ότι θα στεγάζονται σε κτήρια που ανήκουν στους δήµους, αλλά δεν µας
λέτε τι θα κάνουν οι εργαζόµενοι αν βρεθούν σε αυτά τα γραφεία, ποιο θα είναι το αντικείµενό τους, µε ποιον τρόπο θα εξυπηρετούν τους φορολογουµένους και για ποιες εργασίες θα
πρέπει τότε οι κάτοικοι να µεταβούν στην εφορία. Η απόδειξη
της προχειρότητας σε όλο της το µεγαλείο.
Όταν, λοιπόν, διαπιστώσατε ότι οι κάτοικοι των αποµακρυσµένων περιοχών δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν από το βλακώδες
σχέδιο σχετικά µε τη µείωση των εφοριών, σκεφθήκατε τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων. Ρίξατε την ευθύνη στους
δήµους, έστω κι αν αυτοί µπορεί να µην έχουν τα απαραίτητα
κτήρια, το προσωπικό ή τους ανάλογους πόρους και τους λέτε
έτσι απλά να τα λειτουργήσουν. Δεν τους λέτε όµως πώς και µε
ποιες αρµοδιότητες θα τα λειτουργήσουν. Μεταφέρατε, δηλαδή,
την ευθύνη στους ΟΤΑ, τους οποίους προηγουµένως, µε τη βοήθεια του περίφηµου «Καλλικράτη», έχετε φροντίσει να απαξιώσετε. Και τώρα τους ζητάτε να φέρουν και εις πέρας µία κρατική
λειτουργία, όπως η εξυπηρέτηση του φορολογουµένου. Το σχέδιό σας κι αυτήν τη φορά θα αποτύχει παταγωδώς, όπως απέτυχαν όλα τα ευφυέστατα σχέδιά σας στο παρελθόν.
Στη συνέχεια ρυθµίζετε πάλι κάποια -χωρίς ουσία, κατά την
εκτίµησή µας- διοικητικά θέµατα, άρθρα 8 έως 10, για να πάτε
στο σηµαντικό άρθρο 11, µε τίτλο: «Τροποποιητικές διατάξεις
της µεταναστευτικής νοµοθεσίας». Εκεί, λοιπόν, που θα περίµενε
κανείς να έχετε ενσωµατώσει τις ρυθµίσεις µε βάση την απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας που
έκρινε αντισυνταγµατικό και µη εφαρµόσιµο τον περιβόητο νόµο
Ραγκούση για την ιθαγένεια, τους λαθροµετανάστες, εσείς εισάγετε απίστευτες διατάξεις, που αφορούν τη µορφή των εγγράφων της άδειας παραµονής τους. Ενδιαφέρεστε, λοιπόν, µόνο
για το εάν θα περιέχουν ψηφιακή φωτογραφία και για το πώς
αυτές θα ανανεώνονται.
Απορούµε. Αυτό καταλάβατε ότι ήταν το νόηµα της ακυρωτικής απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας; Πού πήγαν οι
προεκλογικές σας δεσµεύσεις για κατάργηση του νόµου Ραγκούση; Δεν κυκλοφορείτε στο δρόµο να δείτε την αντίδραση του
απλού κόσµου, την αγανάκτησή του για το πού έχουν οδηγήσει
την κοινωνία µας αυτές οι ορδές των λαθροµεταναστών, που λυµαίνονται από το εµπόριο µέχρι τις ελληνικές φυλακές;
Αυτό που θα λύσει το πρόβληµα, κατά την άποψή σας, είναι
ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσουν έτσι ώστε να παραµείνουν
στη χώρα ή το να σηκωθούν να φύγουν το συντοµότερο δυνατόν;
Το Συµβούλιο της Επικρατείας σάς έδωσε πρόσφατα τη διέξοδο. Σας είπε ποιες διατάξεις πρέπει να καταργηθούν, σας είπε
ότι δεν δικαιούστε να δώσετε ιθαγένεια στα παιδιά των λαθροµεταναστών ούτε και στους ίδιους. Καµµία προϋπόθεση δεν είναι
ικανή για κάτι τέτοιο. Ξεχάστε, λοιπόν, µια και καλή το νόµο Ραγκούση. Το Συµβούλιο της Επικρατείας σάς είπε τι ακριβώς να
τροποποιήσετε και πώς να το κάνετε. Έτσι δείχνετε εσείς το σεβασµό σας στη δηµοκρατία, µε το να απαξιώνετε τις αποφάσεις
των ανώτατων δικαστηρίων; Πότε επιτέλους εσείς, που υποτίθεται ότι σέβεστε τη δηµοκρατία, αντίθετα µε εµάς που µας κατηγορείτε ότι δεν τη σεβόµαστε, θα ακούσετε τα όσα λέει το
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και θα κάνετε αυτό που πρέπει
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για την πατρίδα και τον ελληνικό λαό;
Αντί, λοιπόν, να αναµορφώσετε µε σχετικές διατάξεις το µεταναστευτικό, περνάτε ακόµα άρθρα όσον αφορά την κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους,
καθώς και για άλλες κατηγορίες λαθροµεταναστών, όπως προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 11. Ταυτόχρονα επιχειρείτε
να επιταχύνετε τη διαδικασία έκδοσης αδειών διαµονής µε το
άρθρο 12, µήπως και δυσαρεστήσετε καµµία οργάνωση Πακιστανών ή Αφγανών. Αντί να ασχολείστε, σύµφωνα και µε την επιταγή της δικαιοσύνης, αποκλειστικά και µόνο µε την περιστολή
των δικαιωµάτων που απονεµήθηκαν σε χιλιάδες από αυτούς,
παράνοµα και αντισυνταγµατικά, από τον κηπουρό Ραγκούση, η
µόνη σας αγωνία µέσα σε µία χώρα που ληστεύεται, βιάζεται και
λεηλατείται καθηµερινά από τους λαθροµετανάστες είναι η όσο
το δυνατόν γρηγορότερη διαδικασία της απόδοσης των αδειών
διαµονής τους.
Είστε αδιόρθωτοι, έχετε καταντήσει µαριονέτες της Αριστεράς. Θα δώσετε λόγο στους ψηφοφόρους σας και εµείς θα καλεστούµε πολύ σύντοµα να δώσουµε τις λύσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αναγνωστάκης για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει µία σύγχυση στην Αίθουσα, γιατί
µία τοποθέτηση που προηγήθηκε ανέφερε ότι θα δώσει λύσεις
πολύ σύντοµα. Λίγο πιο µπροστά, άλλη µία φωνή από την Αντιπολίτευση ζήτησε να παραδώσουµε οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι
τα κλειδιά, γιατί εκείνοι έχουν τις λύσεις.
Δηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα: Πώς είναι δυνατόν να συµπράττουν πολιτικές δυνάµεις που έχουν εκ διαµέτρου αντίθετες
προσεγγίσεις ακόµα και σε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ακόµα και σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά δίνει λύσεις, όπως αποδείχτηκε και στην ακρόαση φορέων;
Ξέρετε, πολλές φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουµε
το λάθος -κατά την ταπεινή µου εκτίµηση- να απευθυνόµαστε
µόνο στην Ολοµέλεια της Βουλής, ενώ θα έπρεπε -κατά την προσωπική µου κρίση- να απευθυνόµαστε στην κοινωνία. Γιατί, αν
µας ακούει κάποιος σήµερα σε αυτήν τη διαδικασία, θα νοµίζει
ότι πρώτη φορά ερχόµαστε σε επαφή µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Αυτό είναι και λάθος και άδικο.
Έχουν προηγηθεί τρεις συνεδριάσεις, όπου πραγµατικά οι
Βουλευτές όλων των πτερύγων κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις-θέσεις, που πολλές από αυτές έγιναν αποδεκτές από το
Υπουργείο Εσωτερικών. Βέβαια εδώ περισσεύει ο πολιτικός ναρκισσισµός. Δηλαδή ό,τι θετικό προκύπτει οφείλεται στην παρέµβαση των δυνάµεων της Αντιπολίτευσης και ό,τι αρνητικό
συµβαίνει χρεώνεται στην τρικοµµατική Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης.
Ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά. Τι έχουµε σήµερα;
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο που αποτελείται από ένα άρθρο, το
οποίο εµπεριέχει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αυτήν
µε ηµεροµηνία 31-12-2012. Και τι κάνει αυτή η πράξη; Ρυθµίζει
κατεπείγοντα θέµατα τεσσάρων, πέντε Υπουργείων, δηλαδή των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και τέλος του Υπουργού Επικρατείας.
Είναι αντισυνταγµατικό, όπως ακούστηκε από προηγούµενη
τοποθέτηση; Σαφώς και δεν είναι. Προβλέπεται στο άρθρο 44,
παράγραφος 1 του Συντάγµατος η διαδικασία των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Άρα η ουσία κρύβεται στο επόµενο ερώτηµα: Πρέπει να υπάρχει αυτή η νοµοθετική διαδικασία; Όχι, λέµε εµείς και ταυτιζόµαστε µε όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάµεις που λένε ότι πέρασε
πλέον εκείνος ο πιεστικός χρόνος που ανάγκαζε πολλές φορές
το Υπουργικό Συµβούλιο να καταφεύγει σε αυτήν τη διαδικασία,
δηλαδή στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Τώρα το κάθε
Υπουργείο έχει το χρόνο να προετοιµάζει, να σχεδιάζει και άρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να φέρνει στη Βουλή µε την κοινοβουλευτική διαδικασία και µέθοδο την όποια πρωτοβουλία θέλει για να επιλύσει τα όποια θέµατα.
Έτσι, πρώτον, δεν είναι αντισυνταγµατικό. Δεύτερον, σαφώς
και θα πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, παρά µόνο να επιλέγεται ως διαδικασία,
όταν υπάρχει η απρόβλεπτη και κατεπείγουσα ανάγκη, όπως το
Σύνταγµα επιτάσσει.
Για να δούµε, λοιπόν, αν, εκτός από την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, υπάρχουν άλλα άρθρα τα οποία λύνουν προβλήµατα. Η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και αυτό αποδείχτηκε από την ακρόαση φορέων. Θυµίζω
σε όσους ήταν παρόντες αλλά και όσους δεν συµµετέχουν στην
Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης ότι κλήθηκαν και κατέθεσαν την
άποψή τους τόσο η Ένωση Περιφερειών, η Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδας, η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και µια σειρά ακόµα φορέων. Οι προτάσεις που κατέθεσαν
σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό έγιναν αποδεκτές. Τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει ότι αυτό το νοµοθέτηµα σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό
έχει κοινωνική αποδοχή, έχει την αποδοχή των εµπλεκόµενων
φορέων στη διαδικασία που σήµερα συζητείται στην Ολοµέλεια.
Υπάρχουν ενστάσεις; Σαφώς και υπάρχουν ενστάσεις επί συγκεκριµένων άρθρων της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Μπορούµε να τα σχολιάσουµε; Βεβαίως και µπορούµε να τα σχολιάσουµε και να ασκήσουµε κριτική. Όµως, θα έλεγα ότι υπάρχει
µόνο µία προσέγγιση: ή υπερψηφίζεις την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου ως έχει ή την καταψηφίζεις. Δεν µπορείς να κάνεις
επιλεκτική προσέγγιση υπερψήφισης ή καταψήφισης. Με λίγα
λόγια, εάν συµφωνείς έστω και στα περισσότερα από τα άρθρα
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί έχουν επιλύσει προβλήµατα, τότε δεν έχεις άλλη επιλογή παρά να στηρίξεις αυτήν
την πράξη.
Είκοσι τρία άρθρα έχει αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο έχει να κάνει µε το
Υπουργείο Εσωτερικών και είναι εδώ τόσο ο Υπουργός όσο και
ο Αναπληρωτής Υπουργός. Και είναι εδώ γιατί τα πρώτα δέκα
άρθρα είναι εξίσου σοβαρά και σηµαντικά όσο και τα άρθρα του
πρωτογενούς νοµοθετήµατος, για το οποίο θα αναφερθώ λίγο
πιο κάτω στην τοποθέτησή µου.
Υπάρχουν οκτώ άρθρα σχετικά µε το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Υπάρχουν δυο άρθρα στο
τρίτο κεφάλαιο που είναι ευθύνης του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχει το τέταρτο κεφάλαιο,
µε ένα άρθρο που αφορά αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. Και υπάρχει και το πέµπτο κεφάλαιο, που
και αυτό έχει ένα άρθρο σχετικά µε τον Υπουργό Επικρατείας.
Ας τα δούµε λίγο αυτά µε συντοµία. Είναι σίγουρο ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση είναι από εκείνους τους χώρους που χτυπήθηκαν
περισσότερο, γιατί έχει µία δραστικότατη µείωση των πόρων της
που ξεπερνά το 50%-55%. Άρα, όταν µπορέσει η πολιτεία, θα
πρέπει να σταθεί δίπλα της και να αναπληρωθούν αυτές οι απώλειες, για να µπορέσει να επιτελέσει το ρόλο της η τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθµού ιδιαίτερα αλλά και β’ βαθµού.
Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε αναφορά και από τον ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ντόλιο, για τις αρµοδιότητες. Δεν θα
επαναληφθώ. Νοµίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτή η µεταφορά αρµοδιοτήτων να κοστολογηθεί και να προχωρήσει, έτσι
ώστε πραγµατικά να µην υπάρχει αυτό το αλαλούµ και το δαιδαλώδες πλαίσιο ως προς το ποιος έχει την αρµοδιότητα και ποιος
την εφαρµόζει, ποιος την εκτελεί.
Στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α’ γίνεται αναφορά στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ. Εδώ έγιναν αρκετές παρεµβάσεις-παρατηρήσεις από την ΚΕΔΕ και δεν
χρειάζεται να τις επαναλάβω. Έχει όµως σηµασία να σταθούµε
λίγο, γιατί έγινε µία ιδιαίτερη αναφορά για την αποζηµίωση των
αιρετών. Και επειδή το πολιτικό σύστηµα σε όλες του τις διαβαθµίσεις, στην πυραµίδα -δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, α’ και β’
βαθµού, κεντρική εξουσία, κεντρική πολιτική σκηνή- βάλλεται
πανταχόθεν -και δικαιολογηµένα σε κάποιο βαθµό- να αποκαταστήσουµε την αλήθεια.
Ο «Καλλικράτης», που ίσως για κάποιους ήταν µια από τις
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πολύ σοβαρές µεταρρυθµίσεις, έχει πλέον κλείσει δυόµισι, τρία
χρόνια ζωής και χρειάζεται να τον δούµε µε µια διάθεση διόρθωσης όλων εκείνων των αδυναµιών και των στρεβλώσεων. Ανέλαβε
µια υποχρέωση το Υπουργείο Εσωτερικών στο εγγύς µέλλον να
γίνει µια κουβέντα για το θεσµικό πλαίσιο.
Βεβαίως, για να µην αδικήσουµε όσους εµπλέκονται στη διαδικασία της τοπικής αυτοδιοίκησης –και µιλάω για τους αιρετούς- θέλω να αναφέρω ότι οι αποστάσεις που καλούνται πολλές
φορές να καλύψουν, ξεπερνούν –τουλάχιστον στο δικό µου νοµό,
το Νοµό Εύβοιας- τα σαράντα µε πενήντα χιλιόµετρα. Αυτό σηµαίνει ένα κόστος. Αυτό σηµαίνει µια επιβάρυνση.
Αν δεν υπάρχει, λοιπόν, η σχετική αποζηµίωση και στους δηµοτικούς συµβούλους –θα έλεγα εγώ- αλλά και στους αντιδηµάρχους και τους προέδρους είναι προφανές ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση δεν θα µπορέσει να λειτουργήσει µε όρους αντιπροσωπευτικότητας. Θα συµµετέχουν µόνο όσοι είναι στην έδρα
του καλλικρατικού δήµου.
Αυτό επιθυµούν οι δυνάµεις της Βουλής, οι οποίες έκαναν αυστηρή κριτική στην αποζηµίωση των αντιδηµάρχων και της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και των νησιωτικών κοινοτήτων, που είναι
µια ιδιαίτερη κατηγορία; Εάν ναι, να το πουν ευθαρσώς, διότι
αυτό σηµαίνει ότι δεν θέλουν να λειτουργήσει και να προσφέρει
ο πυλώνας της δηµοκρατίας που ακούσει στο όνοµα τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθµού, ιδιαίτερα, αλλά και β’ βαθµού.
Το άρθρο 4 αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης των
ΔΕΥΑ. Μάλιστα, πρόκειται για µια παράταση εφαρµογής διάταξης µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2014.
Στο άρθρο 5 έχουµε τη χρονική παράταση του προγράµµατος
«Θησέας». Το πρόγραµµα «Θησέας» έδωσε αρκετά στην περιφέρεια, ιδιαίτερα στους δήµους εκείνους που είχαν και οργανωµένη υπηρεσία προγραµµατισµού. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν
κάποια από τα έργα που είναι σε εξέλιξη.
Άρα είναι κάποιος που διαφωνεί στο ότι πρέπει να δοθεί διετής
παράταση, όπως προβλέπει το άρθρο 5, για να ολοκληρωθούν
αυτά τα έργα και να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες;
Το άρθρο 6 αφορά στην παράταση προθεσµίας συγχωνεύσεων ΦΟΔΣΑ.
Το άρθρο 7 αναφέρεται σε ένα ζήτηµα, το οποίο εµάς µας έχει
απασχολήσει. Μιλάµε για τη συγκρότηση Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εµείς εδώ έχουµε εκφράσει κάθετα αντίθετη άποψη, διότι είµαστε υπέρ του ελέγχου και ιδιαίτερα του προληπτικού ελέγχου.
Βέβαια, το Παρατηρητήριο από µόνο του, µάλλον θα δυσχεράνει
την κατάσταση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι αυτό
γιατί πολλές φορές η πολιτεία είναι ανακόλουθη µε τις δεσµεύσεις της, είναι αναξιόπιστη ως προς τη ροή χρηµατοδότησης των
δήµων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει απόκλιση των στόχων και στο
πρώτο και στο δεύτερο τρίµηνο. Άρα ένας δήµος στην ουσία θα
εκτίθεται χωρίς να ευθύνεται, γιατί δεν υπάρχει η ροή της χρηµατοδότησης, όπως η πολιτεία όφειλε να πράξει.
Το άρθρο 8 αναφέρεται σε ένα τυπικό ζήτηµα, την αναδιάρθρωση Οργανικών Μονάδων Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το άρθρο 9 αναφέρεται στην αντιµισθία των αντιδηµάρχων. Είχαµε τη χαρά και την τιµή να τους ακούσουµε στη διαδικασία
ακρόασης φορέων. Στην ουσία, τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι; Είπαν
«αν τυχόν πάψει η αντιµισθία, είναι σαν να µας καταργείτε, σαν
να µας οδηγείτε σε παραίτηση». Άρα αυτά που ακούστηκαν από
µερίδα της Βουλής είναι εκτός πραγµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αναφερθώ περισσότερο στα άρθρα. Θα κάνω, όµως,
µια ιδιαίτερη αναφορά, µε την ανοχή του ενός λεπτού από εσάς,
κύριε Πρόεδρε, στο πρωτογενές νοµοθέτηµα.
Μετά από παρέµβαση της ΚΕΔΕ –και αυτό δεν ακούστηκε, δηλαδή, για τον Έλληνα που µας ακούει στο σπίτι του- µετά από
παρέµβαση των δηµάρχων, έγινε αποδεκτό και απαλείφεται όλο
εκείνο το άρθρο που έχει να κάνει µε τις αποζηµιώσεις των αιρετών, µε όλα εκείνα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους.
Βέβαια, υπάρχει και µια αποδοχή στην ουσία από την Οµοσπονδία των Εργαζόµενων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδι-
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οίκησης, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, στο άρθρο 3 για το επίδοµα θέσης ευθύνης. Αυτές είναι δυο θετικές εξελίξεις. Γιατί να µην το χαιρετίσουµε; Επειδή το έκανε ο Υπουργός µιας Κυβέρνησης εθνικής
ευθύνης; Γιατί ευτυχώς υπήρξε συναίνεση µετά τη διαβούλευση;
Θετικό είναι αυτό. Υπάρχουν αρνητικά; Βεβαίως και υπάρχουν
αρνητικά, τα οποία προανέφερα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, ακούστηκαν απόψεις για το µεταναστευτικό και την ιθαγένεια, δυο έννοιες που συγχέονται ακόµα και µέσα στη Βουλή.
Άλλο είναι η ιθαγένεια, άλλο είναι το µεταναστευτικό. Ας το διαχωρίσουν όσοι το συγχέουν στο µυαλό τους.
Για την ιθαγένεια υπάρχει ο νόµος Ραγκούση, που για εµάς
ήταν σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Θα δώσουµε µάχη να διατηρηθούν οι διατάξεις αυτές, που προβλέπουν να αποδίδεται η ιθαγένεια σε όσους πραγµατικά διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην
Ελλάδα αλλά και στα παιδιά τους. Βέβαια, το θέµα αυτό δεν έχει
να κάνει µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το
θέµα έχει να κάνει µε την απλούστευση διαδικασιών και µε την
αύξηση των αριθµών των επιτροπών, για να µπορέσουν αυτοί οι
άνθρωποι να εξυπηρετηθούν γρηγορότερα και ταχύτερα.
Μάλιστα, επειδή ειπώθηκε στην επιτροπή να πω κι εδώ ότι δεν
υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση σε επίπεδο παραβόλου, παρά
µόνο ένα κόστος 20 ευρώ για την κάρτα που πρέπει να εκτυπωθεί
και να τους διανεµηθεί.
Αυτά, λοιπόν, σε σχέση µε όσα ακούστηκαν για τους λαθροµετανάστες. Διότι πολλή σπέκουλα γίνεται και µπολιάζεται, θα
έλεγα, η ελληνική κοινωνία µε ρητορική που δεν ταιριάζει ούτε
στην ιστορία µας ούτε στον πολιτισµό µας ούτε στην παράδοση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ συντοµεύετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιφυλάσσοµαι για την αυριανή διαδικασία στη συζήτηση επί των άρθρων.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης, ειδικός αγορητής του
ΚΚΕ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκυβέρνηση δίνει πρόσθετα εχέγγυα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στο µεγάλο κεφάλαιο
µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, φέρνοντας µαζικά χαράτσια στους δηµότες, στα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Φέρνει µνηµόνια στα Υπουργεία, στους Φορείς, στους δήµους στην
κατεύθυνση για την πιο αποτελεσµατική εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Έχουµε νοµοθετική κατοχύρωση επιπλέον µέτρων αντιλαϊκής πολιτικής και
αλλεπάλληλες ανατροπές σε βάρος του λαού.
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που συζητάµε σήµερα, που κατά κύριο λόγο αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών,
στην ουσία έχουµε την υλοποίηση του αντιδραστικού θεσµού του
«Καλλικράτη» στη στρατηγική, στην κατεύθυνση των αναδιαρθρώσεων που οδηγεί την τοπική διοίκηση στην ιδιωτικοποίηση.
Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των δεσµεύσεων της συγκυβέρνησης για την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013-2016 και των δεσµεύσεων που
έχετε αναλάβει για το χώρο της τοπικής διοίκησης.
Έχετε αναλάβει εδώ και καιρό αυτήν τη δέσµευση µε εργαλείο
τον «Καλλικράτη», µε τη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας,
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος σταθερότητας, ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι σηµαίνει όλο αυτό; Σηµαίνει αύξηση άµεσων κι έµµεσων
φόρων, το σπάσιµο του ενιαίου και εµπορευµατοποίηση των τοµέων της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας. Σηµαίνει εµπορευµατοποίηση της όποιας δηµόσιας γης έχει αποµείνει, των ακτών
και των θαλασσών. Σηµαίνει ξεπούληµα ή –στην καλύτερη περίπτωση- υπενοικίαση για έναν αιώνα, όπως κάνατε και µε το νο-
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µοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν λίγες ηµέρες στη Βουλή.
Με λίγα λόγια ο «Καλλικράτης» είναι το εργαλείο, ο µοχλός
εφαρµογής της αντιλαϊκής πολιτικής που χτυπάει τους εργαζόµενους και τα άλλα λαϊκά στρώµατα. Αυτή η µεταρρύθµιση στοχεύει στην προσαρµογή του αστικού κράτους, έτσι ώστε να
καταστεί πιο ικανό, πιο αποτελεσµατικό, πιο ευέλικτο προς όφελος του κεφαλαίου µπροστά στην καπιταλιστική οικονοµική
κρίση.
Όλα αυτά που επικαλείται η σηµερινή συγκυβέρνηση, όπως
και οι προηγούµενες, περί διαφάνειας, συµµαζέµατος, εξοικονόµησης πόρων και αποκέντρωσης αποτελούν το χρυσωµένο χάπι
των αντιλαϊκών επιλογών που έγιναν και έρχονται στη συνέχεια
στην τοπική διοίκηση.
Η διοικητική µεταρρύθµιση και οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις,
που έγιναν στο παρελθόν και γίνονται µε το σχέδιο νόµου που
συζητάµε σήµερα και µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
δεν έφεραν και δεν θα φέρουν θετικά αποτελέσµατα για ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Δεν αναίρεσαν, δεν εξοµάλυναν
τις οικονοµικές περιφερειακές ανισοµετρίες και ανισότητες. Δεν
αναίρεσαν, πολύ περισσότερο, τη συγκέντρωση του πλούτου σε
λίγα χέρια σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού. Γι’ αυτό, ούτε
λίγο ούτε πολύ µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου τακτοποιήθηκαν και τακτοποιούνται εκκρεµή θέµατα, στο σύνολο σχεδόν των Υπουργείων, της πολιτικής της συγκυβέρνησης.
Με αυτόν τον τρόπο έχουµε σιδηρά περίφραξη των δαπανών
των φορέων της γενικής κυβέρνησης σε Υπουργεία, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νοσοκοµεία, στους οργανισµούς κοινής ωφέλειας και σε άλλους φορείς, ώστε να
διασφαλίσουν την περαιτέρω συρρίκνωση των δαπανών έως το
2020, τουλάχιστον.
Έχουµε και παραπέρα τσάκισµα των εργασιακών σχέσεων,
των δικαιωµάτων των εργαζόµενων στους δήµους, στις περιφέρειες και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτούς τους οργανισµούς. Βέβαια αυτό δεν γίνεται τώρα. Οι δήµοι, οι
περιφέρειες, οι πρώην νοµαρχίες ήταν για χρόνια ο «πιλότος»,
το όχηµα για να περάσουν οι ελαστικές µορφές απασχόλησης.
Είχαµε τα τρίωρα, τα τετράωρα, ανασφάλιστη εργασία και εργαζόµενους σε πολιτική οµηρία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το
άρθρο 2 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου µε τις συµβάσεις
ορισµένου χρόνου και τη µίσθωση έργου.
Ακόµη, αυτές οι θέσεις που εξαγγείλατε, κύριε Υπουργέ, που
κατά πληροφορίες -γι’ αυτό δεν απαντήσατε και στην επιτροπήδεν ξεπερνούν τις τέσσερις χιλιάδες, είναι σταγόνα στον ωκεανό
µπροστά στις πραγµατικές ανάγκες που υπάρχουν. Ακόµη και η
συµβιβασµένη ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων ανεβάζει αυτές τις ανάγκες σε πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες, ενώ οι πραγµατικές, οι καταγεγραµµένες ανάγκες σε
παιδικούς σταθµούς, σε κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης στα
ΑΜΕΑ, στα ΚΕΠΥ, στην πυρασφάλεια, στο «Βοήθεια στο Σπίτι»
είναι κατά πολύ µεγαλύτερες.
Μπροστά σε όλα αυτά τι κάνετε; Κλείνετε παιδικούς σταθµούς,
υποβαθµίζετε άλλες υπηρεσίες και παροχές προς τους δηµότες.
Παρατείνετε βέβαια -και το λέτε µε τυµπανοκρουσίες- το «Βοήθεια στο Σπίτι», όχι όµως από χρήµατα του κρατικού προϋπολογισµού, αλλά από τα χρήµατα και τον ιδρώτα των εργαζοµένων,
των συνταξιούχων, από το λογαριασµό εισφοράς αλληλεγγύης
συνταξιούχων. Κάνετε δηλαδή αυτό που λέει ο λαός µας «µνηµόσυνα µε ξένα κόλλυβα».
Πρέπει, όµως, να βγάλουν συµπεράσµατα οι εργαζόµενοι, και
ιδιαίτερα αυτοί που δουλεύουν στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», ότι έχουν ηµεροµηνία λήξης αργά ή γρήγορα, και οι συνταξιούχοι ότι θα πληρώνουν και θα ξαναπληρώνουν κάθε παροχή.
Με τροπολογία που φέρνετε επιβραβεύετε τους δήµους που
µε ευλάβεια εφαρµόζουν την αντιλαϊκή πολιτική σας. Αυτή η επιβράβευση της χρηστής οικονοµικής διαχείρισης των δήµων δεν
έχει καµµία σχέση µε τις λαϊκές ανάγκες ούτε µε την εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως προπαγανδίζει η συγκυβέρνηση. Συνδέονται όλα αυτά µε απολύσεις, µε παραπέρα χτύπηµα της
σταθερής δουλειάς, την ενίσχυση των ελαστικών σχέσεων. Θα
έχουµε παραχωρήσεις και ιδιωτικοποιήσεις µέσω ΣΔΙΤ, κατάρ-
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γηση υπηρεσιών, ανταποδοτικότητα παντού.
Προβάλλετε δήθεν τη διαφάνεια και την καλή διαχείριση, θέλετε όµως να κρύψετε την αντεργατική πολιτική σας, να ξεγελάσετε τα λαϊκά στρώµατα ότι µπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή λύση
µέσα στη βαρβαρότητα του καπιταλισµού.
Μπορεί να είναι φιλολαϊκή µια πολιτική που στηρίζεται στην
ανταποδοτικότητα, στα χαράτσια, που παραδίδει τη διαχείριση
των απορριµµάτων, την αποκοµιδή, την ανακύκλωση στους µεγάλους επιχειρηµατίες; Μπορεί, όπως λέτε στο άρθρο 6 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου -που λέτε ότι είναι πρακτικό
ζήτηµα- οι συγχωνεύσεις στους φορείς διαχείρισης στερεών
αποβλήτων να είναι φιλολαϊκή πολιτική; Όχι, για το ΚΚΕ είναι κρίσιµο και σοβαρό το ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων.
Έχει αναδειχθεί σε παράγοντα συνεχούς υποβάθµισης του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και αποτελεί σοβαρή απειλή
για τη δηµόσια υγεία, καθώς και για την υγιεινή και ασφάλεια
στους χώρους δουλειάς των εργαζοµένων στην καθαριότητα.
Αποτελεί ο τοµέας διαχείρισης των απορριµµάτων πεδίο για την
επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων στο δηµόσιο τοµέα µε την εκχώρηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων σε επιχειρηµατικούς οµίλους.
Χρησιµοποιείτε το πλαίσιο της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής για την άρχουσα τάξη, για το παραπέρα χαράτσωµα του
λαού στη λογική της ανταποδοτικότητας και του αντικίνητρου.
Γι’ αυτό καλούµε τους εργαζόµενους, το λαό να παλέψει για έναν
εθνικό, κεντρικό σχεδιασµό και στον τοµέα της διαχείρισης των
απορριµµάτων, που θα σέβεται το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία,
τους φυσικούς πόρους, το λαϊκό εισόδηµα µέσα από έναν άλλο
δρόµο ανάπτυξης, το δρόµο της λαϊκής οικονοµίας, της λαϊκής
εξουσίας.
Στη συζήτηση επί της αρχής θα θέλαµε να σταθούµε περισσότερο στο παρατηρητήριο οικονοµικής αυτοτέλειας στους δήµους
που είναι από τα σοβαρότερα αντιλαϊκά µέτρα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι ξεχωριστά µνηµόνια µεταξύ του
Υπουργείου Οικονοµικών και των άλλων φορέων των δήµων. Καταγράφονται οι προκαθορισµένες διορθωτικές παρεµβάσεις σε
περίπτωση εµφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους. Δηλαδή
οι δήµοι, σε περίπτωση απόκλισης στους ισολογισµούς για δύο
συνεχόµενα τρίµηνα, υπάγονται υποχρεωτικά σε προγράµµατα
εξυγίανσης, που µε τη σειρά του αυτό συνεπάγεται καρατόµηση
σε ό,τι αφορά δαπάνες ακόµη και για µισθοδοσία, αναστολή
προσλήψεων, µετατάξεις προσωπικού. Γίνεται παρακράτηση και
των κεντρικών αυτοτελών πόρων, αλλά και της ΣΑΤΑ και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης που θα υπαχθούν στο πρόγραµµα υποχρεώνονται να απογειώσουν σε νέα ύψη τα δηµοτικά
τέλη, ακόµη και το τέλος ακίνητης περιουσίας και επιπλέον, να
µπουν αυτόµατα σε δανεισµό µέσα από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δεσµεύοντας τα έσοδά τους για τα επόµενα
χρόνια.
Είναι αυτονόητο ότι καταψηφίζουµε επί της αρχής την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου και το σχέδιο νόµου. Επιφυλασσόµεθα να τοποθετηθούµε στην αυριανή συνεδρίαση για κάποια
επιµέρους ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Πάντως, πρέπει, κύριοι της συγκυβέρνησης, να σας αναγνωρίσουµε ότι διαθέτετε εφευρετικότητα και δηµιουργείτε προγράµµατα για να υλοποιήσετε την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά
εφευρίσκετε και χαρακτηρισµούς που προσπαθούν να εξωραΐσουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των µέτρων που παίρνετε. Και
αυτό το κάνετε µε την τροπολογία που φέρνετε, µε την οποία δηµιουργείτε την «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη
Ανάπτυξη». Ακούγεται καλά, στην ουσία όµως πρόκειται για προγράµµατα µε τα οποία θα στηριχθούν οι επιχειρηµατίες που θα
εισβάλουν για καλά στο χώρο της τοπικής διοίκησης, σε δήµους
και περιφέρειες. Όλα αυτά θα γίνουν στην κατεύθυνση προώθησης των αναδιαρθρώσεων και της απελευθέρωσης της αγοράς
εργασίας µέσω της κατάργησης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
Γίνεται προσπάθεια διαχείρισης των ακραίων φαινοµένων φτώχειας. Όλα τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου προσπαθείτε να
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περάσετε τη λογική ότι µπορεί η τοπική διοίκηση να είναι µοχλός
ανάπτυξης και ανάχωµα στην ανεργία, ότι θα αναστείλει την
όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων µέσα από το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα. Το κάνετε αυτό γιατί όταν συζητιόταν η σύσταση αυτού του οργανισµού στην ΚΕΔΕ, ήταν οµόφωνη η
απόφαση από όλα τα κόµµατα που συµµετείχαν εκεί.
Κλείνοντας, θέλουµε να τονίσουµε στους εργαζόµενους ότι θα
πρέπει να βγάλουν συµπεράσµατα, να δουν ότι καταρρίπτεται ο
µύθος του αστικού κοινοβουλίου, το ναού της δηµοκρατίας,
όπως τον αποκαλούν, και όλα αυτά πάνε περίπατο. Όταν κινδυνεύουν στο παραµικρό τα συµφέροντα του κεφαλαίου, τότε καταφεύγετε σε συνοπτικές διαδικασίες για να θωρακίσετε το
αστικό κράτος µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Το κάνετε
αυτό ακόµη και όταν η πλειοψηφία είναι δεδοµένη.
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Ευχαριστώ.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θέλω να
ζητήσω συγνώµη από το Σώµα και να πω ότι εκ παραδροµής
προηγουµένως, στη δεύτερη νοµοτεχνική διόρθωση που κατετέθη, έγινε κάποιο λάθος.
Ξαναµοιράζουµε τώρα τη σωστή νοµοτεχνική βελτίωση µε τη
σωστή διατύπωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν απ’ όλα πρέπει να τονίσω ότι από πλευράς διαδικασίας, και µε όσα βιώσαµε στην επιτροπή, δεν µπορεί
κανείς να µην σας αναγνωρίσει– σ’ όλους σας, δηλαδή, και ιδίως
στους Υπουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών- ότι ο κοινοβουλευτικός διάλογος αναβαθµίστηκε. Γιατί οι πολλές αλλαγές που
έγιναν συνετελέσθηκαν ύστερα από τη συζήτηση, πράγµα που
σηµαίνει ότι το νοµοσχέδιο αυτό και ο τρόπος µε τον οποίο ήρθε
-µπορεί να µην είναι ένα πολύ µεγάλο νοµοσχέδιο, αλλά από
πλευράς σηµασίας έχει το νόηµά του- µας δίνει τη δυνατότητα
όχι µόνο να ακουστεί ο Βουλευτής, αλλά και να διορθωθούν αρκετά πράγµατα. Διότι -ας µην αυταπατώµεθα, κύριε Υπουργέ- µε
την αρχική µορφή που είχε έλθει το νοµοσχέδιο, είχε πολλά λάθη
που αδικούσαν και τις προθέσεις του.
Μήνυµα, λοιπόν, και προς τους άλλους Υπουργούς: Όταν οι
Βουλευτές θέλουν να µετέχουν στο διάλογο αυτό, δεν το κάνουν
για να φαίνονται οµιλούντες, αλλά γιατί µπορεί να βλέπουν ορισµένα πράγµατα που χρειάζονται διόρθωση. Ιδίως όταν σήµερα
νοµοθετούµε µε τέτοια ταχύτητα, ώστε η προετοιµασία των νοµοσχεδίων να µην είναι, κατ’ ανάγκην, εκείνη που θα έπρεπε να
είναι. Σας ανήκει, λοιπόν, αυτή η αναγνώριση.
Επειδή µιλάµε επί της αρχής, θα ήθελα να µιλήσω για τρία διδάγµατα επί της αρχής.
Το πρώτο δίδαγµα που παίρνει κανείς από αυτό το νοµοσχέδιο
είναι ότι σήµερα νοµοθετούµε υπό έκτακτες συνθήκες. Όχι γιατί
το επιλέγει η Κυβέρνηση ή επειδή το θέλουµε εµείς οι Βουλευτές. Ξέρω ότι ο πρώτος που δεν είναι ικανοποιηµένος είναι ο
Πρωθυπουργός και ύστερα είναι οι ίδιοι οι Υπουργοί που νοµοθετούν υπό αυτές τις συνθήκες των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Όµως, αυτό είναι υπό τις συγκεκριµένες δύσκολες
συνθήκες επιβεβληµένο. Άρα από πλευράς Συντάγµατος πληρούται το γράµµα και το πνεύµα του άρθρου 44 παράγραφος 1
του Συντάγµατος.
Όµως, κύριε Υπουργέ -και αυτό δεν αφορά εσάς, γιατί εσείς
µε τις διορθώσεις που κάνατε επαναφέρετε τα πράγµατα στην
τάξη τους- όταν µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου εισέρχεται
στην έννοµη τάξη επειδή δικαιολογείται από το επείγον, δεν είναι
νοητό όταν φέρνουµε τον κυρωτικό νόµο να αναιρούµε το µεγαλύτερο από το περιεχόµενό της. Γιατί τότε οµολογούµε -ή οµολογούν εκείνοι που το έφεραν- ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παράγραφος 1. Διότι κάποτε έπρεπε να
είχαν άδικο: Ή τότε που την συνέταξαν χωρίς να υπολογίσουν
ορισµένα πράγµατι ή τώρα που τη διορθώνουν.
Εγώ πιστεύω ότι ορθώς διορθώθηκε. Είναι δηλαδή ορθό αυτό
που κάνατε εσείς. Πάντως, ήταν εσφαλµένη όλη η αναίρεση, ουσιαστικά, της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και, εποµένως,
όσων είχαν συµφωνηθεί και µε την ΚΕΔΚΕ, όχι συνδικαλιστικώ
δικαιώµατι, αλλά επειδή έπρεπε να θεσµοθετηθούν. Ήταν σωστές οι διατάξεις που είχαν συµφωνηθεί.
Ορθώς, λοιπόν, έγινε η τροποποίηση στην επιτροπή. Αλλά πρέπει να ξέρουµε ότι όταν έρχεται να κυρωθεί από τη Βουλή µία
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η λογική του Συντάγµατος
επιβάλλει µόνο κατ’ εξαίρεση να υπάρχουν διορθώσεις, µόνον
όταν υπήρξε κάποια αβλεψία. Δεν είναι νοητό ο κυρωτικός νόµος
να αναιρεί το όλο περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Το δεύτερο δίδαγµα, το οποίο θέλω να τονίσω, αφορά το ζήτηµα των σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
της Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού
έργου. Ορθώς εισηγείσθε αυτές τις διορθώσεις. Ορθώς τις εισηγείσθε γιατί στην αρχική διατύπωση, στο νοµοσχέδιο που είχε
φέρει ο κ. Μανιτάκης, το είχαµε πει και οι περισσότεροι: Η Γενική
Γραµµατεία της Κυβέρνησης είναι εκείνη η οποία φέρει την ευθύνη της στήριξης της Κυβέρνησης. Αυτό απαιτεί η συνταγµατική τάξη. Η Κυβέρνηση, για να ασκήσει τις αρµοδιότητές της
έχει ανάγκη από µία γραµµατεία. Άρα έχει οιονεί συνταγµατικό
υπόβαθρο η Γραµµατεία της Κυβέρνησης και δεν µπορεί να µε-
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τατίθενται αυτές οι αρµοδιότητες σε µια άλλη γραµµατεία, που
δεν έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση της Κυβέρνησης ως θεσµού
για την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά έχει ένα γενικό
συντονιστικό ρόλο.
Ορθώς, λοιπόν, τις φέρνετε. Και ορθώς κάνετε και τις τροποποιήσεις, γιατί στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, έτσι όπως
ήταν τα πράγµατα, είναι σαν να ερχόταν και να τελούσε υπό την
έγκριση του Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου η υποβολή
οποιασδήποτε τροπολογίας. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο µε
βάση τη συνταγµατική µας τάξη, αλλά και τον Κανονισµό της
Βουλής.
Όµως, κύριε Υπουργέ, όπως το έχετε -και ορθώς το επισηµαίνει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής- πρόκειται για ρύθµιση
που σε άλλες εποχές ήταν αυτονόητη. Όλο αυτό συνέβη γιατί
έχουµε δύο γραµµατείες και έπρεπε να ξεκαθαριστεί. Τα προηγούµενα χρόνια γινόταν πάντοτε, αλλά δεν ήταν ανάγκη να διατυπωθεί σε κάποιο κείµενο νόµου. Αυτό είναι θέµα εσωτερικής
λειτουργίας της Κυβέρνησης.
Εποµένως, τι το βάζουµε εδώ; Αναγκαστικά το βάζουµε. Να,
όµως, που ορθώς επισηµαίνει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής ότι αφού αλλάζουµε την εσωτερική λειτουργία του τρόπου
κατάθεσης των νοµοσχεδίων στην ουσία -γιατί και οι τροπολογίες αφορούν τη νοµοθετική εξουσία- θέλει αλλαγή ο Κανονισµός της Βουλής. Αυτά πρέπει να τα συλλογίζεται κανείς ως
προς τις συνέπειες. Τα είχαµε πει και στην επιτροπή, τα επισηµαίνει και η επιστηµονική υπηρεσία και πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν. Θα µου πείτε: Υπάρχει κύρωση γι’ αυτό από τη
στιγµή που τα τυπικά στοιχεία του νόµου η ίδια η Βουλή τα ελέγχει; Ε, ναι, αλλά κάποτε πρέπει να υπολογίζουµε, πέρα από αυτό,
ότι δεν είναι δυνατόν οι αποφάσεις της Βουλής, εν ολοµελεία µάλιστα, να είναι η κολυµβήθρα του Σιλωάµ για να παρακάµπτουµε
τον Κανονισµό. Έχει την αξία του ο κάθε θεσµός, όπως είναι
ιδίως ο Κανονισµός της Βουλής.
Το τρίτο δίδαγµα: Πριν απ’ όλα θα το επαναλάβω και δεν το
λέω ούτε για να γυρίσω στο παρελθόν, ούτε γιατί έχω τίποτα να
χωρίσω, ούτε γιατί δεν ξέρω ότι αυτήν τη στιγµή µαζί µε τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ προσπαθούµε να βγάλουµε τον Τόπο -και προσπαθεί πρωτίστως η Κυβέρνηση- από το
τέλµα στο οποίο είχε οδηγηθεί. Όµως, δεν εννοώ να µην επισηµαίνω ορισµένα πράγµατα, τα οποία πρέπει να µας διδάσκουν.
Γιατί κινδυνεύουµε, κύριε Υπουργέ -και κινδυνεύει και η Κυβέρνηση και κινδυνεύετε κι εσείς σαν Υπουργός και οι άλλοι Υπουργοί- να φανεί ότι όλα αυτά τα κάνετε διότι είναι συνέχεια της
πολιτικής την οποία η κυβέρνηση Παπανδρέου και Παπαδήµου
είχε ακολουθήσει. Περίπου εµφανίζεται -ή επιχειρούν κάποιοι να
εµφανίσουν- ότι αυτό κάνει η Κυβέρνηση.
Λέω, λοιπόν, ότι δεν είναι αυτό. Ίσα-ίσα, η Κυβέρνηση προσπαθεί να διορθώσει τα «ηµαρτηµένα» της περιόδου εκείνης για να
βγούµε από τον εφιάλτη, στον οποίο οδηγηθήκαµε από την κυβέρνηση εκείνη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Επιτέλους, δεν θέλω να νοµίζουν οι συνάδελφοι από το
ΠΑΣΟΚ ότι αυτήν τη στιγµή βάλλω εναντίον τους, ενώ στηρίζουν
την Κυβέρνηση. Στηρίζουν την Κυβέρνηση, γιατί είναι στοιχειώδης υποχρέωση που είναι και δική τους Κυβέρνηση από πλευράς εµπιστοσύνης, να τη βοηθήσουν για να βγούµε από το
τέλµα, στο οποίο οδηγηθήκαµε. Δεν εννοώ να µην το επαναλαµβάνω, ιδίως όσον αφορά τον «Καλλικράτη», γιατί κινδυνεύουµε
–σας είπα- να ξεχάσουµε τα αυτονόητα. Είχε προειδοποιηθεί η
κυβέρνηση Παπανδρέου και ο κ. Ραγκούσης ότι δεν µπορούσε
αυτό να βγει πέρα. Ως αρµόδιος Υπουργός το τόνιζα από τον Νοέµβριο του 2008 ότι δεν µπορεί να γίνει αυτή η µεταρρύθµιση µε
αυτήν την κρίση που έρχεται. Και ύστερα λένε για το αν είχαµε
προειδοποιήσει τον κόσµο, τον ελληνικό λαό και τη Βουλή!
Και την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ, παρόντος του κ. Παπανδρέου,
τους είχα προειδοποιήσει τι έρχεται και ότι δεν µπορεί να γίνουν
τέτοιες µεταρρυθµίσεις, επειδή δεν υπήρχαν οι αναγκαίοι πόροι.
Ο κ. Κακλαµάνης είναι εδώ, που ως πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ το
γνώριζε την εποχή εκείνη. Ενώ συµφωνούσαν τότε, έρχονται και
φέρνουν τον «Καλλικράτη». Στην Επιτροπή συζητούσαµε και λέγαµε: «Πού είναι οι πόροι; Πού είναι το πρόγραµµα «Ελλάδα»»;
Διότι ήταν δεδοµένο ότι ο «Καλλικράτης» προϋπέθετε ισχυρούς
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Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και πόρους. Οι πόροι
θα έρχονταν κάποτε εξ ουρανού, αρκεί να πέρναγε ο «Καλλικράτης» για να ικανοποιήσουν κάποιοι την πολιτική µας µεγαλοµανία!
Να, λοιπόν, τα αποτελέσµατα. Ποιος «Καλλικράτης»; Μια φορά
ήλθε ο «Καλλικράτης» και όλοι οι υπόλοιποι νόµοι είναι διόρθωση
ηµαρτηµένων της εποχής. Για να θυµίζει το ανέκδοτο µε το µεταχειρισµένο αυτοκίνητο ο «Καλλικράτης». Χαίρεσαι δυο φορές,
µια φορά που το παίρνεις και µια φορά που το ξεφορτώνεσαι!
Ε, λοιπόν, αυτά πρέπει να µας διδάσκουν ότι οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις δεν γίνονται για να ικανοποιήσουµε φιλοδοξίες
ούτε για να πετάξουµε τις ευθύνες στους επόµενους. Έτσι ήξερα
να κάνω κι εγώ µεταρρυθµίσεις. Όµως, προτίµησα την οδό της
σταθερότητας βλέποντας το «τσουνάµι» που έρχεται.
Να, λοιπόν, πού οδηγούµαστε. Και αυτά πρέπει ακριβώς να τα
επισηµαίνουµε. Με αυτά που κάνετε τώρα ερχόσαστε να διορθώσετε «ηµαρτηµένα» του «Καλλικράτη». Και ορθώς παραµένουν
οι αρµοδιότητες στην κεντρική διοίκηση, γιατί δεν υπάρχουν οι
πόροι. Αλλιώς θα απαξιωνόταν η τοπική αυτοδιοίκηση. Και εκείνη
ορθώς ήθελε να τις πάρει, αλλά έπρεπε να βρείτε τους πόρους
να τους δώσετε και δεν τους έχετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, τελειώνετε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Λέω ξανά, λοιπόν, ότι αυτό που υποστηρίζω δεν υποκρύπτει
καµµία προσπάθεια ούτε ωραιοποίησης του δικού µας παρελθόντος ούτε αµφισβήτησης γενικότερα της προσπάθειας που γίνεται τώρα. Τα λέω γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε και πρέπει να
αποδίδουµε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω
Θεώ». Αλλιώς θα επικρατήσει έξω η άποψη ότι όλοι ίδιοι είναι και
ότι όλοι το ίδιο ευθύνονται, για το σηµερινό κατάντηµα του
τόπου. Κι αυτό, εγώ τουλάχιστον, δεν πρόκειται να το ανεχθώ
ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ. Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας θέλω να στηλιτεύσω
την απαράδεκτη πρακτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, η οποία
έχει αποφασίσει ότι η χώρα θα κυβερνάται µε προεδρικά διατάγµατα.
Δυστυχώς, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια φάµπρικα µαζικής
έκδοσης πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, µε τις οποίες ρυθµίζονται, όµως, σοβαρά πολιτικά ζητήµατα. Οι πράξεις αυτές, βέβαια, δεν ρυθµίζουν σε καµµία περίπτωση επείγοντα ζητήµατα.
Ως συνήθως, περιλαµβάνουν µια πλειάδα θεµάτων που δεν
έχουν καµµία σχέση µεταξύ τους και αποτελούν αρµοδιότητες
πολλών Υπουργείων.
Δεν γίνεται, βέβαια, τυχαία αυτό. Υπάρχει στόχευση. Στοχεύει
στο να παρακάµπτεται κάθε φορά η Βουλή, προκειµένου να αποφεύγει τα δύσκολα της εύθραυστης πλειοψηφίας η Κυβέρνηση.
Στοχεύει στο να παραµένουν γαντζωµένοι στην Κυβέρνηση,
γιατί, επιπλέον, η νοµιµοποίηση των κυβερνητικών επιλογών πηγάζει από τα µνηµόνια και όχι από το Σύνταγµα, τους νόµους του
κράτους και τον λαό.
Θέλω να απευθυνθώ στους συναδέλφους της Συµπολίτευσης
και να τους καλέσω να αντιδράσουν πραγµατικά στην πρακτική
που υποβαθµίζει το νοµοθετικό έργο της Βουλής, αναιρεί το
ρόλο τους ως Βουλευτές και εν τέλει, αλλοιώνει το πολίτευµα.
Έχουν ακουστεί πολλές διαµαρτυρίες εδώ µέσα από πολλούς
συναδέλφους της Συµπολίτευσης. Πραγµατικά, όµως, κόκκινη
γραµµή δεν υπάρχει; Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου κόκκινη
γραµµή, ας πούµε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφέρω το παράδειγµα της
Πορτογαλίας. Όταν κρίθηκαν αντισυνταγµατικά κάποια από τα
µνηµονιακά µέτρα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να το αποσύρει.
Εδώ η Κυβέρνηση επιδιώκει µια τυπική εφαρµογή των διατάξεων
του Συντάγµατος, µε πλήρη, όµως, αδιαφορία στην ουσία του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και ερωτώ: Είναι δυνατόν ένα µέτρο που ανήκει στο έκτακτο
συνταγµατικό δίκαιο -κατά το άρθρο 44- να βλέπουµε να έχει
χρήση µέτρου καθηµερινότητας;
Ζούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συνθήκες αναστολής
του Συντάγµατος;
Επειδή, λοιπόν, δεν ζούµε σε περίοδο αναστολής του Συντάγµατος, καταψηφίζουµε επί της αρχής την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, παρ’ όλο που περιλαµβάνει διατάξεις µε τις οποίες
συµφωνούµε, όπως ειπώθηκε και από την κ. Σακοράφα, την εισηγήτριά µας.
Θα αναφερθώ κυρίως στις διατάξεις που ρυθµίζουν ζητήµατα
τοπικής αυτοδιοίκησης. Με κάθε αφορµή σε όλους τους τόνους
ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στο ρόλο που µπορεί και πρέπει να παίξει
η αυτοδιοίκηση στις συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, όπως
αυτές που ζούµε σήµερα. Και αυτό δεν το κάνει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ,
το κάνουν όλα τα κόµµατα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Λένε ότι η
αυτοδιοίκηση έρχεται να παίξει ιδιαίτερο ρόλο στις συνθήκες της
ανθρωπιστικής κρίσης, αυτής που ζούµε σήµερα, της κρίσης, αν
θέλουµε να αφαιρέσουµε το «ανθρωπιστικής» για τους συναδέλφους των άλλων κοµµάτων.
Σε µια εποχή, λοιπόν, που η αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο οι πολιτικές των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων -και από την εποχή του Ραγκούση µέχρι σήµερα- αποδυναµώνουν συστηµατικά την αυτοδιοίκηση και
οικονοµικά και διοικητικά.
Η διαφάνεια, η εξυγίανση, η διευθέτηση ζητηµάτων που λιµνάζουν χρόνια φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι δεν είναι ο στόχος,
είναι το µέσον. Είναι το µέσον για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος
που δεν είναι άλλος από την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που
µέχρι σήµερα παρέχονταν από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους πολίτες. Το κίνητρο, βέβαια, των ιδιωτών είναι
το κέρδος, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα.
Ποιο είναι το όφελος, όµως, για τους πολίτες; Κανένα. Και δεν
παριστάνω την Πυθία, απλώς διαβάζω τι έχει νοµοθετηθεί και τι
µέλλει να εφαρµοσθεί.
Όπως προανέφερα, είναι συστηµατική η προσπάθεια οικονοµικού ελέγχου της αυτοδιοίκησης από την κεντρική διοίκηση. Συστηµατικά, επίσης, η αυτοδιοίκηση αποστερείται πόρων και
ανθρώπινου δυναµικού.
Στο άρθρο 6, που αφορά τη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ -προίκα του µεσοπρόθεσµουείχαµε σθεναρά αντιταχθεί ως ΣΥΡΙΖΑ. Είχαµε σθεναρά αντιταχθεί στη δηµιουργία παρατηρητηρίου, διότι οδηγεί σε κατάφωρη
παραβίαση του Συντάγµατος, της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά και
της αυτονοµίας και του αυτοδιοίκητου του θεσµού. Δεν αρνούµαστε, βέβαια, τη διαφάνεια στα οικονοµικά της αυτοδιοίκησης,
όπως δεν την αρνείται και η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ και όλοι οι φορείς
της αυτοδιοίκησης. Αντιστεκόµαστε, όµως, στη λειτουργία του
παρατηρητηρίου, γιατί οδηγεί στην υπονόµευση της διοικητικής
και οικονοµικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θυµίζω, επίσης, ότι η ένταξη ενός Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραµµα εξυγίανσης συνεπάγεται µεταξύ
άλλων την υποχρέωση εφαρµογής παρεµβάσεων, όπως αύξηση
των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές
και αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του τέλους ακίνητης περιουσίας µέχρι το 3‰.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης δροµολογείται όχι µόνο µέσα από νοµοθετήµατα,
όπως το παρόν, αλλά και από δικαστικές αποφάσεις των οποίων
το πνεύµα εξυπηρετεί πολιτικές επιδιώξεις.
Αναφέροµαι στην πρόσφατη απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία καταδικάστηκαν σε εξάµηνη φυλάκιση µε τριετή αναστολή τρεις δηµοτικοί υπάλληλοι για τις
απεργιακές κινητοποιήσεις του 2007. Η καταδικαστική αυτή απόφαση δεν στηρίχθηκε σε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο, αλλά
στο σκεπτικό ότι µόνο και µόνο η παρουσία τριών συνδικαλιστών
ασκούσε ψυχολογική βία σε όσους τυχόν ήθελαν να εργαστούν.
Και για όποιον συνάδελφο της Συµπολίτευσης βιαστεί να πει
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συµπορεύεται µε συνδικαλιστές, λειτουργώντας παλαιοκοµµατικά, έχω να πω το εξής: Καλό το παραµύθι, αλλά δεν
έχει πια δράκο.
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Η Κυβέρνηση στρέφεται ενάντια σε όποιον αντιδρά, σε όποιον
δεν σκύβει ευλαβικά το κεφάλι, σε όποιον δεν υπακούει σε µνηµονιακές πολιτικές. Όποιος δεν υποτάσσεται, πατάσσεται.
Η δαµόκλειος σπάθη που επικρέµεται πάνω από τα κεφάλια
πλέον των δηµοσίων υπαλλήλων λέγεται αυτοδίκαιη αργία και
σηµαίνει απόλυση.
Ενώ οι αγώνες των εργαζοµένων ποινικοποιούνται από διάφορους εξωθεσµικούς διαύλους, επιχειρείται η παράδοση της αυτοδιοίκησης στα ιδιωτικά συµφέροντα µε πολιορκητικό κλοιό τον
κ. Φούχτελ, ειδικό απεσταλµένο της Γερµανίδας Καγκελαρίου.
Ο κ. Φούχτελ -είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους- ασκεί
υψηλή εποπτεία στην αυτοδιοίκηση. Πρόσφατα, µάλιστα, ταξίδεψε παρέα µε τον κ. Ρεχάγκελ ανά τη χώρα. Επισήµως προωθούσαν την ελληνογερµανική φιλία. Πίσω, όµως, από κλειστά
ερµητικές πόρτες έκλειναν συµφωνίες εκατοµµυρίων ευρώ, βεβαίως, υπέρ του γερµανικού κεφαλαίου και ενάντια στα συµφέροντα των Ελλήνων πολιτών.
Κλείνοντας, αφού απαλλάξατε µε µία τροπολογία για την ποινική ευθύνη όλους εκείνους που έδωσαν τα δάνεια στα κόµµατά
σας –ή προσπαθείτε τουλάχιστον να απαλλάξετε- έρχεστε µε το
άρθρο 22 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου να δώσετε παράταση ενός έτους στην επιβολή ειδικού φόρου ύψους 20% στις
διαφηµίσεις των ΜΜΕ, τηλεόρασης και ραδιοφώνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Τακτοποιήσατε τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται
οικονοµικά αφ’ ενός και πολιτικά αφ’ ετέρου η πολιτική σας.
Άκουσα προσεκτικά όσα µε υποτιθέµενη ευαισθησία είπε ο κ.
Κεδίκογλου στην επιτροπή, ότι δηλαδή αν επιβληθεί ο φόρος, θα
κλείσουν πολλά ΜΜΕ και θα απολυθούν εργαζόµενοι συνάδελφοί του. Από πότε ο κ. Κεδίκογλου νοιάζεται για την εργασιακή
κατάσταση των συναδέλφων του; Εκτίµησή µου είναι ότι δεν νοιάζεται, όπως δεν νοιάζεται και για κανέναν άλλο από τους ενάµισι
εκατοµµύριο ανέργους. Τον ενδιαφέρει να µην καταρρεύσει ο
προπαγανδιστικός πυλώνας της Κυβέρνησης. «Βάστα µε να σε
βαστώ» είναι η Κυβέρνηση και πολλά από τα ΜΜΕ. Πρόκειται
περί µιας ακόµα υποκριτικής πολιτικής στάσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα έχει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Γιαταγάνα, έχετε το λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, για τους λόγους που εύστοχα ανέπτυξε κατά την τοποθέτησή της η ειδική αγορήτριά
µας κ. Χρυσοβελώνη καταψηφίζουµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί αποτελεί και πάλι µια κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Στις συζητήσεις που έγιναν στην επιτροπή υπήρξε ένας γόνιµος διάλογος κατά τον οποίο συνέκλιναν οι θέσεις των συναδέλφων Συµπολίτευσης και Αντιπολίτευσης επί πολλών διατάξεων
του νοµοσχεδίου, όπως εισήχθη, µάλιστα, µετά από κάποιες τροπολογίες, που πιστεύω εν τέλει να τις κάνετε δεκτές.
Αυτό αποδεικνύει ότι µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες αποτελούν ευθεία παραβίαση του Συντάγµατος
και νόθευση του νοµοθετικού έργου της Βουλής, αδικείτε τους
εαυτούς σας, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν καταθέτετε ευθύς εξαρχής ένα νοµοσχέδιο, το οποίο να επεξεργαστούµε, ασκώντας την
εκ του Συντάγµατος προβλεπόµενη νοµοθετική αρµοδιότητά
µας; Γιατί συνεχίζετε να υποκαθιστάτε τη Βουλή στο έργο της,
ενώ δεν συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση;
Πρέπει, λοιπόν, να σταµατήσει αυτός ο κατήφορος των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Ιδίως µε το παρόν νοµοσχέδιο
η Κυβέρνηση αναιρεί η ίδια τις ρυθµίσεις της και αποδεικνύει
τους ισχυρισµούς µας για πρόχειρους και ανεύθυνους σχεδιασµούς της, γιατί µε το άρθρο 2 του κυρωτικού νόµου συµπληρώνει, τροποποιεί ή καταργεί διατάξεις της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου. Ισχυροποιεί, έτσι, απόλυτα τον ισχυρισµό µας κάτι το οποίο ανέφερε και ο κ. Παυλόπουλος- ότι δεν συνέτρεχε
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πράξη κατεπείγοντος.
Επί των άρθρων θα αναφερθώ στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Ιδιαίτερα, όµως, διαφωνώ µε το άρθρο 7 όσον αφορά τη συγκρότηση Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, για το
οποίο αντέδρασαν και η ΚΕΔΚΕ και οι υπόλοιποι φορείς ενώπιον
της επιτροπής, οι οποίοι µάλιστα ανέφεραν ότι έχουν προσφύγει
στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση του παρατηρητηρίου. Τούτο για τους ακόλουθους λόγους: Πρώτον, διότι καταργεί το αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο
κατοχυρώνεται στο άρθρο 102 του Συντάγµατος. Δεύτερον, διότι
προσθέτει ακόµη έναν φορέα, ο οποίος ελέγχει τους ΟΤΑ, ενώ
οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού ήδη ελέγχονται, πρώτον, από το Ελεγκτικό Συνέδριο τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά, δεύτερον, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τρίτον, από τις
οικείες ΔΟΥ. Συνεπώς, δηµιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο οικονοµικού ελέγχου, το οποίο κάθε άλλο παρά προσιδιάζει στη
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
Η επιβολή ενός ακόµα ελεγκτικού µηχανισµού –γιατί αυτό
ακριβώς είναι το παρατηρητήριο- επιβαρύνει τους ΟΤΑ µε επιπλέον ελέγχους, δηλαδή µε ακόµα περισσότερη γραφειοκρατία
αντί να τη µειώνει. Το νέο µέτρο του παρατηρητηρίου επιτείνει
την άποψη, που προβάλλεται κυρίως από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης –και όχι µόνο- ότι δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση είναι
ένας από τους πλέον διεφθαρµένους φορείς. Μεµονωµένα περιστατικά, τα οποία αποτελούν την εξαίρεση, δεν µπορούµε να
τα γενικεύουµε, κύριοι Υπουργοί, και να επιρρίπτουµε τόσο
βαριά µοµφή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εφόσον εντοπίζονται
συγκεκριµένα περιστατικά εγκληµατικής ενέργειας ή βαριάς αµέλειας στη διαχείριση των δήµων και των περιφερειών, θα πρέπει
να διερευνώνται µε ιδιαίτερη αυστηρότητα και να επιβάλλονται
βαριές κυρώσεις. Αρµόδια όργανα για να κρίνουν αυτά τα θέµατα, όµως, είναι τα δικαστήρια, τα οποία θα πρέπει να εκδικάζουν κατά προτεραιότητα τις υποθέσεις αυτές, ώστε να µην
διαιωνίζονται καταστάσεις. Αρµόδια είναι, επίσης, τα υπηρεσιακά
συµβούλια, τα οποία πρέπει να συνέρχονται τακτικά και να αποφαίνονται µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, κυρίως για θέµατα κακοδιαχείρισης, αλλά και για θέµατα ανικανότητας
υπαλλήλων να ανταποκριθούν στο έργο τους, ώστε να µην καταλείπεται καµµία µοµφή, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα. Επιπλέον είναι γνωστό ότι το κράτος δεν αποδίδει εµπρόθεσµα στους ΟΤΑ τους ΚΑΠ, οπότε εφόσον λειτουργήσει το παρατηρητήριο, όπως προβλέπεται, θα φτάσουν να
κατηγορούνται δήµαρχοι για πληµµελή εκτέλεση του προϋπολογισµού τους, χωρίς όµως οι ίδιοι να έχουν καµµία υπαιτιότητα γι’
αυτό.
Στο σηµείο αυτό δράττοµαι της ευκαιρίας να πω ότι δεν πρέπει
να παραγνωρίζουµε τις σηµαντικότατες υπηρεσίες που προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι ΟΤΑ και κυρίως οι ΟΤΑ α’ βαθµού,
οι δήµοι, είναι ο θεσµός που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες, γνωρίζει τις πραγµατικές ανάγκες των κατοίκων που διαβιούν στην περιοχή τους. Σε αυτούς προστρέχουν για την επίλυση
των πλέον ζωτικών θεµάτων τους. Οι δήµοι, λοιπόν, στους δύσκολους καιρούς που ζούµε, αναπτύσσουν µία έντονη κοινωνική
πολιτική µε τη δηµιουργία του κοινωνικού παντοπωλείου, µε τα
συσσίτια, παρέχοντας βοήθεια στο σπίτι, σε αντίθεση µε το κράτος που απουσιάζει παντελώς. Οι δήµοι απασχολούν –έστω και
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις έργου- ανέργους και µε αυτόν τον τρόπο καταπολεµούν την ανεργία.
Το γεγονός ότι η διαθεσιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων ξεκίνησε από τους δήµους µάς βρίσκει κάθετα αντίθετους. Αντ’
αυτής θα έπρεπε να εφαρµοστεί κινητικότητα µεταξύ του προσωπικού που πλεονάζει σε κάποιες υπηρεσίες του ίδιου δήµου,
άλλως µεταξύ διαφορετικών δήµων του ίδιου νοµού.
Αυτήν την ώρα γίνεται λόγος για απαίτηση της τρόικας να γίνουν εντός του έτους απολύσεις είκοσι πέντε χιλιάδων υπαλλήλων. Από µελέτες που έχουν γίνει, έχει αποδειχθεί ότι ο
συνολικός αριθµός δηµοσίων και δηµοτικών υπαλλήλων της
χώρας µας υπολείπεται του µέσου όρου των υπαλλήλων των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση πάντα µε τον
πληθυσµό τους.
Είναι γνωστό ότι σε καιρούς οικονοµικών κρίσεων όταν µάλι-
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στα η ύφεση είναι πολύ ψηλά, όπως συµβαίνει αυτή τη στιγµή
στη χώρα µας, και η ανεργία είναι η µεγαλύτερη στα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος πρέπει να προσλαµβάνει
προσωπικό και όχι να απολύει. Με δεδοµένο ότι σε περιόδους
κρίσης οι αποδοχές των δηµοσίων και δηµοτικών υπαλλήλων
είναι µειωµένες, οι µηνιαίοι µισθοί τους διοχετεύονται στην κατανάλωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Προχωρήστε, κυρία
Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Με αυτόν τον τρόπο τονώνεται λίγο η αγορά, αλλά ακόµα και αν δεν µειωθεί, τουλάχιστον
συγκρατείται η ύφεση.
Υπάρχουν τοµείς στους οποίους είναι αναγκαίο να γίνουν
προσλήψεις, όπως σε νοσοκοµεία, σχολεία και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης, δικαστήρια, Σώµατα Ασφαλείας και ΔΟΥ. Τη
µείωση των είκοσι πέντε χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων δεν τη
ζητάει η τρόικα προκειµένου να βοηθήσει τη δήθεν αναδιοργάνωση της χώρας, αλλά για να καλυφθούν κενές θέσεις µε υπηκόους των δικών της κρατών, οι οποίοι θα παρέχουν αντίστοιχες
υπηρεσίες µέσω ιδιωτικών φορέων και θα αµείβονται πολλαπλάσια έναντι των πενιχρών µισθών που δίνονται σήµερα στους Έλληνες δηµοσίους υπαλλήλους. Ήδη ο κ. Ράιχενµπαχ και η ορδή
των υπαλλήλων που τον ακολουθούν και, δήθεν, ασχολούνται µε
την αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης αµείβονται µε παχυλότατες αµοιβές, που ουδεµία σχέση έχουν µε τους πενιχρούς
µισθούς των Ελλήνων. Ο κ. Φούχτελ ευθύς εξαρχής ήρθε µε
σκοπό να ιδιωτικοποιήσει όλες τις υπηρεσίες καθαριότητας και
να αναλάβει πλήρως τις υπηρεσίες ανακύκλωσης. Έχει ήδη προχωρήσει σε συµφωνίες µε δηµάρχους της βόρειας Ελλάδος και
προχωρεί ακάθεκτος επί το έργον του. Εφόσον οι Έλληνες δήµαρχοι και το ελληνικό κράτος δεν σταµατήσουν την επέλαση
του κ. Φούχτελ, τότε θα αυξηθεί δραµατικά η ανεργία στη βόρεια
Ελλάδα.
Ήδη στη Θεσσαλονίκη η ανεργία ξεπερνά το 30% και η ανεργία των νέων το 60%. Ο Δήµος Θεσσαλονίκης είναι ο µεγαλύτερος εργοδότης, που απασχολεί περί τις τέσσερις χιλιάδες
υπαλλήλους, συνδεόµενους µε τον δήµο µε διάφορες σχέσεις
εργασίας. Ακολουθεί ο Δήµος Ευόσµου, ένας από τους µεγαλύτερους δήµους της χώρας, οι Δήµοι Αµπελοκήπων, Μενεµένης,
Σταυρούπολης, Νεάπολης και Συκεών. Ποιο θα είναι το µέλλον
των πολιτών σε αυτούς τους δήµους; Τι επιδιώκει η Κυβέρνησή
σας; Να αντικατασταθεί το µεγαλύτερο µέρος αυτών των εργαζοµένων από Γερµανούς ή µήπως από παράνοµους αλλοδαπούς,
που θα παρέχουν µαύρη εργασία έναντι ευτελέστατης αµοιβής,
προκειµένου να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρηµατιών που εκπροσωπεί ο κ. Φούχτελ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης έχει το λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
προσυπογράφω -και αυτονόητο είναι ότι θα υπερψηφίσω το σχέδιο νόµου- τα όσα είπε η εισηγήτριά µας κ. Παπακώστα και ο συνάδελφος, ο καθηγητής κ. Παυλόπουλος.
Παίρνω τον λόγο µόνο για να κάνω µερικές επισηµάνσεις.
Πρώτον, κύριε Υπουργέ, θεωρώ απαράδεκτο οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που έχουν έρθει στη Βουλή, να είναι περισσότερες από τα σχέδια νόµων, παρ’ ότι εγώ δεν ενθυµούµαι
εσείς να έχετε φέρει άλλη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, γι’
αυτό και θα είµαι ιδιαίτερα επιεικής στο θέµα αυτό. Εσάς αυτό
σας τιµά. Δεν θυµάµαι να υπήρξε άλλη, αυτή είναι η πρώτη, και
υπήρχαν, πράγµατι, επείγοντα θέµατα µέσα, αλλά αυτό κάποτε
πρέπει να τελειώσει.
Δεύτερον, θέλω να συγχαρώ και εσάς και τον κ. Αθανασίου και
τους συνεργάτες σας, διότι δεν ήρθατε και καθίσατε στην επιτροπή τυπικά κάποιες ώρες, ακούγοντας τους συναδέλφους, και
µετά να επιµείνετε στο σχέδιο νόµου που είχατε φέρει. Δεχθήκατε αλλαγές επί της ουσίας. Μπορεί επί της αρχής να µην τύχει
ευρύτερης θετικής αποδοχής στην Ολοµέλεια, αλλά επί των άρ-
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θρων θα δείτε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι από πολλά κόµµατα
θα τα υπερψηφίσουν, γιατί ακούσατε τους συναδέλφους, όπως
µε τη σειρά µας εµείς είχαµε ακούσει τους φορείς της αυτοδιοίκησης.
Εδώ ανοίγω µια µικρή παρένθεση. Είδα ότι σας εγκαλούσε συνεχώς ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής για τον «Καλλικράτη». Αν
ενθυµούµαι καλά η Νέα Δηµοκρατία, στην οποία ανήκετε, δεν
είχε ψηφίσει το σχέδιο του «Καλλικράτη». Άρα, µάλλον το αγνοούσε ο κύριος.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι επί της ουσίας θα συµφωνήσω
µε την τοποθέτηση που έκανε για τους µετακλητούς υπαλλήλους
η φίλη και συνάδελφος, εισηγήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
αν δεν απατώµαι και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν µετακλητούς
υπαλλήλους. Δεν έχει µόνο το γραφείο του Πρωθυπουργού, που
το έφερε ως παράδειγµα.
Όλα τα κόµµατα έχουµε µετακλητούς υπαλλήλους. Αν, λοιπόν,
συµφωνήσουµε να τους καταργήσουµε όλους -όσον αφορά το
νούµερο που είπε, δηλαδή οι πεντακόσιοι- και να πούµε να προσληφθούν πεντακόσιοι από το ΑΣΕΠ για το ΙΚΑ, να το κάνουµε.
Να µην επικαλούµεθα, όµως, περιστασιακά πράγµατα.
Επίσης, µε τη διόρθωση που διένειµε τώρα ο Υπουργός σχετικά µε τον Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου -δεν είναι
σωστό, µάλιστα, να γίνονται ονοµαστικές αναφορές, γιατί ο κ.
Μπαλτάκος είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός άνθρωπος- να πούµε
ότι οι φόβοι που διατυπώθηκαν, και που είχαν βάση, διασκεδάζονται. Αυτό είναι σίγουρο.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φέρετε σύντοµα –ξέρω ότι έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο σας και ότι τις
επεξεργάζεστε- τις θεσµικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον
«Καλλικράτη» και όχι αποσπασµατικά να διορθώνουµε άρθρα.
Δεν είναι εδώ ο κ. Ντόλιος. Θέλω να πω ότι ο Υφυπουργός κ.
Ντόλιος προσπάθησε να διορθώσει πολλά. Θεωρώ ότι ο εµπνευστής του, ο κ. Ραγκούσης, είναι ο πολιτικός νεκροθάφτης της αυτοδιοίκησης. Δεν είναι ούτε καν εν Ελλάδι. Διάβασα σήµερα σε
ένα site ότι έχει πάει σε ένα κολέγιο στην Αµερική να µάθει εγγλέζικα. Να περάσει καλά εκεί που είναι! Δεν θέλησε, όµως, να
ακούσει οµόφωνες αποφάσεις της ΚΕΔΚΕ και τώρα ερχόµαστε
να διορθώσουµε αυτά, είτε διότι αντικειµενικοί λόγοι και προ της
κρίσης δεν επέτρεπαν τη χρηµατοδότηση και άρα την εφαρµογή
του αντίστοιχου άρθρου του Συντάγµατος, είτε διότι εκ των
πραγµάτων απεδείχθη ότι ήταν ανεδαφική και επιβλαβής.
Πρέπει, λοιπόν, να το προχωρήσετε. Και ο κ. Αθανασίου –και
δεν θα κάνω περαιτέρω τοποθέτηση επ’ αυτού- πρέπει σύντοµα
να φέρει τον αναθεωρηµένο νόµο περί ιθαγένειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω µερικά πράγµατα
για την αυτοδιοίκηση. Δεν µπορεί η αυτοδιοίκηση να είναι ο
«σάκος του µποξ» για όλες, µα όλες τις κυβερνήσεις, µηδεµιάς
εξαιρουµένης και για κάποιους που βγαίνουν στην τηλεόραση,
εκπροσώπους ανεξαρτήτων αρχών και επικαλούνται µέγα θέµα
διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Εγώ θα σας πω ένα νούµερο µόνο: Προ κρίσης µόλις το 3%
του συνολικού ΑΕΠ πήγαινε στην αυτοδιοίκηση. Αν και οι χίλιοι
δήµαρχοι τότε –ήταν προ «Καλλικράτη»- ήταν νονοί της νύχτας,
δεν µπορεί εκεί να έχουµε όλη την πηγή της διαφθοράς στην Ελλάδα. Τι ήθελαν να µας πουν αυτοί οι κύριοι; Ότι αυτοί που διαχειρίζονταν το υπόλοιπο 97% του ΑΕΠ, το διαχειρίζονταν µε
απόλυτη διαφάνεια, αξιοκρατία και εντιµότητα;
Βεβαίως, εκεί που πρέπει, στις αποδεδειγµένες περιπτώσεις,
δεν υπάρχει άλλοθι για κανέναν αιρετό. Αντίθετα, θα έλεγα, θα
έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη αυστηρότητα.
Ακούστε, όµως, ένα παράδειγµα που έµαθα χθες. Παραπέµπεται ο δήµαρχος που θα σας πω –πήρα την άδειά του για να
αναφέρω το όνοµά του- ο κ. Ρακιντζής για παράβαση καθήκοντος σε βαθµό κακουργήµατος. Είναι ο Δήµαρχος Αιδηψού, τέσσερις φορές δήµαρχος. Με τον «Καλλικράτη» στο δήµο του
ανήκουν και χωριά. Για την ύδρευση των νοικοκυριών στα χωριά
έκανε τον καταλογισµό, έστειλε το ειδοποιητήριο. Όπως ξέρετε,
όµως, συνήθως -εκτός ελαχίστων ευχάριστων εξαιρέσεων- στα
χωριά µένουν υπερήλικες, γεροντάκια που ζουν µε την αγροτική
σύνταξη. Δεν πλήρωσαν. Τον παραπέµπουν, λοιπόν, σε βαθµό
κακουργήµατος επειδή δεν µήνυσε του αγρότες που δεν πλήρω-
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σαν για την οικιακή χρήση ή γιατί δεν τους έκοψε το νερό!
Αυτά, όµως, προστίθενται στη στατιστική που παρουσιάζεται
από αυτή την ανεξάρτητη αρχή ως διαφθορά και µάλιστα σε
βαθµό κακουργήµατος δήµων και δηµάρχων.
Εκεί, λοιπόν, έχουµε καταντήσει, σε ακραία παραδείγµατα.
Επειδή τώρα είναι επίκαιρη και η ιστορία µε τους επίορκους,
αντιλαµβάνεστε ότι αν βρεθεί εισαγγελέας που δεν θα βάλει την
υπόθεση στο αρχείο και τη στείλει στο ακροατήριο, ο δήµαρχος
αυτός εκπίπτει του αξιώµατός του επειδή δεν έκοψε το νερό για
οικιακή χρήση σε γέροντες σε κάποιο χωριό του δήµου του.
Όταν µιλάµε για διαφθορά, να ξέρουµε τι γίνεται. Έφυγε βέβαια ο αρµόδιος Υφυπουργός. Εγώ κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τα λεφτά που από το κοινωνικό ταµείο, από το
Υπουργείο του κ. Παναγιωτόπουλου, θα πάνε σε ΜΚΟ. Υπάρχουν
σοβαρές ΜΚΟ, που κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά και υπάρχουν
και ΜΚΟ εντός εισαγωγικών. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου
και εύχοµαι να µην είναι αυτά τα επόµενα µεγάλα σκάνδαλα. Τα
λεφτά είναι πολλά. Είναι δεκάδες ή µάλλον εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω απλώς να κάνω µια αρχική τοποθέτηση –θα µιλήσω περισσότερο για αυτό αύριο- για το άρθρο 22. Άκουσα µε πολύ
προσοχή την κ. Σακοράφα. Αν θέλετε, επί της ουσίας δεν έχω
αντίρρηση. Βέβαια, θα ήθελα να ξέρω αν αυτά που είπε η κ. Σακοράφα ως θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τα είπε ο κ. Τσίπρας σήµερα στο
γεύµα εργασίας το µεσηµέρι που είχε µε τον κ. Μπόµπολα και
τον γιο του.
Είναι σίγουρα προνοµιακή µεταχείριση στα «µιντιακά» Μέσα
Ενηµέρωσης. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία για αυτό. Εγώ θα
ήµουν παρά πολύ πρόθυµος να το ψηφίσω, εάν, όµως, οι ιδιοκτήτες των Μέσων µάς διαβεβαίωναν ότι, τουλάχιστον για το
χρόνο που αναστέλλεται και πάλι το 20%, δεν θα απολυόταν κανένας δηµοσιογράφος ή κανένας εργαζόµενος από τα συγκεκριµένα Μέσα. Τότε να πούµε, «Χαλάλι, σας το χαρίζουµε και για
φέτος το 20%, αλλά και εσείς βάλτε πλάτη στο να µην µείνουν
άνεργοι επιπλέον δηµοσιογράφοι, τεχνικοί, και άλλοι εργαζόµενοι στα Μέσα». Μάλιστα, τα συγκεκριµένα Μέσα ασκούν ταυτόχρονα και µεγάλη κριτική στα κόµµατα.
Δεν είµαστε άγγελοι, το ξέρουµε όλοι. Έχουµε, όµως, και αρετές. Εν πάση περιπτώσει, η κοινοβουλευτική δηµοκρατία δεν
µπορεί να υπάρξει χωρίς κόµµατα. Να µην γίνεται µόνο µονόπλευρη κριτική για χαριστικές διατάξεις -εντός ή εκτός εισαγωγικών- υπέρ των κοµµάτων, διότι και αυτό χαριστική διάταξη
είναι. Μην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας! Χαριστική διάταξη είναι!
Θα ζητήσω, λοιπόν, αύριο –δεν είναι εδώ- από τον αρµόδιο
Υφυπουργό να µου πει αν έχουν κάνει τέτοια συζήτηση µη περαιτέρω απολύσεων. Η ανεργία στο επίπεδο δηµοσιογράφων,
τεχνικών Τύπου, τηλεοράσεων κ.λπ. έχει φτάσει στο 80%. Τουλάχιστον να πούµε «Εντάξει, το ψηφίζουµε, αλλά πήραµε αυτήν
έστω την προφορική διαβεβαίωση».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι
Υπουργοί, θα ήθελα να πάρω το νήµα από αυτά που είπε προηγουµένως ο κ. Κακλαµάνης, για να σας πω ότι πρέπει να αρθείτε
στο ύψος των περιστάσεων και από της θέσεώς σας δηµόσια να
απονέµετε έπαινο και να ενθαρρύνετε τους δήµους σήµερα, στην
πολύ δύσκολη φάση που περνούµε µέσα στην κρίση, για το ρόλο
που πρέπει να παίξουν.
Να βρείτε επίσης το θάρρος να αντιπαρατεθείτε, όπως εµείς
το κάνουµε -ενώ εσείς µας µιλάτε για λαϊκισµό- απέναντι σε κάποιους κυρίους -µέσα και από την Αίθουσα και όχι µόνο- οι οποίοι
έχουν κυριολεκτικά εξελιχθεί σε κυνηγούς κεφαλών µέσω των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης εναντίον υπαλλήλων, εναντίον δηµάρχων, εναντίον συνδικαλιστών, έτσι ώστε να περνάει το µνη-
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µόνιο αγόγγυστα µέσα στην ελληνική κοινωνία επί δύο χρόνια.
Είναι µια άθλια προπαγάνδα που εξισώνει, συσσωµατώνει, µεγιστοποιεί και ισοπεδώνει τα πάντα, λέγοντας ότι είναι διεφθαρµένα, ώστε να είναι εύκολο να περάσουν οι επιταγές της τρόικας.
Δεύτερον, µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο είναι φανερό –πολιτικά θα µιλήσω- ότι υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήµατα. Με
το Παρατηρητήριο δεν θα µπω ούτε σε θέµατα κυριαρχίας, εκχώρησης, του γιατί γίνεται κ.λπ.. Χτυπιέται η βασική στρατηγική
αντίληψη γύρω από τα θέµατα της αυτοδιοίκησης, που είναι η
αποκέντρωση µε αυτοδιοίκηση, η οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια, η αρχή της επικουρικότητας, όλα αυτά που λιθαράκιλιθαράκι έκτισαν µια γενικότερη αντίληψη –και πέραν της
Αριστεράς- εδώ και πάρα πολλά χρόνια, µέσα στο πολιτικό σύστηµα, για τη λειτουργία και τη δυνατότητα να λειτουργήσει
κοντά στον πολίτη η τοπική αυτοδιοίκηση διά του Παρατηρητηρίου. Είναι ένας επιπλέον λόγος που συρρικνώνεται αυτή η στρατηγική και η αντίληψη. Πρέπει να το σκεφθείτε.
Όπως, επίσης, και για τις αρµοδιότητες είναι η σαφής αναγνώριση για την ταυτόχρονη ασφυξία των δήµων µε το θάνατο, θα
έλεγε κανείς, της µεταρρύθµισης του «Καλλικράτη». Αυτό είναι
σηµαντικό.
Όταν λέγαµε ότι δεν µπορεί να ξεκινήσει χωρίς προϋποθέσεις
η όποια µεταρρύθµιση, τότε ήταν «εις ώτα µη ακουόντων». Όταν
λέγαµε πως οι ιδιοµορφίες όχι µόνο οι εδαφικές της Ελλάδας,
δεν οδηγούσαν νοµοτελειακά στην µείωση στο 1/3 των δήµων,
τότε, επίσης, ήταν «εις ώτα µη ακουόντων». Υπάρχουν χώρες µε
πολύ πιο οµαλό ανάγλυφο γεωγραφικό που έχουν πολλαπλάσιο
αριθµό δήµων και λειτουργούν άριστα.
Όλη η προσπάθεια που έγινε τότε διά της µείωσης και διά του
περάσµατος αρµοδιοτήτων µέσω περιφερειών κ.λπ., φαίνεται
τώρα ότι και λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας µπαίνει στο «χρονοντούλαπο» και καθηµερινά θα βρισκόµαστε µπροστά σε έκτακτες και αναγκαίες διαδικασίες που θα γίνονται για τη χρηµατοδότηση κοινωνικών πόρων και άλλων.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να είµαι ειλικρινής µαζί σας γιατί ξέρετε
υπάρχει µία σχέση –νοµίζω- εκτίµησης. Δύο φορές κάνατε τον
απολογισµό σας στο πλαίσιο της επιτροπής. Ενδεχοµένως θα
τον κάνετε και στην Ολοµέλεια γι’ αυτούς τους µήνες, για να πείσετε περί της αναγκαιότητας των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι στο πλαίσιο του «budget» που χειρίζεστε –γιατί πλέον έτσι µιλάµε εδώ είτε µιλάµε µε τον Υπουργό
Παιδείας είτε µε τον Υπουργό Οικονοµίας ή µε οποιονδήποτε
Υπουργό- ο απολογισµός σας θα µπορούσε να θεωρηθεί και θετικός ως προς αυτά τα οποία προλάβατε µέσα στο χρόνο.
Πλην, όµως, επειδή είστε µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου
και από τα κορυφαία, είστε συνυπεύθυνος και για το ύψος του
«budget», δηλαδή για τη συνολική οικονοµική κατάσταση της
χώρας και για τις πολιτικές που εφαρµόζονται στη χώρα µας ή
που γίνονται αποδεκτές ως προτάσεις από την τρόικα. Ως προς
αυτά είναι φανερό ότι οποιοσδήποτε απολογισµός δεν θα µπορούσε να είναι θεσµικός.
Κι έρχοµαι στο περίφηµο θέµα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Εδώ έχουν καταργηθεί πάρα πολλά πράγµατα. Άλλους δεν τους προβληµατίζουν. Εµάς µας προβληµατίζουν.
Παραδείγµατος χάριν, η εξωθεσµική διαδικασία της σύσκεψης
των τριών Αρχηγών, όπου καθηµερινά πια ακόµη και Υπουργοί ή
πολιτικές δυνάµεις παραπέµπουν τις εσωτερικές ενστάσεις και
εντάσεις που υπάρχουν στο κυβερνητικό σχήµα, τι είναι; Είναι
συνταγµατικό αυτό το πράγµα;
Πόσες φορές το Υπουργικό Συµβούλιο συνεδρίασε και ήρθαν
τα θέµατα των διαφορετικών απόψεων για να υπάρξει µία σύνθεση; Το καταλαβαίνουµε, είναι Κυβέρνηση σύνθεσης, Κυβέρνηση πολυκοµµατική, απολύτως κατανοητό. Πόσες φορές;
Καµµία φορά.
Εδώ δεν είναι µόνο οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Είναι η εξωθεσµική διαδικασία της σύσκεψης των τριών Αρχηγών. Και είναι, επίσης, η κατάντια, θα έλεγα δυστυχώς, του πολιτικού συστήµατος ότι δηλαδή τρεις ανώτατοι υπάλληλοι,
εκπρόσωποι διεθνών αρχών, διαµεσολαβητές, αντί να συνοµιλούν µε τους οµολόγους τους, δηλαδή µε τους γενικούς διευ-
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θυντές των Υπουργείων –πολύ άξια στελέχη που ήταν πριν από
λίγο και µαζί σας- µε τους πρόεδρους οργανισµών κι υπηρεσιών,
µιλούν µε τους Υπουργούς και τον Πρωθυπουργό της χώρας.
Και το περνάτε αυτό. Δεν σας ενδιαφέρει, δεν σας αφορά, «Τι να
κάνουµε; Οι δανειστές αυτούς µας έστειλαν». Είναι δυνατό να το
«τρώµε», επιτρέψτε µου την έκφραση, όλοι µας; Είναι σαν να µη
συµβαίνει τίποτα.
Άρα, όλο αυτό το σύστηµα –δεν λέω τη λέξη «πακέτο»- µαζί
µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου –ναι, έγκριτε συνάδελφε, κύριε Παυλόπουλε, και άλλοι- δηµιουργεί πρόβληµα δηµοκρατίας και αντισυνταγµατικότητας. Δεν είναι να το πάρουµε
«ψηφαλάκι-ψηφαλάκι» για να αποδείξουµε την αναγκαιότητα του.
Όλο αυτό µαζί δηµιουργεί πρόβληµα στον τύπο διακυβέρνησης
της χώρας.
Και το τελευταίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Το άρθρο 22
αποτελεί απροκάλυπτη οµολογία πολιτικής οµηρίας και µνηµείο
διαπλοκής.
Διαβάζω. «Να δύναται να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα
στη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθµών και των διαφηµιστικών
εταιρειών µε κίνδυνο, σε περίπτωση οικονοµικής τους κατάρρευσης, να χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας και σηµαντικά
έσοδα για το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία». Σωστό;
Σωστό.
Δεν ισχύει για τις χιλιάδες επιχειρήσεις που έκλεισαν; Δεν
ισχύει γι’ αυτούς που µπήκε το 23% στην εστίαση και οδηγεί σε
λουκέτα; Δεν ισχύει γι’ αυτούς που µπήκε στο χαράτσι και οδηγεί
σε λουκέτα εύρωστες επιχειρήσεις, πολύ µικρές οικογενειακές
και άλλες επιχειρήσεις; Δεν ισχύει για το υφεσιακό περιβάλλον,
που οδηγεί στο αδιέξοδο µικρούς επιχειρηµατίες και οδηγεί σε
απώλεια θέσεων εργασίας;
Αυτό εδώ το οποίο λέτε, ισχύει για όλα όσα έχουν επισυµβεί
στην ελληνική κοινωνία τα δύο-τρία τελευταία χρόνια µε βάση τις
πολιτικές σας. Και το ανασύρουµε ξαφνικά για τους καναλάρχες
και µόνο γι’ αυτούς;
Αν αυτό δεν αποτελεί, σας λέω, µνηµείο διαπλοκής –είµαι ευθύτατος σε αυτό που λέω- τι αποτελεί; Τα προσδοκώµενα έσοδα
θα σας πω ακριβώς πόσα είναι: Τύποις είναι 400 εκατοµµύρια
ευρώ, η διαφήµιση αλλά δεν είναι τόσο, είναι κάτω από 300 εκατοµµύρια και κάποτε ήταν 600 εκατοµµύρια και το 20% επ’ αυτών
είναι τουλάχιστον 50 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία για
τέταρτη χρονιά χαρίζονται προς τους καναλάρχες. Γιατί; Θα πρέπει να απαντηθεί.
Μάλιστα, µπαίνει αυτό το άρθρο µέσα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου -ενώ, προφανώς, δεν ήταν καθόλου επείγον,
δεν προκλήθηκε κανένας «σεισµός» εκεί- έτσι ώστε να περάσει
µαζί, να µην είναι δυνατό να ξεκολλήσει, να µην είναι δυνατό να
απορριφθεί από µόνο του από την ελληνική Βουλή, αλλά να συνοµολογηθεί η οµηρία του νοµοθετικού Σώµατος πάνω σε αυτήν
την απαράδεκτη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και σωστά και λιγότερο σωστά πράγµατα, διατάξεις, ρυθµίσεις κ.λπ., πλην όµως είναι υποταγµένο απολύτως στη
φιλοσοφία που οδηγεί τη χώρα µας σε αδιέξοδα, το λαό µας σε
αδιέξοδα και τους δήµους σε συρρίκνωση.
Με αυτήν την έννοια, βεβαίως, όπως είπε και η κ. Σοφία Σακοράφα, δεν το υπερψηφίζουµε αλλά «χτυπάµε και την καµπάνα»
σε τρία-τέσσερα σηµεία γενικότερα για το θέµα της διακυβέρνησης της χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ που µου
δίνετε το λόγο.
Να ξεκαθαρίσουµε λίγο όταν κλίνουµε το ρήµα «νοµοθετώ».
«Νοµοθετείτε». Για να είµαστε ξεκάθαροι πότε εδώ γίνεται έργο
µε πραγµατική κοινοβουλευτική ζύµωση και πότε «νοµοθετείτε».
Βλέπω, λοιπόν, ότι νοµοθετείτε µε µια νέα πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Κύριε Κακλαµάνη, δεν µε ενδιαφέρει αν είναι η πρώτη φορά
άπαξ που συλλαµβάνεται «κλέπτων οπώρας» ο κύριος Υπουργός
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που φέρνει µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου εδώ. Και αυτό
είναι ενδεικτικό του πόσο έχει κατρακυλήσει το κοινοβουλευτικό
έργο και ως πότε θα πρέπει να περιµένει η Βουλή και ο λαός να
σταµατήσει πια αυτή η κατρακύλα, για να συνεννοηθούµε ότι και
ο νόµος και η παραγωγή του απαιτούν ζύµωση, ανταλλαγή απόψεων, θέση-αντίθεση-νέα θέση και όχι πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω και, βέβαια, δεν µπορώ να αποφύγω τον πειρασµό να εξηγήσω, γι’ αυτό
που έγινε πριν από λίγο στην αίτηση που υποβάλαµε για την ονοµαστική ψηφοφορία, για το κατάπτυστο και νοµικά και ουσιαστικά και κοινοβουλευτικά, κατά τη γνώµη άρθρο, να έρχεται η
Βουλή και να προσπαθεί να ερµηνεύσει αυθεντικά δήθεν το θέµα
της απιστίας, να έρχεται στη Βουλή νύχτα, αργά το βράδυ, τελευταία στιγµή αυτή η τροπολογία και να θέλετε η Βουλή να
απαλλάξει αυτήν τη συµπεριφορά και να άρει το αξιόποινο της
πράξης ιδρύοντας έναν νέο Ποινικό Κώδικα στην ουσία.
Είναι µία νοµοθεσία, που εσείς αποφασίσατε και τον τρόπο και
το πώς και το πού και το πότε κι εµάς θα µας βρίσκει εσαεί αντίθετους µέχρι να συµµορφωθείτε ή µέχρι να σας συµµορφώσει ο
ελληνικός λαός.
Για ό,τι αφορά, βέβαια, τον «Καλλικράτη», δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω τις λεπτοµέρειες της εισήγησης του κ. Παυλόπουλου.
Έχω, όµως, την εξής εντύπωση, κύριε καθηγητά. Μεγαλώσαµε
µε τα βιβλία σας. Είστε συνταγµατολόγος. Σας βλέπαµε στην
κεντρική πολιτική σκηνή εµείς, οι Βουλευτές που τώρα ήρθαµε
στο Κοινοβούλιο και ζούµε µαζί σας σ’ αυτόν εδώ το χώρο. Βλέπετε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής λέει ότι στην ουσία παραβιάζουµε το Σύνταγµα, λέει ότι
αλλάζουµε τον Κανονισµό. Αλλάζετε τον Κανονισµό; Αλλάζετε το
Σύνταγµα; Δεν θα µπορεί, δηλαδή, ο Πρόεδρος της Βουλής µε
την υπογραφή του να στείλει προς δηµοσίευση στο ΦΕΚ ό,τι επιτέλους τυπώνεται και αποφασίζεται σ’ αυτήν την Αίθουσα; Αλλάζετε το Σύνταγµα; Έτσι αλλάζει το Σύνταγµα, κύριε καθηγητά;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το τόνισα, αν δεν κάνω λάθος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε αλλά
δεν παρακολούθησα την οµιλία σας. Συγχωρήστε µε αλλά ήθελα
επιτέλους σε κάποιον να απευθυνθώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή όσα έλεγα παλαιότερα,
τα πρεσβεύω και τώρα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έπρεπε σε κάποιον νοµικό να αναφερθώ, γιατί δεν είµαστε όλοι νοµικοί. Είναι ο κ. Αθανασίου, όπου προηγουµένως προσπαθούσα να του εξηγήσω, ως
προς την απιστία, ότι εµείς, µε καµµία αυθεντική ερµηνεία, όσο
και να θέλουµε, δεν µπορούµε να αλλάξουµε τον Ποινικό Κώδικα
και να λέµε ότι αυτή η συµπεριφορά είναι απιστία, ενώ η άλλη
συµπεριφορά δεν είναι απιστία. Αυτά τα πράγµατα τα έχει λύσει
η νοµική θεωρία και υπερβάλλετε εαυτούς. Είπαµε να ακούσετε
την τρόικα, είπαµε να υπηρετήσετε τους ανθρώπους που δίνουν
εντολές, είπαµε ότι τα αφεντικά θα δίνουν και εµείς θα εκτελούµε. Δηλαδή, θα εκτελείτε -να κλίνουµε τα ρήµατα σωστά- θα
νοµοθετείτε!
Τι νοµοθετούµε εδώ, λοιπόν; Πάλι περί του «Καλλικράτη», πάλι
περί τούτου του τυφλού γίγαντα που αποφάσισαν κάποιοι.
Χθες µας µιλούσατε για νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Τότε
εγώ θα µιλήσω σήµερα µε όλη µου τη δύναµη για νέους κηπουρούς. Διότι ήρθαν κάποιοι κηπουροί κάποτε και ήθελαν τον «Καλλικράτη» σώνει και καλά. Να λέει η ΚΕΔΚΕ «όχι», να λέει όλος ο
ελληνικός λαός και η τοπική αυτοδιοίκηση «όχι» και οι νέοι κηπουροί -δηλαδή, τώρα εσείς- να υπηρετείτε όσα οι τότε κηπουροί
αποφάσισαν µε µια µωροφιλοδοξία, µε ένα γιγαντισµό, µε µια
ανόητη συµπεριφορά. Αποφάσισαν ότι πρέπει να τα συγκεντρώσουν όλα πάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους δηµάρχους
και τελικά να την ξεγυµνώσουν, να της κόψουν και τα ποδάρια
και χωρίς πόρους να µπορέσει να επιβιώσει.
Μα τα φαινόµενα για τα σαρανταπεντάρια -για χρόνια κλείνατε
τα µάτια, µην ανακαλύπτετε τώρα τον τροχό- και η διαφθορά
είναι κάτι που καλλιεργήθηκε µέσα από τα κόµµατα. Αν θέλετε
τώρα να µην κάνετε δηµοτικές εκλογές, το κάνετε, γιατί κάποιες
παρατάξεις έχουν κάποιους δήµους υπό έλεγχο και θέλουν
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αυτόν τον έλεγχο να τον διατηρήσουν. Η υποκρισία και ο µαριονετισµός είναι ολοφάνερα. Τι να λέµε τώρα, δηλαδή; Πράγµατα
που τα καταλαβαίνει και ο πλέον κρετίνος σε οποιαδήποτε πολιτεία του κόσµου; Όλοι τα καταλαβαίνουν.
Εν πάση περιπτώσει, φτάνουµε σήµερα εδώ και συζητούµε για
ένα ακόµη νοµοθέτηµα το οποίο προφανώς παραβιάζει ανοικτές
θύρες. Και παραβιάζει ανοικτές θύρες όταν περιφέρεται ανά την
επικράτεια εν χορδαίς και οργάνοις ο κ. Φούχτελ και τον υποδέχονται δήµαρχοι και τον τραπεζώνουν και τους πληρώνει τα τραπέζια ο κ. Φούχτελ. Διότι δεν έχουν οι αυτοδιοικήσεις χρήµατα
για να τραπεζώνουν τέτοιες περιπτώσεις. Και ο ίδιος πληρώνει
τα τραπέζια και τα φιλέτα και ο ίδιος γουστάρει και ο ίδιος τρώει
και ο ίδιος πίνει και ο ίδιος αναθέτει. Κι εµείς παρακολουθούµε.
Αν δεν είναι έτσι, διορθώστε µε. Αν είναι αλλιώς, εξηγήστε πώς
είναι. Είναι κάτι που το ζούµε και εσείς κλείνετε τα µάτια για
ακόµη µία φορά.
Φυσικά, υπάρχει και µία µπίζνα στη µέση. Υπάρχει η µπίζνα µε
τα σκουπίδια. Θέλετε, από τη µια, να υποδυθείτε ότι θέλετε να
περιορίσετε το δηµόσιο αλλά στην ουσία θέλετε να παραδώσετε
ακόµα και αυτήν τη συλλογή των απορριµµάτων και τη διαχείρισή
τους σε εταιρείες, σε φίλους, σε γνωστούς, σε Έλληνες ή αλλοδαπούς. Εσείς ξέρετε. Είναι κάτι που το περιµένουµε και δυστυχώς, θα µας συµβεί αργά ή γρήγορα, χωρίς να µπορούµε να το
αποφύγουµε, έτσι όπως τυφλά υπηρετείτε όσα σας εντέλλονται.
Θέλω να κλείσω, λέγοντας ότι αυτές τις µέρες βρισκόµουν σε
µια ακραία περιοχή του νοµού µου και συζητούσα για τα σκουπίδια, ότι θα έχουµε αυτό το νοµοσχέδιο και θέλω να δω πώς θα
προστατευθεί ο τόπος. Σηκώθηκε ένας ιερέας, ακούγοντας την
κουβέντα µου και µου είπε: «Πες µου. Τώρα που πήγες στη
Βουλή, θέλω να µου φέρεις το µήνυµα. Βλέπω πολλούς ανθρώπους να ψάχνουν αυτήν την περίοδο στα σκουπίδια και κάτι να
βρίσκουν. Εκεί που πήγες, στην κεντρική πολιτική σκηνή, υπάρχει
τίποτα υγιές;». Δεν του απάντησα. Είµαι σίγουρος ότι υπάρχει.
Και σίγουρα υπάρχουν εναντιώµενες δυνάµεις που θα αλλάξουν
το τοπίο. Μία από αυτές τουλάχιστον είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Γεώργιος Βλάχος έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο όχι για να συµπληρώσω κάτι
στα όσα η εισηγήτριά µας είπε επί του νοµοσχεδίου, όπου υπάρχουν διατάξεις που κάποιος συµφωνεί απόλυτα ή και λιγότερο
αλλά σίγουρα τις κρίνει αναγκαίες. Ζήτησα το λόγο -και θα αφιερώσω όλο το χρόνο µου- για την τροπολογία την οποία έφερε η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριµένα,
την τροπολογία που αναφέρει ότι τα αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατά τη διάρκεια της δηµοτικής και περιφερειακής
περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της νέας δηµοτικής και
περιφερειακής περιόδου και κατ’ εφαρµογήν κ.λπ., κ.λπ..
Έρχεται η συγκεκριµένη τροπολογία, όταν σε αναφορά την
οποία κατέθεσα τον Φεβρουάριο στο Υπουργείο Εσωτερικών,
πήρα την εξής απάντηση: «Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς
που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος, σχετικά µε το
από 8-2-2013 υπόµνηµα δήµων της Αττικής µε θέµα «Απώλειες
των δήµων µας από τους πόρους ΚΑΠ, λόγω µη δηµοσίευσης
του πραγµατικού πληθυσµού της απογραφής του 2011» κατά το
λόγο αρµοδιότητας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Τα έσοδα της
πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά στο άρθρο 259 του ν. 3852/2010, σχετικά µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης», δηλαδή, ως συγκεκριµένα ποσοστά από
δυναµικούς φόρους του κράτους, ώστε οι πόροι αυτής να τελούν
σε συνάρτηση µε την πορεία εσόδων του κράτους. Η χρηµατοδότηση των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ της χώρας από τους κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον κρατικό προϋπολογισµό, ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία και κατανέµονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών (ΚΥΑ), η
οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης
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Δήµων Ελλάδας, αναφορικά µε τα κριτήρια και τη διαδικασία κατανοµής τους, µε σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
τους».
Το επίµαχο σηµείο. «Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι τα νέα δεδοµένα στις κατανοµές των πρωτοβαθµίων ΟΤΑ θα ληφθούν υπ’
όψιν µετά από σχετική πρόταση της ΚΕΔΕ και τη δηµοσίευση των
οριστικών αποτελεσµάτων της απογραφής του πραγµατικού
πληθυσµού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)».
Αυτό έγινε στις 12 Μαρτίου, κύριε Υπουργέ. Διότι στις 21 Μαρτίου, σε απάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, έρχεστε και λέτε ότι
η κατανοµή θα γίνει και πάλι µε τον πραγµατικό πληθυσµό.
Κάπου, όµως, λέτε ότι, αν γίνεται στο µέσο του οικονοµικού
έτους, τότε προτίθεστε να καταθέσετε νοµοθετική ρύθµιση -την
οποία και φέρατε- µε την οποία η απογραφή του πληθυσµού θα
λαµβάνεται υπ’ όψιν στις εν λόγω κανονιστικές πράξεις από την
αρχή του επόµενου οικονοµικού έτους.
Εάν την 1η Ιανουαρίου είχατε δώσει όλα τα χρήµατα των ΚΑΠ,
εγώ καταλαβαίνω το να πείτε ότι δεν µπορείτε να τα πάρετε
πίσω. Όταν, όµως, οι προϋπολογισµοί των δήµων, οι οποίοι καταρτίστηκαν, είναι σε εξέλιξη και πολλοί δήµοι δεν έχουν πάρει
καθόλου χρήµατα, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η αδικία
σε δήµους όπου υπάρχει πληθυσµιακή έκρηξη.
Μιλώ για την Αττική, κύριε Υπουργέ. Και δεν µπορείτε να το
περάσετε έτσι. Εσείς θέλετε να κάνετε το 2013 κατανοµή των
πόρων µε βάση τα στοιχεία του 2001. Μόνο από την αντιπροσώπευση -από εκεί να δείτε τον πληθυσµό- διπλασιάστηκαν οι έδρες
των Βουλευτών στην εκλογική Περιφέρεια Αττικής. Τι δείχνει
αυτό; Ότι σχεδόν διπλασιάστηκε ο πληθυσµός. Και εµείς πάµε
σε δήµους που τους έχουµε αδικήσει για µια δεκαετία, από το
2001 -γιατί η πληθυσµιακή έκρηξη δεν ήρθε το 2013, δεν ήρθε
το 2011, δεν ήρθε το 2010 αλλά γίνεται όλη τη δεκαετία- και αντί
να αποκαταστήσουµε αυτήν την αδικία, ερχόµαστε σήµερα και
τους λέµε «για έναν ακόµη χρόνο εσείς θα πάρετε τα χρήµατα
µε βάση τα στοιχεία του 2001». Αυτό είναι µια µεγάλη αδικία.
Καταλαβαίνω ότι κάποιοι δήµοι θα απολέσουν έσοδα. Αυτό,
όµως, είναι δίκαιο, αφού µειώθηκε ο πληθυσµός µε βάση τα στοιχεία, όπως είναι και δίκαιο σε κάποιους δήµους της Αττικής, που
δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν ακόµα και τα λειτουργικά τους
έξοδα, να τους δοθούν αυτά που τους ανήκουν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν καταλαβαίνω γιατί η απόφαση της
ΚΕΔΕ πρέπει να είναι καθοριστική. Τι θα ψηφίσει η ΚΕΔΕ, δηλαδή; Αν πρέπει να εφαρµοστεί ο νόµος;
Ο νόµος µιλάει για τον πραγµατικό πληθυσµό. Βεβαίως, εδώ
αυτή η περίεργη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ πρέπει να µας προβληµατίσει. Αφού ανακοίνωσε στις 31 Ιουλίου του 2012 το νόµιµο
πληθυσµό, αφού ανακοίνωσε στις 28 Δεκεµβρίου του 2012 το
µόνιµο πληθυσµό, έρχεται τον Μάρτιο του 2013 να µας πει για
τον πραγµατικό πληθυσµό.
Αυτή η καθυστέρηση συµβαίνει πρώτη φορά. Και σας θυµίζω,
κύριε Πρόεδρε, ότι οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές που έγιναν το 2012, αντί να γίνουν µε την απογραφή του 2011, έγιναν
µε την απογραφή του 2001. Καθυστέρηση της ΕΛΣΤΑΤ.
Εσείς έρχεστε σήµερα να υιοθετήσετε αυτά τα στοιχεία –τα
οποία, βεβαίως, ήρθαν µε καθυστέρηση- και λέτε: «Αφού ήρθαν
µε καθυστέρηση, να τιµωρηθούν οι δήµοι που έχουν τον πληθυσµό». Το στοιχείο είναι πραγµατικό.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα πω ότι αυτό πρέπει να το πάρετε πίσω.
Δεν µπορεί να ψηφιστεί αυτό. Δεν θα σας πω ότι δεν θα το ψηφίσω εγώ –αυτό είναι το λιγότερο, αν θέλετε και αυτό θα κάνωαλλά θα σας πω ότι δεν µπορεί να γίνει κατανοµή σε δήµους που
έχουν ζωτικής σηµασίας θέµατα για επίλυση. Δεν γίνεται να δίνουµε χρήµατα σε δήµους που δεν τους ανήκουν.
Θα πείτε ως αντίλογο: «Μα, έχουν καταρτιστεί οι προϋπολογισµοί τώρα», γιατί βεβαίως η δαπάνη υπάρχει στον προϋπολογισµό του κράτους. Το θέµα είναι πώς θα κατανεµηθεί. Για την
κατανοµή µιλούµε. Ας κάνουν συµπληρωµατικό προϋπολογισµό
όλοι οι δήµοι. Μπορούν να το κάνουν. Εξάλλου, πάρα πολλοί
δήµοι έχουν υποστεί µικρές αλλοιώσεις. Το νούµερο διαφέρει
κατά µερικές εκατοντάδες πολιτών.
Άρα, κατά τη γνώµη µου, είναι πολύ εύκολο να γίνει µία ανακατανοµή µε ένα νέο προϋπολογισµό. Οι δήµοι εκείνοι που έχουν
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τον πραγµατικό πληθυσµό και τις πραγµατικές ανάγκες, πρέπει
να εισπράξουν και τα ποσά που τους ανήκουν, διότι µόλις και
µετά βίας τα φέρουν βόλτα. Εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, διότι
καθηµερινά σας επισκέπτονται δήµοι της Αττικής µε ζωτικής
ανάγκης θέµατα, όπως είπα. Καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούµε
να τους στερήσουµε αυτά που τους ανήκουν.
Εγώ µίλησα σήµερα και όχι αύριο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες, ακριβώς για να έχετε το χρόνο να δώσετε τις πρέπουσες απαντήσεις. Κυρίως, θα έλεγα –και αυτή είναι η δική µου
πρόταση- να πάρετε την πρωτοβουλία να αποσύρετε αυτό το
µέρος από την τροπολογία και να λειτουργήσει η διαδικασία
όπως είναι. Ο πραγµατικός πληθυσµός υπάρχει. Με βάση τον
πραγµατικό πληθυσµό πρέπει να γίνει η κατανοµή. Ας κάνουν
καινούργιους προϋπολογισµούς όλοι οι δήµοι, για να πάρουν
αυτά που τους ανήκουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Βλαχογιάννης έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω
από εκεί που σταµάτησε ο συνάδελφος Γιώργος Βλάχος αλλά
από εντελώς διαφορετική αφετηρία. Θα πω πραγµατικά ότι η µεγαλύτερη αδικία που έγινε ποτέ και στην αυτοδιοίκηση αλλά και
στην ελληνική επαρχία, είναι γιατί πάντα υπολογίζεται ο πραγµατικός και όχι ο νόµιµος πληθυσµός.
Κύριε Υπουργέ, η πρώην Νοµαρχία Αθηνών έχει το 1/10 της
έκτασης του Νοµού Τρικάλων. Στη δε ορεινότητα, δεν συγκρίνουµε. Κι όµως, τα έσοδα της Νοµαρχίας Αθηνών ήταν υπερπολλαπλάσια από οποιαδήποτε περιφερειακή νοµαρχία. Μάλιστα, οι
δαπάνες της νοµαρχίας δεν αφορούν στην καθηµερινότητα του
πολίτη, να πεις ότι επειδή εξυπηρετεί περισσότερο κόσµο, έχει
περισσότερες ανάγκες. Ο αποχιονισµός, όµως, της Πίνδου κοστίζει όλον τον προϋπολογισµό της Νοµαρχίας Τρικάλων ή των
Ιωαννίνων ή των Γρεβενών.
Δυστυχώς, όµως, φωνή βοώντος εν τη ερήµω. Τα λέγαµε και
τότε, τα λέµε και τώρα. Το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό. Αυτό δεν
συµβαίνει µόνο στην αυτοδιοίκηση αλλά και στις εθνικές εκλογές.
Κύριε Υπουργέ, ο νόµιµος πληθυσµός του Νοµού Τρικάλων
είναι εκατόν εξήντα µία χιλιάδες. Ο πραγµατικός πληθυσµός βρέθηκε να είναι εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες. Για πεντακόσιες
ψήφους ο Νοµός Τρικάλων έχασε µία έδρα. Αυτός, όµως, που
έχει τα δικαιώµατά του στα Τρίκαλα, στο τελευταίο χωριό, απαιτεί από το δήµο να του συντηρήσει το δρόµο να συντηρήσει το
κοιµητήριο να πηγαίνει να ανάβει ένα κερί στον τάφο των γονιών
του, να πάει νερό στο σπίτι το οποίο θα το χρησιµοποιήσει ίσως
δέκα µέρες το χρόνο αλλά οι δαπάνες είναι ίδιες και περισσότερες και να αποκαταστήσει τη βατότητα του οδικού δικτύου, όταν
οι κατολισθήσεις θα κάνουν αδιάβατη την περιοχή.
Ποια είναι η δικαιοσύνη σε σχέση µε το κράτος των Αθηνών
που έχει υπερδεκαπλάσιους πόρους; Απορώ, πραγµατικά, πώς
δεν παίρνουν µία πρωτοβουλία όλοι οι Βουλευτές -κυρίως της
επαρχίας- να αλλάξουµε τον νόµο, ώστε να υπολογίζεται ο νόµιµος πληθυσµός!
Κύριε Υπουργέ, κάθε πολίτης θέλει να έχει τα δικαιώµατά του
όπου εκείνος επιθυµεί, να είναι πολίτης της περιοχής εκείνης, να
είναι δηµότης της περιοχής εκείνης. Αυτό το δικαίωµα είναι σεβαστό. Δεν µπορούµε να καθορίζουµε εµείς πού τη συγκεκριµένη µέρα θα απογραφεί, προκειµένου να πάρουµε απλώς τα
χρήµατα που δικαιούται σαν απογραφόµενος είτε στο δήµο είτε
στην περιφέρεια.
Η µεγαλύτερη αδικία, είναι αυτή που γίνεται στην επαρχία. Θα
καταντήσει η Αττική να έχει περισσότερους Βουλευτές απ’ ό,τι
όλη η ελληνική Περιφέρεια. Έλεος, επιτέλους! Πρέπει να δούµε
την πραγµατικότητα. Χαίροµαι που εσείς το σκέπτεστε σ’ αυτήν
την κατεύθυνση. Θα συζητήσω µε συναδέλφους, ώστε να αναλάβουµε όλοι µία πρωτοβουλία να στηρίξουµε τα δικαιώµατα της
περιφέρειας.
Ξέρετε, έλεγα πάντα –και όχι µόνο τώρα- ότι τα έξοδα συντήρησης για ένα µικρό δήµο της περιφέρειας είναι πολλαπλάσια
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σε σχέση µε ένα µεγάλο δήµο. Όλα τα έργα στο κέντρο της Αθήνας τα κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Κανένα έργο, κανένα δρόµο σε οποιονδήποτε νοµό δεν συντηρεί η κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου. Όλες αυτές οι δαπάνες -µέχρι και αυτές του φωτισµού- βαρύνουν την αυτοδιοίκηση. Δεν πρέπει να την ελαφρύνουµε; Δεν πρέπει να υπολογίσουµε το νόµιµο πληθυσµό
γενικότερα για την κατανοµή των δαπανών;
Αυτά τα έσοδα που θεσµοθέτησε ο κ. Παυλόπουλος επί
υπουργίας του –και είναι προς τιµή του, γιατί έδωσαν πραγµατικά ανάσα στην αυτοδιοίκηση- δεν πρέπει να τα κατανείµουµε
δίκαια; Είναι δυνατόν ο φόρος από τα τέλη κυκλοφορίας να εισπράττεται εκεί που εκδίδεται –όπως λέει- το αυτοκίνητο; Δηλαδή, δεν θα έχει κανένα δικαίωµα εκείνος ο δήµος, όπου
κυκλοφορεί το αυτοκίνητο; Δεν θα έχει κανένα δικαίωµα ο δήµαρχος ή εκείνη η περιφέρεια;
Κύριοι Υπουργοί, βλέπετε ότι και αυτό χρήζει µίας µελέτης,
έτσι ώστε να µη µαζεύονται όλα τα έσοδα στην Αθήνα. Επειδή,
µάλιστα, δεν έχει πλέον πού να διαθέσει αυτά τα χρήµατα, κάνει
και δωρεές στο Πεδίο του Άρεως, όταν όλα τα χωριά δεν έχουν
δρόµους να πάνε στα σπίτια τους οι άνθρωποι ή δεν έχουν νερό!
Κύριε Υπουργέ, ένα δεύτερο θέµα που θα ήθελα να θίξω, είναι
το ζήτηµα του «Καλλικράτη». Όπως θυµάται ο κύριος Υπουργός,
ο κ. Παυλόπουλος, ήµουν ίσως από τους λίγους αντίθετους στο
Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΝΑΕ για τον «Καλλικράτη» για λόγους
που πραγµατικά υποστήριζε και ο κύριος καθηγητής, ο οποίος
έλεγε ότι δεν µπορείς να κάνεις έναν καινούργιο θεσµό, αν δεν
µπορείς να τον προικίσεις.
Η οικονοµική κατάσταση της χώρας φαινόταν πού πήγαινε. Κι
εµείς, αντί να κάνουµε ένα στέρεο θεσµό, κάναµε ένα θεσµό
απλώς για να µειώσουµε τους πόρους στην αυτοδιοίκηση και όχι
για να προικίσουµε το νέο θεσµό µε περισσότερους πόρους.
Έγιναν, επίσης, αδικίες σε ό,τι αφορά τη χωροταξική κατανοµή. Για παράδειγµα, ο Νοµός Καρδίτσας έχει έξι δήµους, γιατί
οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τα είχαν βρει µεταξύ τους και έκαναν
έξι δήµους. Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Τρικάλων δεν
τα βρήκαν µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να γίνουν τέσσερις οι
δήµοι. Είναι µεγαλύτερος ο Νοµός Τρικάλων. Ξεκινά ένας δήµος
από τα όρια του Νοµού Τρικάλων –είστε γαµπρός στην περιοχή
και τα ξέρετε- και καταλήγει στο Μέτσοβο ή στα όρια της Άρτας.
Αυτές τις αδικίες θα πρέπει να τις δείτε, κύριε Υπουργέ. Η Λέσβος, απ’ όπου είναι ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός, είναι
ένας δήµος, ένα νησί.
Πρέπει να τα δούµε αυτά. Δεν είναι ταµπού ο «Καλλικράτης».
Αν έγιναν λάθη, εδώ είµαστε να τα διορθώσουµε. Προς Θεού!
Δεν έχουµε καµµία σκέψη να αδικήσουµε καµµία περιοχή.
Έχουµε, όµως, ανειληµµένη υποχρέωση να πούµε σ’ αυτήν τη
Βουλή ότι πρέπει να θίξουµε το θέµα του «Καλλικράτης».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να ενώσω τη
φωνή µου γι’ αυτό που κατά κόρον όλοι είπαν σ’ αυτήν την Αίθουσα. Επιτέλους, ας προστατεύσουµε την αυτοδιοίκηση. Είναι
ένας θεσµός, ένα βάθρο της δηµοκρατίας. Μάλιστα, είναι η αρχή
που υπηρετεί την επικουρικότητα, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Είναι η αρχή που εξυπηρετεί τον πολίτη κοντά στον τόπο
διαµονής του. Δεν µπορεί αυτούς τους δηµάρχους, αυτούς τους
αιρετούς, να τους δακτυλοδείχνουµε και να τους θεωρούµε «a
priori» όλους διεφθαρµένους. Δεν µπορεί να γράφονται συνέχεια
πηχυαίοι τίτλοι «Έλεγχοι αυτοδιοικητικών» ή «Στο πυρ το εξώτερον όλοι οι αυτοδιοικητικοί»! Όσοι σφάλλουν, θα υποστούν τις
δέουσες κυρώσεις. Όµως, δεν χρειάζεται αυτό να γίνεται µε τυµπανοκρουσίες, πριν καν απαγγελθεί η κατηγορία κατά αυτοδιοικητικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να δείτε και το θέµα της
ανάθεσης έργων. Εγώ ως Νοµάρχης οκτώ χρόνια δεν έκανα καµµία ανάθεση, αν και είχα το δικαίωµα εκ του νόµου. Δεν το έκανα,
γιατί µπορούσα να λειτουργήσω µε τους δήµους. Οι δήµοι,
όµως, χωρίς ανάθεση, δεν µπορούν να κάνουν δουλειά. Αν δεν
πάρουν τον χειριστή µηχανήµατος µε το µηχάνηµά του να του
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αναθέσουν κατ’ αποκλειστικότητα τον αποχιονισµό ενός άξονα,
θα κλείσει όλος ο ορεινός όγκος. Αν δεν έχουν το δικαίωµα να
πάρουν έναν χειριστή, τότε δεν θα µπορέσει να λειτουργήσει ο
δήµος.
Απελευθερώστε τα «χέρια» των δήµων σε αυτά τα ελάχιστα.
Δεν ζητούµε να απελευθερώσετε τις προσλήψεις προσωπικού.
Όπως για τους διµηνίτες χειριστές των µηχανηµάτων για τον χειµώνα, που υπάρχουν τα µηχανήµατα και δεν υπάρχουν οι χειριστές, δεν πρέπει να διευκολύνουµε την τοπική αυτοδιοίκηση;
Είµαι βέβαιος ότι και αύριο θα συζητήσουµε λεπτοµερέστερα
και θα βρούµε τη χρυσή τοµή. Γιατί η αυτοδιοίκηση θέλει στήριξη, δεν θέλει πετροβόληµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Είναι η ηµέρα των
αυτοδιοικητικών.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν απευθυνόµαστε µόνο στους Τρικαλινούς, απευθυνόµαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Καλό είναι όσοι έχουν µία εµπειρία από Δηµόσια
Διοίκηση, να την καταθέτουν για να διορθώνουµε κάποιες, ας το
πούµε, αδικίες ή λανθασµένες υποδείξεις που οι υπηρεσιακοί παράγοντες υπό την πίεση των γεγονότων έχουν δηµιουργήσει.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου
που επικυρώνει ορισµένες αναγκαίες παρεµβάσεις που η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου καθόρισε το 2012, µας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουµε γενικότερα θέµατα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και γενικότερα το ρόλο που θέλουµε να παίξει η
αυτοδιοίκηση, οι νέοι δήµοι που δηµιούργησε ο «Καλλικράτης»,
προκειµένου µε τη λειτουργία τους να αντιµετωπιστούν τα τοπικά
προβλήµατα.
Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κ. Ντόλιος, πρώην Υφυπουργός και µεταξύ των αρχιτεκτόνων του «Καλλικράτη».
«Μεταφερόµενες αρµοδιότητες µε αποφάσεις Υπουργού». Αντιλαµβανόµαστε το αδιέξοδο που υπάρχει τώρα. Όµως, πρέπει
αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε και για την οποία πολλά λάθη
έχουν εντοπιστεί, να συνεχιστεί, κύριε Υπουργέ. Εδώ είµαστε, µε
την εµπειρία δύο ετών, να καταλήξουµε στις αναγκαίες τροποποιήσεις του «Καλλικράτη», κυρίως στο οργανωτικό επίπεδο και
στο θέµα των πόρων και στη συνέχεια αυτή η µεταρρύθµιση να
πετύχει.
Θα είναι διπλή η αποτυχία µας, εάν δεν µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τώρα, µέσα στην κρίση που περνάµε και µε τα νέα
δεδοµένα που αυτή διαµορφώνει, τα προβλήµατα της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό.
Η Κυβέρνηση έχει µεγάλη ανάγκη να υπάρχει µια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Μία αυτοδιοίκηση η οποία να αντιµετωπίζει
τα διάφορα τοπικά προβλήµατα και να µη µεταφέρονται αυτά
στην κεντρική εξουσία.
Άρα, πρέπει µε διαπαραταξιακή συνεννόηση, µε τη συµµετοχή
και της Αντιπολίτευσης της οποίας κάθε καλή πρόταση πρέπει
να γίνεται δεκτή, να σχηµατίσουµε φορείς αυτοδιοίκησης οι
οποίοι να µπορούν να επιβιώσουν σε δύσκολες καταστάσεις.
Εδώ πρέπει να δούµε όχι µόνο τους δήµους αλλά και τη λειτουργία των δηµοτικών επιχειρήσεων, που είναι απαραίτητες. Και
ήταν λάθος του «Καλλικράτη» που υποχρέωσε τους δήµους να
καταργήσουν επιτυχηµένες δηµοτικές επιχειρήσεις και να τις
αναγκάσουν να µπουν όλες σε µία.
Βλέπουµε, λοιπόν, παράδοξα φαινόµενα. Βλέπουµε σε µεγάλους δήµους να έχουµε στην ίδια δηµοτική επιχείρηση, στον ίδιο
οργανισµό, πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, βρεφονηπιακούς σταθµούς, ΚΑΠΗ, να είναι όλα σε ένα.
Ενώ πριν µπορούσαν να λειτουργούν χωριστά, µε τους κατάλληλους ανθρώπους, στο κατάλληλο αντικείµενο, µε οικονοµία κλίµακας και µε άµεση ανταπόκριση.
Τώρα, λοιπόν, υποχρεώσαµε όλους αυτούς τους διάφορους
τοµείς δραστηριοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης να πάνε σε
ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και σε ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µε όλα αυτά τα παρατράγουδα.
Ούτε είναι πολύ σωστή η συγκέντρωση όλων των αρµοδιοτήτων σε ένα δήµο. Φανταστείτε τον Δήµο της Αθήνας, τον Δήµο
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της Θεσσαλονίκης να µαζευτούν όλες οι αρµοδιότητες µέσα
στον δήµο. Αυτά τα λάθη πρέπει να τα ξαναδούµε και να είµαστε
πιο ευέλικτοι.
Εδώ πρέπει να δούµε και τη λειτουργία των ΔΕΥΑ που έχει η
επαρχία και των ΦΟΔΣΑ. Η παράταση που δίνουµε για ένα χρόνο
-µέχρι τέλους του έτους- της λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, πρέπει να αξιοποιηθεί γιατί µπαίνουν
σηµαντικά θέµατα που τα βλέπουµε µε αφορµή και το τελευταίο
γεγονός της Τρίπολης, όπου δεν έχουν λύσει το θέµα των χωµατερών και του ΧΥΤΑ και τα σκουπίδια πληµµυρίζουν την πόλη.
Υπάρχουν πετυχηµένα παραδείγµατα, όπως στη Θεσσαλία
όπου έχουµε λύσει από το 2008 όλα τα προβλήµατα των σκουπιδιών µε ΧΥΤΑ παντού σε όλους τους νοµούς, µε κλείσιµο των
χωµατερών.
Άρα, η εµπειρία της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας
κάλλιστα µπορεί να µεταφερθεί στην Πελοπόννησο. Δυστυχώς,
όµως, εκεί βλέπουµε καινούργια πειράµατα. Η ιδιωτικοποίηση
που δήθεν θα δώσει τη µαγική λύση στα προβλήµατα.
Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, η αυτοδιοίκηση είναι ο µόνος φορέας που µπορεί αξιόπιστα να αντιµετωπίσει τη διαχείριση και
των στερεών και των υγρών αποβλήτων. Δεν είναι λύση η ιδιωτικοποίηση των ΦΟΔΣΑ. Και πρέπει να το ξαναδούµε αυτό µε ευέλικτους όµως φορείς και όχι µόνο µε ένα περιφερειακό φορέα
δηµοσίου δικαίου όταν τη στιγµή αυτή ξέρουµε πολύ καλά ότι
απαγορεύονται οι προσλήψεις, οι συµβάσεις κ.ο.κ..
Επίσης, τα έσοδα των δήµων που πρέπει να αυξηθούν, έχουν
ένα µεγάλο εγγενές πρόβληµα. Πρώτον, δεν φτάνουν για όλες
τις ανάγκες. Δεύτερον, καµµία κατανοµή, ακόµη και οι παλαιότερες που υπήρχαν µέχρι σήµερα, δεν ήταν δίκαιες. Τι κάναµε παλαιότερα; Βγάζαµε τα 2/3 των κατά κεφαλήν, ανάλογα µε τον
πληθυσµό των δήµων -ο µεγάλος Δήµος της Αθήνας 100 ευρώ
ανά κάτοικο, οι µικροί δήµοι 250 ανά κάτοικο- και έτσι υπολογίζαµε στο περίπου να καλύψουµε τις ανάγκες. Αντίστοιχα, τα χρήµατα για τα έργα τα δίναµε ανάλογα µε την έκταση κ.ο.κ..
Σήµερα αυτό το µοντέλο δεν ισχύει. Οι δήµοι αυτοί που έχουµε
σήµερα δεν έχουν καµµία σχέση µε τους παλαιούς δήµους. Πρέπει, λοιπόν, να ξεκινήσουµε από την αρχή.
Ποια είναι η λύση; Η µόνη σωστή λύση είναι ο υπολογισµός
του πραγµατικού κόστους λειτουργίας των σηµερινών δήµων.
Σήµερα έχουµε απογραφή και ξέρουµε πόσους υπαλλήλους
έχουν οι δήµοι, πόσα µηχανήµατα και ποια είναι τα έξοδά τους.
Έχει γίνει µια δουλειά σε αυτό το θέµα.
Πρέπει να εκτιµήσουµε πόσο κοστίζει η λειτουργία κάθε
δήµου, να δώσουµε στους δήµους το ποσό αυτό µαζί µε τα άλλα
έξοδα που χρειάζονται για να καλύψουν τις δανειακές τους ανάγκες και να έχουµε ησυχάσει από την πλευρά αυτή. Δεν είναι δυνατόν, κάθε µήνα να έχουµε παράπονα από διάφορους δήµους.
Κύριε Υπουργέ, και στο θέµα που έθεσε ο κ. Βλάχος περί της
αδικίας για το αν είναι ζήτηµα να παίρνουµε τον πραγµατικό πληθυσµό ή το νόµιµο της απογραφής, ας πάρουµε τον µέσο όρο
για ένα διάστηµα. Έτσι θα λύσουµε το πρόβληµα και γι’ αυτούς
που αδικούνται, γιατί έχουν πραγµατικό πληθυσµό και γι’ αυτούς
που αδικούνται, γιατί έχουν τις οικογενειακές µερίδες. Μπορούµε να βγάλουµε ένα µέσο όρο για ένα µε δύο χρόνια έως
ότου βγάλουµε το πραγµατικό κόστος λειτουργίας που θα λύσει
το πρόβληµα της απογραφής.
Δεν πρέπει να υπολογίζουµε τον πληθυσµό της απογραφής
στο θέµα της χρηµατοδότησης των δήµων. Είναι λάθος. Δεν θα
βρεθεί ποτέ δίκαιο. Και ένας δήµος τουριστικός για παράδειγµα
ο Δήµος στα Καµένα Βούρλα τον χειµώνα έχει πέντε χιλιάδες κατοίκους και το καλοκαίρι έχει τριανταπέντε χιλιάδες. Τι θα δώσουµε σε αυτόν τον δήµο; Θα δώσουµε µε βάση τον πληθυσµό
του καλοκαιριού ή µε βάση τον πληθυσµό του χειµώνα; Άρα, πρέπει να δούµε τα πραγµατικά κόστη και έτσι θα µπορέσουµε να
κάνουµε σωστή δουλειά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, εκτός από τα χρήµατα, οι δήµοι θέλουν και µια ευελιξία.
Δηλαδή, σχετικά µε τις συµβάσεις, δεν είναι δυνατόν να έχουνε
οι δήµοι µηχανήµατα, να έχει ο Δήµος Τρικάλων ή οποιοσδήποτε
άλλος δήµος, πέντε γκρέιντερ, επτά GCB και όλα τα άλλα µηχα-
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νήµατα και να έχουν µόνο δύο χειριστές. Δεν µπορεί αυτοί οι χειριστές που τους χρειαζόµαστε όταν χιονίζει, όταν βρέχει, όταν
έχουµε αγροτικές καλλιέργειες, να µπαίνουν στο ΑΣΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να αποδεσµευτούν οι δυνατότητες των δήµων ώστε να
χειρίζονται τα θέµατα αυτά. Χρειαζόµαστε ευελιξία για να λύσουµε τα προβλήµατα. Πιστεύω ότι αύριο στη συζήτηση επί των
άρθρων, θα µπορέσουµε να πούµε και ορισµένα πράγµατα σχετικά µε άλλα θέµατα που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους.
Νοµίζω ότι στο τέλος µπορεί να καταλήξουµε σε ένα σωστό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Νταβλούρος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από τη µία µεριά ακούσαµε ότι υπάρχει λόγος -και σε αυτό
συµφωνούµε άπαντες φαντάζοµαι- η Κυβέρνηση να ανταποκριθεί µε το πλέον πληθωρικό τρόπο στην ενίσχυση των δοµών της
τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού.
Βεβαίως, από την άλλη ενοχλεί, απ’ ό,τι φαίνεται, η άσκηση
εποπτείας από την κεντρική διοίκηση σε θέµατα που έχουν να
κάνουν µε τις διοικητικές αλλά κυρίως µε τις διαχειριστικές πράξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από µια µακρά και εξαντλητική, θα έλεγα, συζήτηση ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής σε
σχέση µε το προς κύρωση σχέδιο νόµου και την ακρόαση των
φορέων, οδηγούµεθα σήµερα στη συζήτηση επί της αρχής και
των άρθρων ενός σχεδίου νόµου το οποίο καλείται να δώσει
λύση και να ρυθµίσει άµεσα και επείγοντα ζητήµατα αρµοδιότητας τεσσάρων Υπουργείων, δηλαδή των Υπουργείων Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Επικρατείας και της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης.
Όµως, γινόµαστε δέκτες για µια ακόµα φορά αυτής της πεπατηµένης πλέον τακτικής –διότι περί τακτικισµού τελικώς πρόκειται- των εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης και κυρίως της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης περί του τρόπου µε τον οποίο νοµοθετεί πλέον η Κυβέρνηση.
Έχει καταστεί πλέον επωδός η εξής στάση. Εάν µεν πρόκειται
για νοµοσχέδιο, να προβάλλεται ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας,
εάν δε πρόκειται για κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου,
να λοιδορείται η Κυβέρνηση ότι επιβάλλει έναν τρόπο, ο οποίος
σε κάθε περίπτωση δεν υπηρετεί τον κοινοβουλευτισµό.
Πρέπει επιτέλους να υπάρξουµε πιο ειλικρινείς και µεταξύ µας
αλλά κυρίως απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Πρέπει να δούµε
τελικά εάν το Σύνταγµά µας αναγνωρίζει ή όχι το δίκαιο της
ανάγκης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 44 και εάν προβλέπει µια τέτοια νοµοθετική πρωτοβουλία στην περίπτωση που,
πράγµατι, συντρέχουν λόγοι εξαιρετικοί και επείγοντες, όπου η
Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να λύσει επιτακτικά ζητήµατα,
άλλως µη αντιµετωπίσιµα.
Και ας δούµε τελικώς τα εξής: Αυτές οι πράξεις που θεσπίζονται, έχουν ή όχι τυπική ισχύ ίση µε το νόµο και άρα µπορούν να
τροποποιούν ή να καταργούν υφιστάµενες νοµοθετικές διατάξεις; Είναι ή όχι προϋπόθεση για την κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου από τη µόνη αρµόδια, από τη Βουλή, η
συνδροµή των προϋποθέσεων που επιτάσσει το Σύνταγµα;
Στην προκειµένη περίπτωση, έχετε ίσως διαπιστώσει υπέρβαση ή παραβίαση κάποιας συνταγµατικής διάταξης που έχει να
κάνει µε την τυπική εφαρµογή, την ψήφιση ή την κύρωση µιας
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου; Σαράντα µέρες προβλέπει
το Σύνταγµα από την υποβολή ή από τη σύγκληση της Βουλής
και εντός τριών µηνών από την υποβολή της ή ψήφιση. Έχετε
διαπιστώσει, λοιπόν, στην προκείµενη περίπτωση κάποια παρατυπία; Γιατί άραγε αυτός ο θόρυβος; Για ποιο λόγο; Βέβαια, κατανοούµε πώς ερµηνεύεται η αντίδρασή σας.
Υπηρετείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη λογική της αντίδρασης, υπηρετείτε τη λογική της συντήρησης ενός τέλµατος.
Σας ενοχλεί ο τρόπος µε τον οποίο η Κυβέρνηση προσπαθεί να
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αντιµετωπίσει τα δέοντα ζητήµατα του τόπου και κάθε επιτυχής
παρέµβασή της για τη θεραπεία τους φαίνεται ότι σας οδηγεί σε
ένα περιβάλλον εξαιρετικά δυσµενές για σας. Δυστυχώς, όπως
αποδεικνύεται, δεν σας ενδιαφέρει η προοπτική του τόπου.
Έχετε προτάξει το κοµµατικό σας συµφέρον έναντι του εθνικού
συµφέροντος. Αυτές σας οι τακτικές -τις οποίες καθηµερινά εκδηλώνετε ως πρόσχωµα σε επιχείρηση νοµοθέτησης για ρύθµιση
ζητηµάτων µείζονος σηµασίας- αποδεικνύουν και τις προθέσεις
σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου ρυθµίζονται, πράγµατι ζητήµατα απρόβλεπτα και εξαιρετικά επείγοντα, που αφορούν αρµοδιότητες των τεσσάρων Υπουργείων
στα οποία προαναφέρθηκα αλλά και της Γενικής Γραµµατείας
της Κυβέρνησης.
Άραγε, µπορούν να µας πουν όσοι αντιτίθενται στο παρόν σχέδιο νόµου και µε δεδοµένη την παρέλευση του ηµερολογιακού
έτους 2012 αλλά και της εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 –κάτι που δηµιουργεί, πράγµατι, δεσµεύσεις για τη χώρα µας και τροποποιεί το
σχεδιασµό της διοίκησης στους ΟΤΑ- πώς θα αντιµετωπίζονταν
συγκεκριµένα ζητήµατα εντός του 2012 και πώς θα εξασφαλιζόταν η απρόσκοπτη λειτουργία και χρηµατοδότηση των ΟΤΑ; Επιπλέον, µπορούν να µας πουν πώς θα αποφεύγαµε τις δυσµενείς
συνέπειες που θα προέκυπταν οπωσδήποτε από τη µη αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων;
Κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε µε τις παρεµβάσεις που επιχειρείτε µε το παρόν σχέδιο νόµου, γιατί δίνουν λύση και απάντηση
στα θέµατα άσκησης αρµοδιοτήτων από τους δήµους, οι οποίες
µεταφέρονταν και µεταβιβάζονταν σ’ αυτούς από 1-1-2013. Επίσης, δίνουν λύση σε θέµατα που εξυπηρετούν τις λειτουργικές
ανάγκες των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια του µεσοπροθέσµου, ενώ δίνουν λύση και στα θέµατα αποζηµίωσης αιρετών οργάνων,
δήµων, προκειµένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις τοπικές κοινωνίες.
Όσον αφορά την τροποποίηση διάταξης του άρθρου 10 του
ν. 4071, που αφορά τις ΔΕΥΑ, για λόγους οργανωτικούς και οικονοµικούς αλλά κυρίως για να διασφαλιστεί η υλοποίηση των
ενταγµένων συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο ΕΣΠΑ και η αποτροπή της απώλειας οικονοµικών πόρων, οµοίως συµφωνούµε.
Συµφωνούµε, γιατί δίνουν απάντηση στα ζητήµατα εφαρµογής
του προγράµµατος «Θησέας», στην παράταση της προθεσµίας
στη συγχώνευση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
και στη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας, για το οποίο ακούσαµε αιτιάσεις και από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος αλλά και από την ΚΕΔΕ, σχετικά µε το ότι
επιχειρείται να τεθούν σε µόνιµη κηδεµονία από την κεντρική διοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μου προκαλεί µια αίσθηση όσον αφορά στο τι φταίει άραγε
ένας επιπλέον διαχειριστικός έλεγχος από το κράτος, όταν το
κράτος καλείται να ανταποκριθεί και στην ενίσχυση των οικονοµικών τους αδιεξόδων αλλά κυρίως και των οικονοµικών τους
αναγκών.
Είναι επίσης προφανής η ανάγκη αναδιάρθρωσης των οργανικών µονάδων της Γενικής Διοίκησης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει µάλιστα των νέων αναγκών
υποστήριξης του Παρατηρητηρίου και της οικονοµικής διοίκησης
των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων.
Αναφορικά τώρα µε την αντιµισθία των αντιδηµάρχων στη νησιωτική χώρα και µε το ζήτηµα της παράτασης της προθεσµίας
των κύριων οφειλών των δήµων, νοµίζω ότι στα αυτονόητα δεν
χρειάζεται καµµία επιπλέον αναφορά.
Όσον αφορά τώρα το Κεφάλαιο Β’, το οποίο έχει να κάνει µε
ζητήµατα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, θεωρώ ότι βεβαίως δίνει λύση σε καταργούµενους
φορείς, όπως είναι ο ΟΕΚ και ο ΟΕΕ και βεβαίως δίνει απάντηση
στο ζήτηµα της ενοποίησης του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης, στη λογική του ποιοι επιθυµούν και ποιοι όχι και θέτει
τις προϋποθέσεις. Επιπλέον, δίνει ορθολογική κατεύθυνση στη
ρύθµιση της µισθοδοσίας του αποσπασµένου προσωπικού της
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ΔΕΗ σε µονάδες του ΕΟΠΥΥ ή άλλους κοινωνικούς φορείς,
καθώς επίσης και τα περί στελέχωσης των υπηρεσιών της εταιρείας «ΑΕΔΑΚ».
Επίσης αναγκαία, κύριε Υπουργέ, ήταν η αποσαφήνιση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ. Και, βέβαια, µας δηµιουργεί µια αίσθηση το
γεγονός ότι δεν έχουν υπαγωγή στο διάταγµα 774 για άσκηση
προληπτικού ελέγχου οι συµβάσεις µεταξύ της «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» του
ΕΟΠΥΥ και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ελπίζουµε ότι δεν θα εµποδιστεί
ο κατασταλτικός έλεγχος, εάν και εφόσον ήθελε κριθεί σκόπιµο.
Όσον αφορά τα ζητήµατα που αφορούν τις ρυθµίσεις των θεµάτων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, θέλουµε να πούµε µε
ικανοποίηση ότι επιτέλους δίνει απάντηση σε ένα πάγιο αίτηµα
των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας, τα οποία δικαιούνται
πλέον να επανέλθουν στην υπηρεσία τους, αφού προηγουµένως
έχουν παραιτηθεί για να τεθούν υποψήφιοι στις εκλογές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Τελικώς σε ό,τι έχει να κάνει µε
τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στις αρµοδιότητες του Γενικού
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, είµαστε απολύτως σύµφωνοι,
καθώς επίσης σε ό,τι έχει να κάνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε συνάδελφε,
είστε άνθρωπος που συνήθως τηρεί τους νόµους και την τάξη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: …επικρατείας µε µόνο µία ένσταση…
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πότε θα τελειώσετε; Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: … σ’ αυτό που έχει να κάνει µε
τις διατάξεις του άρθρου 22 και αφορά την παράταση προθεσµίας για την είσπραξη του ειδικού τέλους από τα έσοδα της διαφήµισης από την τηλεόραση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Νταβλούρο,
σας παρακαλώ να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Μ’ αυτόν τον τρόπο, δίνετε το
δικαίωµα σε φωνές που εκφράζουν την Αντιπολίτευση για σχόλια, τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν µε κανέναν τρόπο ούτε τη
λογική της παράταξής µας και κυρίως ούτε το πλαίσιο αξιών της
Κυβέρνησης, την οποία έχουµε την τιµή να στηρίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
προς ενηµέρωσή σας, έχουν κατατεθεί έντεκα τροπολογίες, δύο
υπουργικές και εννέα βουλευτικές. Οι οκτώ τροπολογίες είναι
εµπρόθεσµες.
Μετά από υπολογισµό του χρόνου των οµιλητών, των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των Υπουργών, αναµένεται να τελειώσουµε µετά από δυόµισι ώρες περίπου. Θα ήθελα, λοιπόν,
λίγο εγκράτεια στο χρόνο, γιατί δεν είναι εύκολο και για το Προεδρείο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα µιλήσουµε αύριο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μισό λεπτό. Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί σήµερα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να ψηφιστεί σήµερα και να µιλήσουµε αύριο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ναι, εκτός εάν οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ζητήσουν κάτι άλλο για αύριο. Θα
µιλήσει σήµερα όµως ο κ. Κουίκ επειδή θα απουσιάζει αύριο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, επειδή αύριο θα απουσιάζω, θα επιθυµούσα να µιλήσω σήµερα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο κ. Κουίκ βεβαίως να µιλήσει σήµερα, µετά χαράς.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πολύ ωραία.
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ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους
από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για το γόνιµο τρόπο µε τον
οποίο νοµοτεχνικά επεξεργαστήκαµε, συζητήσαµε και τελικά καταλήξαµε στο συγκεκριµένο κείµενο κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής.
Επιτρέψτε µου όµως, πριν τοποθετηθώ επί της ουσίας να κάνω
και µία παρατήρηση, που αφορά αν θέλετε τις τοποθετήσεις εντυπώσεων στο χώρο της Ολοµέλειας από συναδέλφους και παρατάξεις.
Ξέρετε, σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο Έλληνες, δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο
ακηδεµόνευτες και ελεύθερες συνειδήσεις που νοµοθετούν µε
κριτήριο το εθνικό και κοινωνικό συµφέρον. Είµαστε όλοι εδώ,
διότι υπηρετούµε µία συγκεκριµένη αποστολή που µας ανέθεσε
ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι, ανεξαρτήτως
της ιδεολογικής αφετηρίας από την οποία ξεκινούν, έχουν έναν
στόχο: να υπηρετήσουν το εθνικό και κοινωνικό συµφέρον.
Όποιος το αµφισβητεί αυτό, ονοµατίζει. Και ποτέ όταν έγινε κάτι
διαφορετικό, αυτή η χώρα δεν πήγε µπροστά. Αντιθέτως, όσες
φορές ξεπεράσαµε τέτοιου είδους διαχωριστικές γραµµές, όσες
φορές δηλαδή λειτουργήσαµε µε τις διαφοροποιήσεις µας, αλλά
παραγωγικά, το τελικό αποτέλεσµα για τον ελληνικό λαό, για την
ελληνική δηµοκρατία και για την ελληνική κοινωνία ήταν το καλύτερο δυνατό.
Δεν είναι κακό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός της χώρας ή οι Υπουργοί να συνοµιλούν µε ευρωπαίους συναδέλφους τους ή µε τον διεθνή παράγοντα, ακόµα και όταν
είναι να διαφωνήσουν, να συγκρουστούν ή να διαπραγµατευτούν
µαζί τους ή και να συµφωνήσουν. Μέσα από αυτή την επικοινωνία
ένα πράγµα επιδιώκεται: Η κατοχύρωση του εθνικού συµφέροντος της χώρας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουµε. Άλλωστε,
δεν µπορεί κάποιοι να το κάνουν και να ενοχοποιούν τους άλλους
όταν το κάνουν, καθώς και τον θεσµικό ρόλο που εκπροσωπούν.
Όσον αφορά την ουσία, υπήρξε κριτική. Βεβαίως, υπάρχει µία
παραδοξότητα σε αυτήν την εποχή. Ζούµε γεγονότα που ποτέ η
Ελληνική Δηµοκρατία µεταπολιτευτικά δεν τα έζησε ούτε η ελληνική οικονοµία ούτε η ελληνική πολιτική ούτε η ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις που πρέπει να
αντιµετωπιστούν άµεσα. Το Σύνταγµα της Ελλάδος πρόβλεψε γι’
αυτό στο άρθρο 44, αρκεί να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του «έκτακτου» και του «επείγοντος». Και τα δύο συντρέχουν εδώ. Δείτε την απάντηση στην ηµεροµηνία που φέρει αυτή
η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Δύο ώρες πριν αλλάξει ο
χρόνος, όταν κάποιοι πανηγύριζαν την αλλαγή του χρόνου, κάποιοι άλλοι δούλευαν για να µείνει όρθια η τοπική αυτοδιοίκηση
και η εθνική οικονοµία.
Βεβαίως, το «κατεπείγον» κατέστη «κατεπείγον», διότι όλο το
προηγούµενο διάστηµα έπρεπε να αντιµετωπιστούν άλλα ζητήµατα, τα οποία θα έπρεπε –κατά τη γνώµη µου- να ευαισθητοποιήσουν οριζόντια όλες τις παρατάξεις της Βουλής. Όταν από
τον Ιούνιο ήταν απλήρωτα 150 εκατοµµύρια ευρώ για τη µεταφορά µαθητών και κινδύνευε αυτή να µη γίνει τον Σεπτέµβριο.
Όταν δεν είχαν πληρωθεί παρά µόνο 20 εκατοµµύρια ευρώ από
τα 85 εκατοµµύρια ευρώ για τα καύσιµα των σχολείων, τα οποία
θα «πάγωναν» στην επόµενη σχολική χρονιά και θυµάστε πώς
όλες οι τηλεοράσεις σχολίαζαν τότε τις καταστάσεις. Όταν πάνω
από 250 εκατοµµύρια ευρώ δεν είχαν δοθεί σε καρκινοπαθείς και
ΑΜΕΑ από τα προνοιακά επιδόµατα από τον Φεβρουάριο και οι
άνθρωποι δεν είχαν να πάρουν τα φάρµακα για τον καρκίνο, ή
άλλοι δεν µπορούσαν να επιβιώσουν διότι από αυτό το επίδοµα
περίµεναν να επιβιώσουν. Όταν το αποτυπωµένο έλλειµµα του
προϋπολογισµού ήταν 350 εκατοµµύρια ευρώ γιατί στις βεβαιώσεις τού τότε αρµοδίου Υπουργού υπήρχαν 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ που θα δίνονταν, αλλά τελικά στον προϋπολογισµό
ενεγράφησαν 2,4 ευρώ δισεκατοµµύρια για τους δήµους και
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έπρεπε αυτά τα 350 εκατοµµύρια ευρώ να καλυφθούν σε ελάχιστο χρόνο, διότι µαθηµατικά πηγαίναµε σε χρεοκοπία της τοπικής αυτοδιοίκησης το Σεπτέµβριο. Ήταν εβδοµήντα τέσσερις
δήµοι να καταπέσουν οικονοµικά τον Σεπτέµβριο και να δηµιουργήσουν ένα πιστωτικό γεγονός πολύ ισχυρότερο από την πτώχευση µιας τράπεζας. Όταν υπήρχαν ληξιπρόθεσµες οφειλές
των δήµων προς την αγορά, δηλαδή προς τις τοπικές κοινωνίες,
προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ξεπερνούσαν το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Όλα αυτά ήταν τα επείγοντα. Η Κυβέρνηση
έπρεπε να αντιµετωπίσει πρώτα αυτά. Και αντιµετωπίζοντας
αυτά, τι έµεναν πίσω; Λάθη, παραλείψεις, κενά, στρεβλώσεις,
που επισηµάνθηκαν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του «Καλλικράτη».
Δεν έχω εγώ κανένα λόγο να υπερασπιστώ τον «Καλλικράτη».
Ας τον υπερασπισθούν άλλοι. Άλλωστε, έτυχε να είµαι τότε ο
Βουλευτής της Αντιπολίτευσης, που έθεσε θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Όµως, έχω χρέος ό,τι είναι σωστό µαζί µε τους συναδέλφους
µου να το συντηρήσουµε, ό,τι είναι λάθος να το επισηµάνουµε
και να το διορθώσουµε και ό,τι έχει κενό να το συµπληρώσουµε
και µάλιστα µε το σωστό τρόπο. Και αυτό κάναµε.
Ήλθε, λοιπόν, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ουσιαστικά
να εξορθολογήσει αυτή την κατάσταση και να κρατήσει όρθιους
τους ΟΤΑ και µάλιστα, λύνοντας ζητήµατα, τα οποία είχαν ανακύψει στην πράξη.
Εδώ υπάρχει µια εσωτερική αντίφαση που την είδα στην επιχειρηµατολογία κάποιων παρατάξεων και κάποιων συναδέλφων:
Οµοφώνως –επαναλαµβάνω: οµοφώνως- εισηγήθηκε τις περισσότερες διατάξεις αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος. Πού είναι η παραδοξότητα, λοιπόν, εδώ; Το ότι υιοθετούµε τις απόψεις της Αυτοδιοίκησης και ερχόµαστε να θεραπεύσουµε λάθη και
παραλείψεις που η ίδια επισήµανε;
Λύνονται πρακτικά προβλήµατα, λειτουργικά ζητήµατα των
ΟΤΑ. Εκπληρώνονται συµβατικές υποχρεώσεις. Αντιµετωπίζονται
αποτελεσµατικά οι αδυναµίες, όπως σας είπα, του «Καλλικράτη».
Διασφαλίζεται ταχύτητα και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα
στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Αναδιοργανώνονται υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών. Και ενισχύεται όσο το δυνατόν, µε
βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, η οικονοµική αυτοτέλεια των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε όλα τα άρθρα θα δείτε να εξυπηρετούνται αυτές οι αξίες
και αυτοί οι στόχοι. Και γίνοµαι συγκεκριµένος. Θα αναφερθώ
στην πρώτη ενότητα που την αξιολογούµε εις ολόκληρον, την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου:
Όντως, όσον αφορά το άρθρο 1, διακόσιες τρεις αρµοδιότητες από τη Δευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση και από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση, από 1-1-2013 έπρεπε να µεταφερθούν στους
δήµους. Εάν γινόταν αυτό, λοιπόν, θα πηγαίναµε σε πλήρη κατάρρευση, διότι δεν είχε συντελεστεί η προηγούµενη προετοιµασία. Αλλού η αρµοδιότητα της Πολεοδοµίας, αλλού οι
πολεοδόµοι. Πώς θα λειτουργήσει το σύστηµα µε άµεσες επιπτώσεις και στην αγορά και στη διοίκηση και στην οικονοµία και
στην κοινωνία; Έπρεπε αυτό το πράγµα να αντιµετωπιστεί.
Δεν ανακόπτουµε το πνεύµα της µεταρρύθµισης, σε καµµία
περίπτωση. Λέµε όµως «µε πιο ευέλικτο τρόπο». Όταν δηλαδή οι
δήµοι αντιλαµβάνονται ότι έχουν την ετοιµότητα από άποψη
πόρων και από άποψη υποδοµών να πάρουν κάποιες αρµοδιότητες, αµέσως µε υπουργική απόφαση µεταφέρονται αυτές οι αρµοδιότητες.
Ήδη, κύριε Ντόλιο, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών
ετοιµάζουν την πρώτη γενιά, αν θέλετε, αρµοδιοτήτων που είναι
ανέξοδες και µπορούν να λειτουργήσουν για να µεταφερθούν
προς τους δήµους.
Στο άρθρο 2 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου αντιµετωπίζεται µε ευελιξία η ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών, χωρίς
να υπερβαίνουµε τον περιορισµό προσλήψεων που έχει τεθεί, αν
θέλετε και από το µεσοπρόθεσµο. Ένα νησί δεν έχει γιατρό, δεν
έχει µηχανικό. Τότε έχει τη δυνατότητα ο δήµαρχος να προσλάβει µε σύµβαση µίσθωσης έργου το συγκεκριµένο επιστήµονα
και αυτή η θέση αφαιρείται, για να µη δηµιουργεί πρόσθετο κό-
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στος από τις προβλεπόµενες προσλήψεις.
Επιλύεται το ζήτηµα των αντιδηµάρχων. Και εδώ ακριβώς, φαίνεται ότι εµείς δεν ήρθαµε δογµατικά στην επιτροπή. Ήρθαµε να
ακούσουµε, να διορθώσουµε, να συµψηφίσουµε και να συνθέσουµε. Γι’ αυτό και έγιναν οι απαιτούµενες διορθώσεις, όπου
ακριβώς επισηµάνθηκαν ορισµένες αδυναµίες.
Στο άρθρο 4 µε ευελιξία αντιµετωπίζεται το θέµα των ΔΕΥΑ.
Και εκεί -κατά τη γνώµη µου- διαφυλάσσονται και πόροι του
ΕΣΠΑ.
Επίσης, στο άρθρο 5 συνεχίζει να επιτείνεται η αποτελεσµατικότητά µας στη διαχείριση του «Θησέα», που θυµίζω ότι δεν
είχαν δοθεί χρήµατα από το 2011 και αποπληρώθηκαν χίλια σαράντα επτά έργα τους τελευταίους µήνες στην καρδιά της κρίσης. Μάλιστα, περίσσεψαν και 53 εκατοµµύρια ευρώ περίπου για
νέα έργα. Ουσιαστικά, µε αυτή την ευελιξία επιτυγχάνουµε την
ολοκλήρωση του στόχου.
Στο άρθρο 6 της πράξης, η παράταση για τους ΦΟΔΣΑ δίνει κατά τη γνώµη µου- τη δυνατότητα και το περιθώριο να αντιµετωπίσουµε αυτά τα ζητήµατα και να αξιοποιήσουµε τους
αντίστοιχους πόρους του ΕΣΠΑ.
Όσον αφορά το άρθρο 7, το Παρατηρητήριο δεν συζητείται
σε αυτή την πράξη, αλλά όλοι αναφέρονται στο Παρατηρητήριο.
Σας λέω, λοιπόν, ότι η ελληνική δηµοκρατική πολιτεία επ’ ουδενί
δεν παραιτείται του δικαιώµατος από το να ελέγχει τη διαφάνεια
και την αποτελεσµατικότητα µε την οποία οι αιρετοί των ΟΤΑ θα
διαχειριστούν τα χρήµατα, που η ίδια η πολιτεία τους δίδει. Όταν
δίνουµε 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, θέλουµε να ξέρουµε
πώς αυτά αξιοποιούνται µε σεβασµό στο αυτοδιοίκητο, µε αυτοδέσµευση της ίδιας της αυτοδιοίκησης -όσον αφορά τη στοχοθέτηση και τα χρονοδιαγράµµατα- και µε συστηµατική παρακολούθηση κατά µόνας. Διότι είµαστε αντίθετοι στις οριζόντιες λογικές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υπάρχουν καλοί και κακοί δήµοι. Υπάρχουν οι «νοικοκυραίοι»,
οι οποίοι πραγµατικά αγωνίζονται να κρατήσουν όρθια την τοπική
κοινωνία. Όµως, υπάρχουν και τα «λαµόγια» που πρέπει να αποµονωθούν, να χτυπηθούν και να σταλούν στη δικαιοσύνη. Δεν
µπορούµε να χαριστούµε σε κανέναν. Δεν µπορούµε να αδικούµε
µονίµως τους τίµιους και τους αποτελεσµατικούς και να ισοπεδώνουµε. Αυτό κάνει το Παρατηρητήριο. Εξετάζει κατά µόνας
δήµο-δήµο, βλέπει τις επιδόσεις και τη συνέπεια. Συµβουλεύει,
βοηθάει και όταν δει αποκλίσεις, τότε παρεµβαίνει, για να προστατέψει το δηµόσιο συµφέρον.
Επίσης, αναγκαία είναι η αναδιοργάνωση του Υπουργείου
Εσωτερικών. Είναι στο πλαίσιο της ευρύτερης αξιολόγησης, που
επιχειρεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Η διάταξη
είναι απολύτως συµβατή µε τους διεθνείς κανόνες αξιολόγησης.
Αποµειώνει τις διοικητικές µονάδες κατά 40% και διασφαλίζει
οφέλη που ξεπερνούν περίπου τα 3 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο
σε λειτουργικό κόστος. Προστατεύει και κατοχυρώνει τη χρησιµότητα των εργαζοµένων.
Όλοι εδώ δεν κόπτονται για τους εργαζόµενους; Όταν, λοιπόν,
ο εργαζόµενος ξέρει τι δουλειά έχει να κάνει και πόσο αποτελεσµατικός πρέπει να είναι σε αυτή τη δουλειά, δεν κινδυνεύει η
θέση του, ή να µπει σε διαθεσιµότητα ή σε οποιαδήποτε άλλη
προοπτική.
Αποκαθίσταται η αδικία των δέκα µικρών νησιών. Παράλληλα,
είναι σηµαντικό το άρθρο 10 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί για πρώτη φορά εφαρµόζεται ο συµψηφισµός. Δηλαδή, στην οικονοµική διαφορά δήµου και κράτους γίνεται
συµψηφισµός χρεών, κάτι το οποίο πρέπει να αποτελέσει παράδειγµα και για τη σχέση πολιτείας-πολίτη. Διότι έτσι µόνο θα νοικοκυρευτεί η κατάσταση.
Θα αναφερθώ στο νόµο, γιατί τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν ή
αρµοδιότητες του συναδέλφου µου, του κ. Αθανασίου -που θα
σας µιλήσει αύριο γι’ αυτές- ή αρµοδιότητες τριών, τεσσάρων
άλλων συναδέλφων Υπουργών.
Στο νόµο, στο άρθρο 2, διατηρούνται κάποιες από τις διατάξεις, που είχαν υιοθετηθεί και φεύγουν κάποιες άλλες που δηµιουργούσαν µια, αν θέλετε, αντινοµία, η οποία θεραπεύτηκε µετά
από τη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή.
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Επίσης, στο άρθρο 3 ικανοποιείται ο αίτηµα της ΠΟΕ-ΟΤΑ και
των εργαζοµένων για εναρµόνιση του εργασιακού status των
υπαλλήλων του στενού δηµόσιου τοµέα µε αυτούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, δηλαδή τους υπαλλήλους των ΟΤΑ. Ουσιαστικά, υιοθετείται στην πράξη η αξιοκρατία για τους προϊσταµένους.
Το άρθρο 4, που µας είχε απασχολήσει στην επιτροπή εκτενώς
και αφορά τον συµψηφισµό των προσλήψεων του προηγούµενου
µε το νέο έτος, ουσιαστικά κατοχυρώνει τη δυνατότητα να µπορούµε να προσλαµβάνουµε υπαλλήλους, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από τα ανταποδοτικά. Είχατε κάνει τότε µια παρέµβαση πάνω σε αυτό, την οποία την υιοθετήσαµε µε νοµοτεχνική βελτίωση. Αυτοί θα πληρώνονται από τα ανταποδοτικά και
άρα, δεν πρέπει να προσµετρούνται στον περιορισµό που επιβάλλει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης στις προσλήψεις.
Στο άρθρο 5 του κυρωτικού νόµου δίνεται αντίστοιχη εναρµόνιση και σε άλλα θέµατα, όπως είναι το θέµα των αδειών για τους
υπαλλήλους.
Στο άρθρο 6 συµπληρώνονται κάποια λειτουργικά θέµατα του
Παρατηρητηρίου, ενώ στο άρθρο 7 εξυπηρετούνται οι ίδιοι οι πολίτες µετά από οµόφωνο αίτηµα των δήµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να χρησιµοποιήσω λίγο
χρόνο από τη δευτερολογία µου.
Δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν τα γραφεία εξυπηρέτησης των φορολογουµένων στις υποδοµές των δήµων, όταν οι
δήµοι το επιθυµούν και µπορούν οικονοµικά να το αντέξουν, γιατί
έτσι εξυπηρετούνται πάρα πολλές αποµονωµένες περιοχές. Το
κράτος αυτή τη φορά αντιδρά ενιαία και συµπληρωµατικά. Δεν
έχουµε για την ίδια υπόθεση πολλές υπηρεσίες διαφορετικών
Υπουργείων. Θα έχουµε ένα σηµείο όπου ο πολίτης θα εξυπηρετείται. Έτσι γίνεται και οικονοµία κλίµακος. Είναι αίτηµα των
δήµων που ικανοποιείται και αυτό.
Όσον αφορά το θέµα του «Θησέα», στο άρθρο 8, σας το ανέφερα. Αρκεί να σας πω ότι από τη ΣΑΤΑ παρακρατούµε τώρα ένα
κοµµάτι για να ικανοποιήσουµε και την «ουρά», θα έλεγα, του
«Θησέα». Θυµίζω ότι τις δεσµεύσεις που αναλάβαµε προγραµµατικά τις τηρήσαµε και πριν τη λήξη του έτους πήραν όλοι οι
δήµοι τη ΣΑΤΑ που δικαιούνταν. Από εδώ και πέρα, µε συνέπεια,
στις αρχές του κάθε µήνα παίρνουν τις ΣΑΤΑ, αλλά και τους ΚΑΠ,
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Άρα, µπορούν νοικοκυρεµένα να κάνουν τον προγραµµατισµό τους. Οι επιδόσεις, οι
οποίες κατεγράφησαν παρά τη δυσµενή κατάσταση, µας οδήγησαν σε διαχειριστικό πλεόνασµα του προϋπολογισµού, 180 εκατοµµυρίων τον Γενάρη του 2013 και 180 εκατοµµυρίων τον
Φεβρουάριο του 2013. Αυτό δείχνει, αν θέλετε και εµπράκτως,
την πρόοδο της προσπάθειας που ξεκινήσαµε.
Στο άρθρο 9 αποκαθίσταται µια ισότητα ευκαιριών στη στελέχωση των γενικών διευθύνσεων.
Το άρθρο 10 είναι µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Τα άρθρα 11 και 12, όπως σας είπα, θα σας τα παρουσιάσει ο
κ. Αθανασίου.
Στο άρθρο 13 ικανοποιούµε αιτήµατα, όχι µόνο των δήµων,
αλλά και πολλών συναδέλφων που άσκησαν κοινοβουλευτικό
έλεγχο για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, διότι ξεκαθαρίζει το
καθεστώς του κανονισµού λειτουργίας και το επόµενο διάστηµα
δίνεται η δυνατότητα προσαρµογής σε σύγχρονα πρότυπα.
Στο άρθρο 14 ουσιαστικά ενθαρρύνουµε την κινητικότητα.
Είναι κάτι που το ζήτησαν οι εργαζόµενοι στη Δηµοτική Αστυνοµία. Μετά από πέντε χρόνια υπηρεσίας και εφόσον τους το επιτρέπει ο δήµαρχος, να µπορούν να µεταβούν σε άλλη υπηρεσία
ή σε άλλο δήµο. Ικανοποιείται, δηλαδή, αίτηµα των εργαζοµένων
που διευκολύνει, όµως και την αποτελεσµατικότητα της διοικήσεως.
Στα άρθρα 15 και 16 έχουµε απλουστεύσεις.
Στο άρθρο 17 έγινε εκτενής συζήτηση. Δεν είµαστε εµείς οι
επισπεύδοντες, και δικαιούµαι να πω δυο παρατηρήσεις στο
θέµα αυτό.
Έχουµε µπει σε µια άλλη συνεργατική κουλτούρα. Όλα τα
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άλλα κοινοβούλια, που ήταν συνηθισµένα σε κυβερνήσεις συνεργασίας, έχουν αναπτύξει υποδοµές νοµοπαρασκευής στις οποίες
συµµετέχουν όλα τα κόµµατα, που συναποτελούν την Κυβέρνηση. Μια τέτοια θεσµική κουλτούρα εδώ δεν υπήρχε µέχρι
τώρα, γιατί οι κυβερνήσεις ήταν µονοκοµµατικές. Καλείται, λοιπόν, ο Γραµµατέας του Πρωθυπουργού ουσιαστικά να καλύψει
αυτό το κενό µεταβατικά, ώσπου να οικοδοµηθούν τέτοιου είδους δοµές και θεσµοί µέσα στη λειτουργία του πολιτεύµατος,
αλλά και του Κοινοβουλίου. Δεν παίζει αποφασιστικό ρόλο. Παίζει συντονιστικό ρόλο. Βεβαίως, αυτό το πράγµα όσο µπορεί να
αποσαφηνιστεί και βελτιωθεί, θα γίνει και στο µέλλον.
Να κάνω δυο κεντρικές και νευραλγικές παρατηρήσεις, που
σχετίζονται µε τις δυο τροπολογίες που εµείς φέρνουµε.
Η πρώτη τροπολογία αφορά την ενεργοποίηση του παλιού
προγράµµατος «Αξία, Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή, Ισόρροπη Ανάπτυξη» και τη δηµιουργία ενός ταµείου εξυγίανσης, το
οποίο έχουµε προεκτιµήσει ότι την επόµενη τετραετία θα συγκεντρώσει γύρω στα 400 εκατοµµύρια ευρώ, διότι στους δήµους
στους οποίους δίνουµε ληξιπρόθεσµες οφειλές, γιατί είναι εντάξει τιµολογιακά, παρακρατούµε τα παρακρατηθέντα. Είναι περίπου εκατόν εξήντα δήµοι µέχρι τώρα που το έχουν αιτηθεί. Αν
δεν θέλουν να µπουν σε αυτή τη διαδικασία, δεν αιτούνται και
πάνε στον συµψηφισµό. Όταν µπουν όµως και ζητούν ληξιπρόθεσµα και είναι εντάξει, τα παρακρατηθέντα πάνε σε αυτό το ταµείο. Είναι η µια πηγή του ταµείου. Άλλες πηγές είναι άλλοι
φόροι, όπως είναι ο φόρος ζύθου, το τέλος διαφήµισης και το
τέλος ακίνητης περιουσίας. Πού πάνε αυτά τα χρήµατα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλάζει η φιλοσοφία. Δεν συνεχίζουµε να πληρώνουµε πια τους «µπαταχτσήδες», τους αµελείς και τους αδιάφορους. Πρώτα απ’ όλα, δίνουµε τη
δυνατότητα µε αυτά τα χρήµατα να βάλουν τη δική τους συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από ΕΣΠΑ ή από άλλους
διεθνείς πόρους. Άρα, πολλαπλασιάζουµε το κεφάλαιό τους και
ενθαρρύνουµε τις αναπτυξιακές τους πρωτοβουλίες που θα τους
δηµιουργήσουν δικά τους έσοδα.
Δεύτερον, συντηρούµε και ενεργοποιούµε για πρώτη φορά το
πρόγραµµα αυτεπιστασίας, που είναι ένα πρόγραµµα που θα τονώσει την προσπάθεια καταπολέµησης της τοπικής ανεργίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους δήµους, εφόσον το επιθυµούν, να
κάνουν προσλήψεις αµέσως από λίστες του ΟΑΕΔ, από τεχνίτες
κυρίως ανέργους που τους χρειάζονται.
Βεβαίως, εκτός από το ότι στηρίζουµε τους προβληµατικούς
δήµους µέσα από αυτό το πρόγραµµα εξυγίανσης, επιβραβεύουµε και τους επιµελείς, τους συνεπείς και τους προοδευτικούς δήµους που έχουν καταγράψει αντικειµενικά πρόοδο σε µία
σειρά από προσπάθειες τις οποίες έχουν κάνει.
Με το ίδιο άρθρο της τροπολογίας παρατείνουµε το «Βοήθεια
στο Σπίτι» δίνοντας τον απαιτούµενο χρόνο για να συναφθούν οι
κοινωνικοί συνεταιρισµοί των εργαζοµένων, ώστε από το Σεπτέµβριο και µετά να υπάρξει η δυνατότητα, το σύστηµα να µπορεί
να επιβιώνει από µόνο του, καλύπτοντας το σύνολο των εργαζοµένων και το σύνολο των δικαιούχων που ξεπερνούν τις ογδόντα
χιλιάδες.
Τέλος, µέσα στην ίδια τροπολογία ουσιαστικά παρατείνεται η
δυνατότητα ρύθµισης των χρεών για κάποιους δήµους. Είναι µία
ανάλογη διάταξη µε αυτήν που είχαµε κάνει το Σεπτέµβριο και
σώσαµε από το κραχ την τοπική αυτοδιοίκηση, ρύθµισης των
χρεών µέχρι τις 30-6-2013. Όσοι δεν πρόλαβαν να υπαχθούν τότε
στη ρύθµιση, ρυθµίζουν τα χρέη τους και γίνονται µε αυτόν τον
τρόπο βιώσιµοι.
Η τελευταία τροπολογία, υπ’ αριθµόν 399 που καταθέτουµε,
αφορά, στο µέτρο που έχει να κάνει µε τις δικές µου αρµοδιότητες, την υποχρέωσή µας να υιοθετήσουµε τα αποτελέσµατα της
τελευταίας απογραφής. Επειδή τώρα δηµοσιεύθηκε η τελευταία
απογραφή, ακριβώς δηλαδή στην καρδιά του οικονοµικού έτους
και στην εξέλιξη του τρέχοντος προϋπολογισµού και επειδή δεν
θέλουµε να αδικήσουµε κανέναν, ούτε αυτούς που θα χάσουν
πόρους ούτε αυτούς οι οποίοι θα κερδίσουν πόρους λόγω της
µετακίνησης του πληθυσµού, τι λέµε; Λέµε ότι για τα θέµατα της
διοικήσεως θα πρέπει να ισχύσει η νέα απογραφή. Δηλαδή για
τον αριθµό των αντιδηµάρχων, για παράδειγµα, θα πρέπει να
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ισχύσει η νέα απογραφή από τη νέα περίοδο, γιατί οι παρόντες
αντιδήµαρχοι έχουν εκλεγεί για δύο χρόνια. Αυτή είναι η διοικητική τακτοποίηση.
Για το θέµα των ΚΑΠ, όµως, για να µην αδικήσουµε τους νέους
δικαιούχους, αυτό θα γίνει από το νέο προϋπολογισµό, δηλαδή
ουσιαστικά από 1-1-2014, από τον προϋπολογισµό που θα προετοιµαστεί και θα ψηφιστεί το Δεκέµβριο αυτού του έτους. Αυτό,
δε, καλύπτει και τα µισθολογικά των αιρετών εκεί που έχουν µεταβληθεί αυτά. Σε αυτό συνίσταται και η νοµοτεχνική βελτίωση
που φέραµε, γιατί τα µισθολογικά των αιρετών είναι κοµµάτι των
ΚΑΠ.
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, δεν πάµε στο ένα άκρο, δηλαδή
κάνουµε τώρα αµέσως την αλλαγή, καταπίπτουν οι προϋπολογισµοί, φεύγουµε έξω από τους στόχους, σταµατάει η προσπάθεια
της εξυγίανσης που έχει ξεκινήσει µε πάρα πολύ κόπο, ούτε πάµε
στο άλλο άκρο να περιµένουµε να τελειώσει η τετραετία και µετά
να αρχίσουµε αυτού του είδους τις µεταβολές. Πάµε µε κριτήριο
απολύτως ρεαλιστικό και µε σεβασµό στις διαδικασίες που έχουν
γίνει, για να µην σταµατήσει ουσιαστικά να λειτουργεί σωστά και
εύρυθµα η τοπική αυτοδιοίκηση.
Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου της τροπολογίας υιοθετείται η πρόταση που έκανε η κ. Παπακώστα νοµίζω και στηρίχθηκε και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, για την εξοµοίωση
του επιδόµατος των προϊσταµένων των ΟΤΑ που ασκούν χρέη
κατά ανάθεση, διότι υπήρχαν διακριτικές µεταχειρίσεις από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε άλλα Υπουργεία ή σε άλλους δήµους
ήταν έτσι και σε άλλους ήταν αλλιώς. Διά νόµου, λοιπόν, πρέπει
όλοι να είναι εντάξει απέναντι σε αυτό το θέµα και ικανοποιείται
και εδώ ένα αίτηµα των εργαζοµένων που κατέθεσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Με αυτές τις παρεµβάσεις θεωρούµε ότι τελειώνουµε µε τις
αρρυθµίες και τις λειτουργικές ανωµαλίες που παρατηρήθηκαν
την προηγούµενη περίοδο. Και έχοντας κατά κάποιον τρόπο τακτοποιήσει και τις οικονοµικές εκκρεµότητες που ήταν αφόρητα
πιεστικές, θεωρώ ότι δεν θα ξαναµπούµε σε µία τέτοιου είδους
νοµοπαρασκευαστική, νοµοτεχνική και νοµοθετική παραδοξότητα. Με φυσιολογικά νοµοσχέδια που θα έρχονται σε κύµατα,
θα προσπαθήσουµε να λειτουργήσουµε λάθη, παραλείψεις και
κενά του θεσµικού πλαισίου, προχωρώντας κάθε ενδιαφέρουσα
καινοτόµο ιδέα, από όποια πλευρά του Κοινοβουλίου και αν προέρχεται, µε αποκλειστικό στόχο να εδραιώσουµε το βασικό ρόλο
της τοπικής αυτοδιοίκησης και να εφαρµόσουµε την αρχή της
επικουρικότητος, δηλαδή να πάµε τις αποφάσεις κοντά στον πολίτη, να κρατήσουµε όρθια τα κοινωνικά δίκτυα των δήµων, τα
οποία σε αυτήν τη δύσκολη ώρα αναπλήρωσαν σε πάρα πολλές
περιπτώσεις την έλλειψη κοινωνικού κράτους και στήριξαν την
πατρίδα µας και την κοινωνία µας, ώστε να βγει επιτυχώς και
όρθια από την κρίση, και συνεχίζουν να τη στηρίζουν ώσπου να
φθάσουµε στον τελικό προορισµό, που είναι η έξοδός µας ξανά
στις διεθνείς αγορές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κουίκ έχει το
λόγο. Μετά θα µιλήσει ο κ. Παππάς και κλείνουµε για σήµερα. Ο
Αναπληρωτής Υπουργός θα µιλήσει αύριο.
Ορίστε, κύριε Κουίκ, έχετε το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Κοινοβουλευτικούς που µου δίνουν την προτεραιότητα σήµερα να µιλήσω. Αύριο θα λείπω στα Γιάννενα, κύριε Πρόεδρε, για µία
οµιλία σχετικά µε την ΕΟΖ, και γι’ αυτό σας ευχαριστώ πάρα
πολύ που µου δίνετε την ευκαιρία να µιλήσω σήµερα.
Απλά και µόνο επειδή ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στο
θέµα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα ήθελα να του πω ότι σήµερα κατατέθηκε µία ερώτηση και θα σας θερµοπαρακαλούσα να δώσετε
σύντοµα την απάντηση, διότι, ειδικά για το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι» έχουµε την καταγγελία ότι έχετε δώσει στους κοινωνικούς λειτουργούς ερωτηµατολόγιο µε την απειλή ότι εάν δεν
το συµπληρώσουν θα διακοπεί η µισθοδοσία τους. Εκεί µέσα θα
πρέπει να καταγράψουν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα εκείνων οι οποίοι ωφελούνται από το πρόγραµµα, δηλαδή του παπ-
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πού, της γιαγιάς και όχι µόνο.
Εάν, λοιπόν, συµβαίνει κάτι τέτοιο, που είναι ένας ωµός εκβιασµός -και δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλετε αυτήν τη συλλογή των
προσωπικών δεδοµένων- θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να
έχω, µε βάση την κοινοβουλευτική διαδικασία, έγγραφη την
απάντησή σας, όπως έγγραφη απάντηση έχω πάρει από το
Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, από τον Αναπληρωτή Υπουργό
σας, και µία πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση σε σχέση µε τον
«Καλλικράτη».
Ήταν τέλη καλοκαιριού, αρχές φθινοπώρου όταν ζήτησα να
µου πείτε τι θα πράξετε για περιπτώσεις όπως είναι η Λέσβος,
που είναι ένα τεράστιο νησί, ένας δήµος που δεν µπορεί να τα
βγάλει πέρα, µε τρία βουνά, δύο κόλπους και ένα τρισάθλιο
οδικό δίκτυο και µου είχατε απαντήσει, µε την υπογραφή του
Αναπληρωτή Υπουργού, ότι σκέφτεστε –στα σοβαρά, όµως, το
σκέφτεστε- να κάνετε µία αναθεώρηση του «Καλλικράτη» για περιπτώσεις νησιωτικές και ίσως όχι µόνο. Μέχρι σήµερα, όµως,
έχει παρέλθει ο χρόνος και δεν έχουµε δει καµµία πρωτοβουλία
από την πλευρά σας, την ώρα µάλιστα που ακούγεται µε ιδιαίτερη έµφαση ότι θέλετε να δώσετε και παράταση στη θητεία
δήµων και περιφερειών κατά ένα µε ενάµιση χρόνο, µε την οποία
παράταση σας λέµε ότι εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες διαφωνούµε ριζικά.
Εκείνοι που κατέβηκαν στις περασµένες εκλογές, κατέβηκαν
µε τις προϋποθέσεις που γνώριζαν. Για το αν θέλουν τώρα παράταση, γιατί δεν τα κατάφεραν τα δυόµισι χρόνια και ζητάνε να
αποδείξουν εάν είναι καλοί δήµαρχοι ή όχι µετά από ενάµιση
χρόνο, να λάβετε απλά υπόψη σας ότι εµείς διαφωνούµε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι κάνατε µία φιλότιµη προσπάθεια να µας αποδείξετε ή προσπαθήσατε να αποδείξετε εάν συνέτρεχαν οι λόγοι για να έρθει όλος αυτός ο µικρός τόµος, η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, στη Βουλή. Πρέπει να σας πω
ότι έχω απορίες. Δηλαδή συνέτρεχαν ειδικοί λόγοι να γίνει πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου για το θέµα των διαφηµίσεων των καναλιών, για παράδειγµα; Συνέτρεχαν ειδικοί λόγοι για να γίνει
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η περικοπή της αντιµισθίας
των δηµάρχων των µικρών νησιών; Εκτός και αν προσχωρούµε
σε εκείνη την απίστευτη ιδέα την οποία αποκάλυψε ο κ. Μουσουρούλης πριν από αρκετούς µήνες, ότι είπε κάποιος χαµηλόβαθµος χαρτογιακάς της τρόικας «τι να τα κάνετε τώρα τα νησιά µε
εκατόν πενήντα κατοίκους, αδειάστε τα να τελειώνουµε»!
Πραγµατικά, δεν είχα την ελπίδα ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες θα ήµουν σε µία Βουλή µε πιο φυσιολογική λειτουργία,
αλλά δεν περίµενα ότι θα γινόµουν -και είναι επιεικής ο όρος- και
βουλευτής-«γλάστρα». Δεν το αποδέχοµαι. Εδώ και τρεις µήνες
φωνάζω για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και σήµερα
για πρώτη φορά είδα ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι, ακόµη και
από τη Συµπολίτευση, οι οποίοι ανέβηκαν στο Βήµα να µιλήσουν,
το θέµα αυτό το έθεσαν ως ένα ζήτηµα, το οποίο πλέον ενοχλεί.
Διότι είναι σαφές ότι όλα γίνονται νοµότυπα, βεβαίως, µέσα σε
σαράντα µέρες, µέσα στους τρεις µήνες. Αλλά γιατί; Και γιατί
σοβαρά νοµοθετήµατα, όπως είναι, για παράδειγµα, το σχέδιο
«Αθηνά», το φέρνετε µε προεδρικό διάταγµα και δεν το φέρνετε
εδώ µέσα στη Βουλή, να το κουβεντιάσουµε στην Ολοµέλεια;
Όµως καταλαβαίνουµε το γιατί. Διότι ακόµα και Βουλευτές της
συγκυβέρνησης θα το απορρίψουν.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να σταθώ σε ορισµένα ειδικότερα
ζητήµατα, όπως, για παράδειγµα, στο θέµα της οικονοµικής εποπτείας των δήµων. Εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας. Δίνετε λεφτά
και πρέπει να ξέρετε όσον αφορά αυτά τα λεφτά πώς γίνεται η
διαχείρισή τους. Διάβαζα -δεν θυµάµαι σε ποιο blog, ίσως και
στα ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ, δεν θυµάµαι- ότι σκέφτεστε ή το έχετε ανακοινώσει, ότι θα πριµοδοτείτε µε 10% τους δήµους, οι οποίοι κάνουν µια χρηστή διαχείριση των χρηµάτων τους. Θα έλεγα ότι
αυτό το bonus είναι ένα εξαιρετικά θετικό µέτρο, την εποχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπου οι δήµοι πλέον έχουν χάσει την
παλιά τους φυσιογνωµία και έχουν γίνει δήµοι στους οποίους
χρειάζονται πραγµατικά δήµαρχοι -µάνατζερς, δήµαρχοι οι
οποίοι να ξέρουν τι κάνουν.
Όµως, πολύ φοβάµαι ότι µε τις διατάξεις που έχετε ήδη φέρει
και µε τους επόπτες που έχετε βάλει και µε την µη παροχή πλέον
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της κρατικής εγγύησης στην οποιαδήποτε δανειοδότηση, που
σηµαίνει ότι αναγκάζετε τους δήµους να πηγαίνουν πλέον να φορολογούν µε δηµοτικά τέλη απευθείας τους δηµότες τους, πρώτον, έχετε κάνει τη ζωή τους πάρα πολύ δύσκολη, και δεύτερον,
τους οδηγείτε προς µία κατεύθυνση που δυστυχώς εφαρµόζεται
στο εξωτερικό σε πολλές πόλεις. Είχα καταγγείλει από την εποχή
ακόµα που ήµουν στο «ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL», το 2010 που γινόντουσαν οι δηµοτικές εκλογές, ότι κυκλοφορεί ανά την Ευρώπη
µία γερµανική εταιρεία, η οποία λέγεται «ARVATO GOVERNMENT SERVICES», η οποία δεν κάνει τίποτε παραπάνω από το
εξής: όπου βρίσκει ένα δήµο µε τεράστια οικονοµικά προβλήµατα, πάει και του παίρνει τη διαχείριση, περίπου σαν εισπρακτική εταιρεία, για να πάει να τα µαζέψει από τους δηµότες.
Ουδέποτε ένα τέτοιο σενάριο διαψεύστηκε. Πάντως, ξέρετε ότι
υφίσταται στην Λατινική Αµερική, αλλά και εδώ στην Ευρώπη.
Επίσης, να υπολογίσουµε, σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά των
δήµων, ότι υπήρξαν δήµοι που µε αυτόν τον άθλιο καλλικρατικό
νόµο ήταν υγιέστατοι, όπως ο Δήµος Ελληνικού, που µε τη συνένωση µε άλλους δήµους, εισέπραξε και όλα τα χρέη και τελικά
βρέθηκε ένας δήµαρχος να έχει στην πλάτη του τα αµαρτήµατα
κάποιων άλλων.
Θα µου κάνετε µια χάρη, κύριε Υπουργέ; Μπορείτε να µου
πείτε τα ονόµατα εκείνων των συµβούλων σας που πρότειναν και πέρασε µάλιστα ως διάταξη- το να καταργηθεί η αντιµισθία
των αντιδηµάρχων στα µικρά νησιά; Θέλω τα ονόµατά τους: αν
λέγεται Τέρενς, αν λέγεται Μάκης, αν λέγεται Κώστας, τα ονόµατά τους. Θέλω να ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι µεγάλωσαν στις
Βερσαλλίες ή στο Κολωνάκι και δεν έχουν εικόνα του τι είναι οι
Οθωνοί, τι είναι η Ερείκουσα, τι είναι η Ηρακλειά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν πέρασε η διάταξη.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Το ξέρω ότι δεν πέρασε, αλλά µόνο και µόνο το ότι κάποιοι άνθρωποι σκέφτηκαν
να το κάνουν, είναι αρκετό. Πραγµατικά, ζητώ τα ονόµατά τους
και θα ασκήσω αυτό το δικαίωµά µου και µέσα από ερώτηση,
όπως είχα ζητήσει και τα ονόµατα των συµβούλων του Υπουργείου Οικονοµικών που χώρισαν την Ελλάδα σε τέσσερις ζώνες,
αλλά ξέχασαν ότι σε µια ζώνη όπως για παράδειγµα είναι η
Κρήτη, άλλος καιρός είναι τον χειµώνα κάτω στη θάλασσα και
άλλος καιρός είναι πάνω στον Οµαλό, για να βάλουµε και υψοµετρικά την επιδότηση του πετρελαίου θέρµανσης. Είναι προφανές ότι κάποιοι θα πρέπει να έχουν µεγαλώσει στην Ολλανδία και
τους έχει πάρει το Υπουργείο Οικονοµικών για να κάνει αυτού
του είδους τις µελέτες. Θέλω πραγµατικά τα ονόµατά τους. Ποιοι
είναι αυτοί οι κύριοι;
Μιλάµε για πολύ µικρά νησάκια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στους
Οθωνούς, αν έχετε πάει στη Σαµοθράκη, αν έχετε πάει στην
Ερείκουσα –φαντάζοµαι ότι στα πιο κοντινά έχετε πάει- για να
δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε καν γιατρό. Ξέρετε τι
είναι να υπάρχει ένας γιατρός γι’ αυτά τα τρία νησιά; Έχετε αναρωτηθεί πώς µετακινείται αυτός ο γιατρός; Ξέρετε ότι συνάντησα
τους Αντιδηµάρχους Οθωνών και Μαθρακίου στην Κέρκυρα;
Ήρθαν οι άνθρωποι πραγµατικά αναστατωµένοι και ζήτησαν να
παρέµβουµε. Ανέλαβε το θέµα τους η τοµεάρχης µας, η κ. Χρυσοβελώνη. Μετά δεν µπορούσαν να γυρίσουν πίσω στα νησιά
τους, από την κακοκαιρία. Και τους κόβουµε την αντιµισθία;
Εντάξει, χαίροµαι που τουλάχιστον εσείς δείξατε στη διάρκεια
της επιτροπής όλη την καλή θέληση να ακούσετε και Βουλευτές,
να κάνετε τροποποιήσεις, να καταργήσετε διατάξεις. Ήταν κάτι
πολύ θετικό εκ µέρους σας και δεν το λέω από προσωπική συµπάθεια. Το λέω γιατί αυτή είναι και η κοινοβουλευτική δουλειά
που πρέπει να γίνεται.
Θα πω και κάτι τελευταίο -επειδή άκουσα και τον κ. Κακλαµάνη
να το λέει και να καταγγέλλεται από Βουλευτές- για το θέµα της
διαφήµισης των καναλιών. Ο κ. Κακλαµάνης πρότεινε να εφαρµοστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απολυθεί ούτε ένας εργαζόµενος όποιας ειδικότητας από το κανάλι. Υπ’ όψιν ότι µε
βάση τα στοιχεία της Ενώσεως Συντακτών, από τα εγγεγραµµένα
µέλη το 43% είναι στην ανεργία. Είναι ο κλάδος ο οποίος έχει
βληθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον από την κρίση.
Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επειδή έχουµε, όπως ξέρετε,
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έναν ιδιότυπο αποκλεισµό από τα κανάλια, εάν επιµένετε σε
αυτήν τη διάταξη µε την οποία διαφωνούµε, από τη στιγµή που
υπάρχουν έµποροι οι οποίοι έχουν «κατεβάσει ρολά» και δεν
τους χαρίστηκε ούτε ένα ευρώ, λέµε στον κ. Κακλαµάνη να συµπεριλάβει και κάτι ακόµα: Εάν παραβιάσουν τον χρόνο που αναλογεί στα κόµµατα έστω και κατά ένα δευτερόλεπτο, µε βάση τη
δύναµή µας εδώ στο Κοινοβούλιο, τότε να επαναφέρετε αυτό
που πάτε να καταργήσετε τώρα, να το πάτε έναν χρόνο πιο πίσω.
Θα σας πω και µία περίπτωση, κύριε Υπουργέ, και το λέω σε
συναδέλφους. Πήρα να διαµαρτυρηθώ σε ένα κανάλι, για ποιο
λόγο δεν κρατάνε τη συµβατική υποχρέωση της ποσόστωσης
των εµφανίσεων των Ανεξάρτητων Ελλήνων στις εκποµπές τους.
Και η απάντηση ξέρετε ποια ήταν; «Τον κάψατε τον χρόνο σας».
Λέω: «Πότε τον κάψαµε; Πόσοι Βουλευτές βγήκαν στο κανάλι
σας;» «Τον κάψατε», λέει, «γιατί βγήκε ο Πρόεδρός σας, ο κ. Καµµένος, µίλησε σαράντα λεπτά ένα πρωινό και έτσι τον κάψατε
τον χρόνο σας». Εάν µπορεί αυτό να λέγεται «δηµοκρατία στην
ενηµέρωση», µε συγχωρείτε αλλά έχουµε χάσει κάθε έννοια.
Κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω ότι δεν µπορεί πλέον να συµπεριφέρεται η Κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο σαν να είναι οι Βουλευτές-«γλάστρες». Θα πω και κάτι τελευταίο. Ευθύνη,
ανεξάρτητα από το αν είναι νοµότυπο ή όχι, έχει στο ακέραιο γι’
αυτή την κατάσταση και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο κ. Παπούλιας, ο οποίος ήταν πρώην κοινοβουλευτικός και αποδέχεται
το στραπατσάρισµα της αξιοπρέπειας των Ελλήνων Βουλευτών
και είναι κρίµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς.
Κύριε Παππά, θα πάρετε σήµερα το λόγο για δέκα λεπτά και
αύριο για πέντε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ξεκινήσατε, κύριε Υπουργέ -δεν το είπατε, αλλά έτσι το εννοήσατε- λέγοντας αυτή τη σοφιστεία που
συνηθίζεται να λέγεται, ότι κανείς δεν είναι περισσότερο πατριώτης από τον άλλο. Αυτό είναι ρητορικό, αόριστο, αναληθές, και
ιστορικά και από την ίδια τη ζωή, εκ των πραγµάτων, αναιρείται.
Ρωτώ: Υπηρετεί η Κυβέρνηση το εθνικό συµφέρον; Όχι. Δικαίωµά µας είναι να εκφράζουµε την άποψή µας. Το φρόνηµα
δεν διώκεται. Δεν θα µας το στερήσετε. Εσείς θέλετε, όποιος
έχει αντίρρηση σε αυτό, όποιος έχει άλλη γνώµη, όποιος λοιπόν
λέει ελεύθερα την άποψή του, να είναι αποβλητέος, να θεωρείται
αποσυνάγωγος. Τιµή µας, λοιπόν, και καµάρι µας να είµαστε
εκτός συναγωγής.
Τιµή µας και καµάρι να έχουµε την άποψή µας, να φρονούµε,
εµείς οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, αυτό που φρονούν εκατοµµύρια Έλληνες αυτήν τη στιγµή, ότι η Κυβέρνηση είναι απολύτως ανίκανη. Έτσι πιστεύουµε. Εσείς προσπαθείτε, µε διάφορους δόλιους τρόπους, ώστε αυτή η άποψή µας να µη γίνεται
γνωστή.
Εµείς πιστεύουµε ότι δεν συνοµιλείτε απλώς µε τους ξένους.
Πιστεύουµε πως παίρνετε εντολές από τους ξένους και τις τηρείτε πιστά. Δεν δουλεύετε για το συµφέρον του ελληνικού λαού.
Δουλεύετε, όπως µε δακρύβρεχτο τρόπο µας είπατε, κύριε
Υπουργέ, όπως µας πληροφορήσατε πριν από λίγο, για τα συµφέροντα των ξένων και εγχώριων κεφαλαιοκρατών.
Ξέρετε, µε αυτό που είπατε, ότι δουλεύατε την Πρωτοχρονιά,
µας συγκινήσατε. Πραγµατικά συγκινηθήκαµε. Μας θυµίσατε τη
Μάρθα Βούρτση σε παλιά ελληνική ταινία. Σας το λέω φιλικά,
σαν συµβουλή: Αλλάξτε επειγόντως λογογράφο.
Κύριε Πρόεδρε, παρατηρώ ότι ο κ. Παπανδρέου λείπει. Λείπει
από την Ολοµέλεια. Ο κ. Παπανδρέου δείχνει πόσο υπολογίζει
το Κοινοβούλιο, αλλά και πόσο υπολογίζει την επιτροπή, στην
οποία εκλήθη να καταθέσει σήµερα και παρατύπως έστειλε υπόµνηµα. Σωστά ο Ηλίας Κασιδιάρης ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή
του, κατά τα προβλεπόµενα.
Ο κ. Παπανδρέου δείχνει πόσο υπολογίζει τον ελληνικό λαό
και την πατρίδα, στην οποία δεν ανήκει, διότι την έσυρε στις αγκαλιές του µνηµονίου και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Η Χρυσή Αυγή κατέθεσε αναφορά κατά του κ. Παπανδρέου µε
ερωτήµατα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, µε ένα εκ των οποίων
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καλούµε τον κύριο Πρόεδρο να µας απαντήσει για το θέµα αυτό.
Τον καλούµε, µάλιστα, να λάβει µέτρα και να τεθεί τέλος, να µπει
φραγµός στα προνόµια αυτού του «τουρίστα» Βουλευτή, αυτού
του Βουλευτή από το Μανχάταν.
Ρωτάµε, λοιπόν, στην αναφορά που κάνουµε προς τον κ. Μεϊµαράκη, αν ο κ. Παπανδρέου λαµβάνει και σύνταξη Πρωθυπουργού κι αν θα συνεχίσει να έχει αυτά τα προνόµια του ταξιδιάρη
Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, συνεχίζοντας να προκαλεί µε τη στάση του και τον τρόπο του τον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η σηµερινή Ολοµέλεια µάς προσέφερε ποικιλία θεµάτων. Βεβαίως, ξεκίνησε στραβά. Ξεκίνησε για άλλη µια φορά µε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που υπάρχει µόνο τύποις σε αυτήν τη
Βουλή.
Η Κυβέρνηση δείχνει άτολµη, άβουλη όταν πρόκειται να µιλήσει για τα δίκαια του ελληνικού λαού. Κρύβεται από το Κοινοβούλιο και αποξενώνεται συνεχώς από τον ελληνικό λαό και τα
προβλήµατά του.
Χθες, για ακόµη µια φορά, το Υπουργείο Οικονοµικών απέφυγε να προσέλθει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο να µας απαντήσει ως αρµόδιο Υπουργείο για το ποιος είναι ο ακριβής
αριθµός των µεταναστών, σύµφωνα και µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πρόκειται για λογικά και απλά ερωτήµατα.
Πόσοι είναι οι ξένοι στην Ελλάδα; Πόσους σκοπεύει η Κυβέρνησή σας να φέρει; Ή µάλλον, πόσους σας επιβάλλουν να φέρετε; Με την τροπολογία που εισάγετε σήµερα φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ελληνικό κράτος προσπαθεί να προετοιµαστεί για
µιλιούνια τριτοκοσµικών που θα εισρεύσουν στη χώρα µας.
Με τη δεύτερη υπουργική τροπολογία επιχειρείτε να αναδιαρθρώσετε τον Οργανισµό Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής και
Μακεδονίας- Θράκης, ως προς τις υπηρεσίες αστικής κατάστασης και µετανάστευσης. Βάζετε κερκόπορτα, δηλαδή, για τους
λαθροµετανάστες.
Επί της ουσίας, λοιπόν, οµολογείτε και στην Αιτιολογική Έκθεση ότι προσπαθείτε να διευκολύνετε τη µαζική εισροή των λαθροµεταναστών και τα αιτήµατα ατόµων από τρίτες χώρες για
πολιτογράφηση και για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. Θα τους
ελληνοποιήσετε, λοιπόν, θα τους κάνετε πιο εύκολη τη ζωή. Θα
τους εντάξετε τους µετανάστες, θα εντάξετε τους υπηκόους των
τρίτων χωρών.
Τι κάνετε δηλαδή τώρα; Την ώρα που υποφέρει ο ελληνικός
λαός και βγαίνει στο δρόµο, την ώρα που δεν έχει χρήµατα να
πληρώσει τα στοιχειώδη, εσείς θα βρίσκετε στους τριτοκοσµικούς στέγη, διαµονή, διατροφή, εκπαίδευση, δουλειά. Διότι αυτό
σηµαίνει «ένταξη στην κοινωνία». Από τον Έλληνα δηλαδή τα
παίρνετε όλα και του τριτοκοσµικού του τα δίνετε όλα.
Γιατί τόσα χρόνια που ξένες δυνάµεις επιβάλλουν αιµατηρές
περικοπές στο επίπεδο ζωής των Ελλήνων δεν διεκδικούµε τα δίκαιά µας; Δεν αναφέροµαι µόνο στα εθνικά µας θέµατα, αλλά και
στο κατοχικό δάνειο και τις πολεµικές επανορθώσεις. Γιατί δεσµευόµαστε ως Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ύψος του κατοχικού
δανείου και το προσδιορίζουµε στα 162 δισεκατοµµύρια ευρώ,
ενώ υπάρχουν µελέτες διακεκριµένων οικονοµολόγων και ιστορικών που µιλούν για πολλαπλάσια ποσά; Γιατί είναι απόρρητος
ο φάκελος στο Υπουργείο Εξωτερικών;
Η Χρυσή Αυγή στο µεσοδιάστηµα των δυο εκλογών Μαΐου και
Ιουνίου 2012 έκανε δι’ εµού σε αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσίαση των επισήµων θέσεων, των θέσεων της Χρυσής
Αυγής, για το θέµα του τεράστιου ποσού που µας οφείλει η Γερµανία της κ. Μέρκελ. Αυτό έγινε πριν από ένα χρόνο. Αυτά τα
λέω για να γνωριστούµε επιτέλους σ’ αυτήν την Αίθουσα και για
να µάθουµε ποιοι είναι οι γερµανόφιλοι, ποιοι είναι οι γερµανόδουλοι, ποιοι είναι οι συνεργάτες και ποιοι είναι οι δωσίλογοι.
Αυτά τα βλέπει ο ελληνικός λαός. Δεν µπορεί να τα κρύψει η προπαγάνδα της παραπληροφόρησης και των συστηµικών Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης.
Οι γνωστοί διαπλεκόµενοι µπορεί να βγάζουν ανακοινώσεις,
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όταν ένας δηµοσιογράφος, ο Τράγκας, καλεί εκπροσώπους του
κινήµατος της Χρυσής Αυγής, τη στιγµή που προσκεκληµένοι
των κοµµάτων σας φοβούνται να καθίσουν σε συζήτηση µαζί
µας. Διότι είναι γνωστό ότι απαιτούν να µην παρίστανται εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής, για να έρθουν στα πάνελ. Βγάλατε διάφορες ανακοινώσεις όλοι σας.
Ρωτάω: Σήµερα, τα κόµµατά σας θα εκδώσουν ανακοινώσεις;
Θα καταδικάσουν τον κ. Παπαχελά, ο οποίος έχει προσκεκληµένο του απόψε τον κ. Τσίπρα, στο ίδιο κανάλι, στο ΣΚΑΙ; Τον
έχει προσκεκληµένο χωρίς αντίλογο. Θα βγάλετε ανακοινώσεις;
Υποκρισία και µόνον υποκρισία!
Θα αντιδράσει ο κ. Βενιζέλος, ο µόνιµος προσκεκληµένος των
«ναυαρχίδων» της δηµοσιογραφίας, ο οποίος προσκαλείται για
να διαφηµίσει την ενδοτική και µνηµονιακή πολιτική του;
Η πραγµατικότητα είναι ότι τρέµετε τη φωνή της αλήθειας, τη
φωνή που δεν εξαρτάται από τράπεζες, τοκογλύφους και πρεσβείες. Φοβάστε τους εκφραστές της ελληνικής σκέψης. Φοβάστε τους εκφραστές του µόχθου, αυτούς που γεννήθηκαν χωρίς
«το χρυσό κουτάλι στο στόµα», αυτούς που γεννήθηκαν σε γειτονιές και δεν τις απαρνήθηκαν, αυτούς που δεν «παίρνουν
γραµµή» από τα γνωστά ιδρύµατα και τις διεθνείς λέσχες της
παγκοσµιοποίησης.
Γεννάται το ερώτηµα και σε εµάς, αλλά και στον ελληνικό λαό:
Πιστεύετε πράγµατι στον κοινοβουλευτισµό; Ή µήπως ο κοινοβουλευτισµός είναι το όχηµα για να αρπάξετε την εξουσία και να
καθίσετε στο υποζύγιο, στον τράχηλο του ελληνικού λαού;
Είµαστε εµείς οι φασίστες υπό την έννοια και την τρέχουσα
πολιτική σηµασία, αυτή που έχετε προσδώσει εσείς στον όρο ή
είστε εσείς τελικώς οι φασίστες µε το δικό σας ορισµό;
Θα σας µιλήσω και αύριο για την ουσία του νοµοσχεδίου, το
οποίο όπως είπε και ο αγορητής µας, καταψηφίζουµε. Δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε σε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί φέρνετε όλα τα άρθρα σε ένα, τα φέρνετε
πακέτο.
Καλό θα ήταν, όµως, να πούµε για το περίφηµο άρθρο 21, γιατί
ακούστηκαν πολλά µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Κοιτάξτε, εδώ
µπορεί να έχει λόγο ο µεταφραστής, ο σύνδεσµος, ο συνοδός
του Ράιχενµπαχ, ο γερµανοµαθής κ. Βαρτζόπουλος που είναι επικεφαλής της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού. Γιατί να µην έχει
λόγο η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης; Δεν το αποµονώνετε
βέβαια, αλλά το φέρνετε «πακέτο» και δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε.
Έχουµε καταθέσει δύο τροπολογίες. Η µία τροπολογία αφορά
το γένος στις Ένοπλες Δυνάµεις. Το είχατε φέρει κι εσείς,
ογδόντα πέντε Βουλευτές σας. Το αποσύρατε. Ενδώσατε στις
πιέσεις ΠΑΣΟΚ και Δηµοκρατικής Αριστεράς και το αποσύρατε.
Είχε πει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής ότι θα επανέλθει το θέµα
την επόµενη εβδοµάδα. Δεν επανήλθε ποτέ. Σας δίνουµε την ευκαιρία να φανεί εάν έχετε έστω και κάποια ψήγµατα, πλέον, πατριωτισµού –όπως είπατε στην αρχή του λόγου σας περί
πατριωτισµού- και να επαναφέρετε το γένος στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας.
Το πήρε ο κ. Βενιζέλος µε µία απλή υπουργική απόφαση. Με
µια απλή υπουργική απόφαση θα µπορούσε να το επαναφέρει ο
κ. Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας. Δεν το κάνετε. Θα φέρετε την Ελλάδα σε µία κατάσταση που τα παιδιά µας
να παίρνουν εντολές και να βαράνε προσοχές στον Χασάν, να
γίνει ο Ελληνικός Στρατός, όχι στρατός ο οποίος θα περιφρουρεί
τα σύνορά µας και την εθνική µας ασφάλεια, αλλά να γίνει δύναµη καταστολής του φρονήµατος αντίστασης του ελληνικού
λαού!
Θέλετε στα Σώµατα Ασφαλείας, στην Αστυνοµία να δίνει εντολές ο Μεχµέτ για να καταστέλλει τις λαϊκές αντιδράσεις; Εκεί
οδηγείτε τα πράγµατα. Επαναφέρετε το γένος στις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας. Είναι εθνική επιταγή.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τις συντάξεις των υπερηλίκων
Βορειοηπειρωτών και Ποντίων και τη φέρνουµε για δεύτερη
φορά. Υποκριτικά, εντελώς, φέρνετε και εσείς τροπολογία για τις
συντάξεις των Βορειοηπειρωτών. Φέρνετε τροπολογία γι’ αυτό
που τους πήρατε. Για να δούµε, λοιπόν, αύριο που θα µιλήσουµε
για τα άρθρα και τις τροπολογίες, τι θα κάνετε δεκτό.
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Θα πείτε «δεν έχουµε χρήµατα». Πώς δεν έχουµε χρήµατα;
Αποκάλυψη: Το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε 661.000 ευρώ για
την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµών. Είναι απόφαση του Ιανουαρίου 2013. Έχουµε 600.000 -η χώρα που δεν έχει πυρηνικά!να τα δώσουµε για την απαγόρευση των πυρηνικών και δεν
έχουµε λεφτά να δώσουµε για τους υπερήλικες Βορειοηπειρώτες, που στο φινάλε, στο κάτω-κάτω της γραφής φυλάνε Θερµοπύλες. Είναι εθνικό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παππά, συνεχίζετε αύριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αύριο τα σπουδαία! Θα τα ακούτε θέλετε,
δεν θέλετε. Ο ελληνικός λαός χωρίς φόβο και µε ελπίδα θα νικήσει.
Να πούµε το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για
τον χρόνο.
Το σύστηµα -και αυτό απευθύνεται, όχι σε εσάς τους συστηµικούς, απευθύνεται στον ελληνικό λαό- το κατεστηµένο που
έφερε τη χώρα µας σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι πανίσχυρο. Πανίσχυρος είναι µόνο ο Θεός. Να έχετε την ελπίδα σας και ο Θεός
δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα. Μαζί θα νικήσουµε!
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θέλω να
κάνω ένα σχόλιο µόνο ως κατακλείδα, απευθυνόµενος στην
Εθνική Αντιπροσωπεία και δι’ αυτής στον ελληνικό λαό.
Από αυτήν την Αίθουσα πέρασαν πολλοί µεγάλοι άντρες και
σηµαντικές γυναίκες. Ίχνος στην Ιστορία άφησαν αυτοί που δεν
µίλησαν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα µε επίθετα και επιθετικούς
προσδιορισµούς, αλλά αυτοί που µίλησαν µε ουσιαστικά και ρήµατα, παράγοντας αποτελέσµατα. Και Έλληνες πραγµατικοί απέΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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δειξαν ότι είναι εκείνοι που ήξεραν να πουν τα µεγάλα «όχι», όταν
και όποτε έπρεπε και όχι για να µαζέψουν ψήφους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Κύρωση της
από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Κύρωση της από 31-122012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.04’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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