ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’
Τετάρτη 10 Απριλίου 2013
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2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Κουντουρά και
Φ. Σαχινίδη, σελ. 10657
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο "ΘΕΟΜΗΤΩΡ", το 1ο Γυµνάσιο Καισαριανής, το 5ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 3ο Γυµνάσιο
Βύρωνα και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου Κεφαλονιάς, σελ. 10281, 10288, 10290, 10405
4. Αναφορά στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης, σελ. 10278, 10285, 10286, 10287, 10656,
10659
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 10283, 10288, 10289,
10291, 10292, 10293, 10294, 10401, 10405, 10411, 10653,
10654, 10660, 10666
6. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις
αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή και Μ.
Ταµήλου (τέσσερις δικογραφίες), σελ. 10291-10292, 1040110405, 10412-10652
7. Επιστολικές ψήφοι επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης,
σελ. 10402-10404
8. Αποχώρηση των Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
σελ. 10653
9. Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, σελ. 10654
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 11 Απριλίου 2013, σελ. 10275
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών 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", σελ. 10275
2. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" από Βουλευτές
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και από άλλους Βουλευτές, σελ. 10292
3. Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σελ. 10294
4. Αίτηση αντίρρησης Βουλευτών για την ψήφιση του άρθρου 78 και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σελ. 10405
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σελ. 10276
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 10278
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σελ. 10411
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 10283, 10401, 10660,
10666
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 10294, 10401
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 10293, 10294, 10401,
10405, 10653, 10654
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 10401, 10405
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 10292, 10293, 10294, 10401
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
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ΤΖΑΜΤΖΗΣ Σ,
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Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
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ΓΕΡΜΕΝΗΣ Γ. ,
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ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ Χ. ,
σελ. 10286
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 10288, 10289
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 10666, 10667
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 10657
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
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ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 10664, 10665
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 10283
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 10276

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 10289, 10290
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 10276, 10287, 10657
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 10662, 10663
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 10278, 10279
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
σελ. 10284
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ε. ,
σελ. 10667
ΤΑΜΗΛΟΣ Μ. ,
σελ. 10289
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
σελ. 10658
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν.
,
σελ. 10663, 10664
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π, σελ. 10662
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 10280
Ε. Επί της αίτησης αντίρρησης
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 10408, 10409
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 10405, 10406, 10408,
10409, 10410, 10411,
10412, 10653, 10654
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 10407, 10408
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 10406, 10408, 10409, 10653
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 10405, 10406, 10407,
10409, 10411, 10412,
10653, 10654
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 10409, 10410, 10411, 10412
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 10411
ΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 10410
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 10410, 10411

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’
Τετάρτη 10 Απριλίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 10 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 9-4-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΞΑ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 9
Απριλίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολo των σχεδίων νόµου:
1. «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
2. «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»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 11 Απριλίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1279/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πέλλης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά
µε τα κριτήρια, την αυστηρότητα στην εφαρµογή τους από τις
επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
2. Η µε αριθµό 1281/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο κ. Νικολάου Συρµαλένιου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη µαταίωση της συγχώνευσης των Νοσοκοµείων Σύρου και Νάξου.
3. Η µε αριθµό 1278/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Νοµού Αττικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε
τους νέους οργανισµούς των Υπουργείων.
4. Η µε αριθµό 1275/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης.
5. Η µε αριθµό 1284/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εί-

σπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών µέσω της ΔΕΗ και το 2013.
6. Η µε αριθµό 1282/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη
δυτική Ελλάδα.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1280/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Μαρίνου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναφορά των τµηµάτων
δικαστικού και ελέγχου στη ΔΟΥ Αµαλιάδας.
2. Η µε αριθµό 1276/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Μελά προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Νοσοκοµείου Αίγινας «Ο Άγιος Αντώνιος».
3. Η µε αριθµό 1285/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Γεωργίου Γερµενή προς τους Υπουργούς Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε το εργασιακό
καθεστώς στο Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσηµάτων.
4. Η µε αριθµό 1283/8-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα από την τοποθέτηση
υπαλλήλων στις δικαστικές υπηρεσίες µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί 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».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Ντόλιος.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι,
νοµίζω ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση και επίσης µπορώ να πω
ότι παρά τα θέµατα τα οποία τέθηκαν και ήταν πολύ σωστά και
από εµένα και από άλλους συναδέλφους, όσον αφορά τον τρόπο
νοµοθέτησης κ.λπ., µπορούµε να κάνουµε µια θετική αποτίµηση,
µε βάση το γεγονός ότι πάρα πολλές προτάσεις συναδέλφων
Βουλευτών έγιναν αποδεκτές και τροποποιήθηκαν διατάξεις,
ακόµη και της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θα έλεγα ότι σε κάποιο βαθµό, µετά από µια τέτοια περίοδο,
η οποία δεν είναι η καλύτερη για την ελληνική Βουλή, η Βουλή
σε αυτό το νοµοσχέδιο επιβεβαίωσε το ρόλο της και αποκατέστησε ως ένα βαθµό το κύρος της.
Σε σχέση µε τα άρθρα, τα οποία συζητάµε σήµερα, θέλω να
αναφερθώ ξανά στο ζήτηµα των αρµοδιοτήτων, η µεταφορά των
οποίων στην πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση αναστέλλεται.
Θέλω να σταθώ στη χθεσινή οµιλία του Υπουργού, ο οποίος είπε
ότι για µια σειρά από αυτές τις αρµοδιότητες γίνεται προετοιµασία έτσι, ώστε να µεταφερθούν στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση.
Θα επαναφέρω την πρότασή µου. Θα ήθελα µια πολιτική δέσµευση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η οποία ουσιαστικά
θα ανανεώνει τη µεταβατική περίοδο και βεβαίως για τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων τον πολιτικό και τεχνικό συντονισµό θα
πρέπει να τον έχει το Υπουργείο, γιατί αν περιµένουµε από τους
δήµους ή από τις περιφέρειες στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήµερα και µετά από µια τέτοια, θα έλεγα, απογοητευτική περίοδο των δύο ετών της µεταβατικής περιόδου, δεν θα
υπάρχουν πρωτοβουλίες. Στην ουσία δηλαδή, θα ανασταλεί το
εγχείρηµα της αποκέντρωσης, το οποίο ήταν και η πεµπτουσία
της διοικητικής µεταρρύθµισης στην τοπική αυτοδιοίκηση που
επιχειρήθηκε µε το ν.3852.
Θέλω να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Αποδίδονται διάφορες
αδυναµίες, παθογένειες, δυσλειτουργίες στο χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης στον «Καλλικράτη». Η άποψή µου είναι ότι είναι
µέγα λάθος αυτό και ακούστηκε πράγµατι και από συναδέλφους
Βουλευτές, οι οποίοι σαν να έχουν ξεχάσει το τι συνέβαινε στην
τοπική αυτοδιοίκηση όλα τα προηγούµενα χρόνια, σαν να µην
θυµούνται ότι η πρόταση, για να προχωρήσουµε στον «Καλλικράτη», ήταν οµόφωνη πρόταση των συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ, οµόφωνη πρόταση της ΕΝΑΕ, οµόφωνη πρόταση σχεδόν όλων των
κοµµάτων. Θα έλεγα ότι ήταν ώριµο πολιτικό ζήτηµα. Εάν λόγω
της επερχόµενης κρίσης δεν το επιχειρούσαµε, θα υπήρχε για
µια ακόµη φορά µαταίωση της προσπάθειας για αποκέντρωση.
Θέλω να σηµειώσω µόνον ότι µια σειρά ζητηµάτων, τα οποία
ήταν αιτήµατα δεκαετιών, έχουν υλοποιηθεί. Παραδείγµατος
χάριν –και στέκοµαι σε αυτό- ένα µεγάλο πολιτικό ζήτηµα είναι
ότι οι δηµόσιες επενδύσεις, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, όσον
αφορά το σκέλος της διαχείρισής τους στις περιφέρειες, τα γνωστά ΠΕΠ, ανατέθηκαν πλέον στους φυσικούς φορείς-θεσµούς
της ελληνικής περιφέρειας και έφυγαν από το κεντρικό κράτος.
Αυτό είναι µια πολύ µεγάλη, µια κολοσσιαία πολιτική αλλαγή,
γιατί το κεντρικό κράτος ουσιαστικά απεµπόλησε το δικαίωµα να
κατανέµει τις δόσεις και να ελέγχει µε αυτόν τον τρόπο πολιτικές
εξελίξεις και στην πιο αποµακρυσµένη γειτονιά της πατρίδας
µας. Αυτό δεν ήταν έτσι απλώς µια µεταφορά αρµοδιότητας. Η
µεταφορά έγινε µε πολύ συντεταγµένο τρόπο. Μεταφέρθηκαν
οι αρµόδιες υπηρεσίες, διαχειριστικές αρχές, µεταφέρθηκαν τα
περιφερειακά ταµεία, έγινε πραγµατικά µε έναν πολύ στέρεο και
συντεταγµένο τρόπο.
Θα έλεγα ότι η διοικητική µεταρρύθµιση, υπό την επωνυµία
«Καλλικράτης», είχε ένα σχέδιο εφαρµογής, το οποίο τηρήθηκε
για ένα εξάµηνο, κυριολεκτικά κατά γράµµα, µε έναν ηµερολογιακό προγραµµατισµό, ένα σχέδιο το οποίο έχω τη γνώµη ότι
από ένα σηµείο και µετά εγκαταλείφθηκε και σε τεχνικό και σε
πολιτικό επίπεδο.
Το χειρότερο που µπορούµε να κάνουµε, κύριοι συνάδελφοι,
σήµερα είναι αυτήν τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια να την κατακρηµνίσουµε, επικαλούµενοι υπαρκτές της αδυναµίες και
ανάγκες που έχει για διορθωτικές παρεµβάσεις.
Για το βασικό λοιπόν άρθρο λέω το Υπουργείο να αναλάβει την
πολιτική ευθύνη και τη δέσµευση να ανανεώσει τη µεταβατική
περίοδο, έτσι ώστε να συνεχίσουµε την προσπάθεια της αποκέν-
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τρωσης.
Για τα ζητήµατα της αποζηµίωσης των αιρετών, νοµίζω ότι
µετά τις παρεµβάσεις όλης της Βουλής, όχι µόνο τη δική µας
από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ και συνολικά της Βουλής και την αποδοχή από τον Υπουργό, αποκαταστάθηκε ένα ζήτηµα, το οποίο
απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση και το οποίο θα έλεγα αποκαθιστά τη λογική, την τάξη. Υπήρχε ένας αριθµός αντιδηµάρχων
καθιερωµένος από τον «Καλλικράτη». Αποφασίστηκε από τον κ.
Γιαννίτση να καταργηθεί ο αριθµός τους. Αποκαταστάθηκε στην
ουσία η αντιµισθία τους µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Με το σχέδιο νόµου ήρθε να καταργηθεί. Με την παρέµβαση
της Βουλής επανήλθαµε στο περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Σηµειώνω µόνο ότι πριν από τις επόµενες εκλογές, αυτή η αποκατάσταση θα αφορά µόνον τους δηµοσίους υπαλλήλους, δηλαδή, εάν σε αυτές τις θέσεις ορισθούν αντιδήµαρχοι από τον
ιδιωτικό τοµέα, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της αντιµισθίας τους.
Για τη διαδικασία των συγχωνεύσεων του ΔΕΥΑ δεν έχουµε
πρόβληµα.
Για τα ζητήµατα εφαρµογής του προγράµµατος «Θησέας»
συµφωνούµε µε τη διευθέτηση. Δεν συµφωνώ, διαφωνώ απολύτως κι έχω µιλήσει πολλές φορές στη Βουλή, για τη διασφάλιση
των χρηµατοδοτικών πηγών του προγράµµατος «Θησέας» όπως
ακριβώς είχε γίνει. Έχω µιλήσει πολύ αναλυτικά. Ίσως µία κουβέντα θα ήταν χρήσιµη για την αποκατάσταση της πολιτικής
τάξης, αν και θα µου πείτε «παλιά, ξινά σταφύλια».
Όσον αφορά την παράταση προθεσµίας συγχώνευσης των
ΦΟΔΣΑ, συµφωνούµε.
Για το Παρατηρητήριο εκφράσαµε τις επιφυλάξεις µας, αλλά
συµφωνούµε.
Όσον αφορά την αναδιάρθρωση, στο άρθρο 8, συµφωνούµε.
Στο άρθρο 9, µετά την αλλαγή και την αποδοχή της πρότασής
µας από τον Υπουργό, συµφωνούµε.
Με το άρθρο 10, βεβαίως συµφωνούµε.
Στο άρθρο 11 λέµε «ΝΑΙ».
Στο άρθρο 12 λέµε «ΝΑΙ».
Στο άρθρο 13 περιµένω, κύριε Υπουργέ, από το συνάδελφό
σας, τον Υπουργό Εργασίας, µια ενηµέρωση για τον αριθµό των
εργαζοµένων στη ΔΕΗ, των υπαλλήλων της ΔΕΗ και τις ειδικότητές τους, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο ΤΑΥΤΕΚΩ, δουλεύουν στον ΕΟΠΥΥ και σε άλλα ασφαλιστικά ταµεία και κάνουµε
µία περίεργη, κατά τη γνώµη µου, ρύθµιση, για να αντιµετωπίσουµε το θέµα της µισθοδοσίας τους. Θα ήταν χρήσιµο, για να
µπορέσουµε να ψηφίσουµε, γνωρίζοντας καλά το τι ψηφίζουµε,
να ξέρουµε ποιους αφορά, πόσους αφορά κ.λπ..
Δεν έχω να προσθέσω κάτι στα άρθρα 14, 15, 16 και 17.
Όσον αφορά το άρθρο 18, να πω για το Κεφάλαιο Γ’ ότι µετά
από πρόταση όλων των κοµµάτων και της Νέας Δηµοκρατίας και
δική µας, νοµίζω ότι αποκαθίσταται η αναλογικότητα µεταξύ των
δυνάµεων, των στελεχών της Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής
και του Λιµενικού Σώµατος ή είναι κάτι που άφησε ανοιχτό ο
Υπουργός, για να το δει. Πάντως είναι κάτι, για το οποίο θα πρέπει να πούµε ότι συµφωνεί όλη η Βουλή.
Δεν έχουµε να προσθέσουµε κάτι για την αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Ε’ για τον Υπουργό Επικρατείας,
παρά τις επιφυλάξεις που έχουµε σε κάποια εκ των θεµάτων του,
θα πρέπει να πούµε ότι δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούµε στην
καταψήφιση του συνόλου της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί έχουµε επιφυλάξεις σε κάποια εκ των άρθρων του.
Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω, αν χρειαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παπακώστα έχει το
λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πράγµατι σήµερα στην κατ’ άρθρο συζήτηση, µετά και τη συζήτηση που προηγήθηκε χθες επί της
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αρχής, όπου αποσαφηνίστηκαν και διατυπώθηκαν οι βασικές
αρχές και η φιλοσοφία της κύρωσης της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά και του νοµοσχεδίου το οποίο θα τεθεί προς
ψηφοφορία στην Εθνική µας Αντιπροσωπεία, έχω την αίσθηση
ότι οµοφώνως σχεδόν θα πρέπει να υπερψηφιστεί το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ουσιαστικά ρυθµίζει κατεπείγοντα θέµατα αρµοδιότητάς του, αλλά και αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας.
Όσον αφορά την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, είχα την
ευκαιρία και χθες να πω ότι το Σύνταγµά µας διέπεται από το δίκαιο της ανάγκης σε εξαιρετικά απρόβλεπτες και έκτακτες συνθήκες και νοµίζω ότι και αυτό έχει αναλυθεί επαρκώς και µάλιστα, θα έλεγα, µέσα από µία εξαντλητική συζήτηση, η οποία είχε
προηγηθεί στην καθ’ ύλην αρµόδια επιτροπή της Βουλής.
Θα µου επιτρέψετε ουσιαστικά να διεξέλθω τα 20 άρθρα του
σχεδίου νόµου, ξεκινώντας µε το άρθρο 1 µε το οποίο κυρώνεται
η από 31-12-2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία έχει
δηµοσιευτεί και στο υπ’ αριθµόν 256 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως. Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περιλαµβάνει
είκοσι τρία επιµέρους άρθρα, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε
πέντε κεφάλαια, οι ρυθµίσεις των οποίων αφορούν στην αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και,
όπως προείπα, και των λοιπών Υπουργείων, δηλαδή Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Επικρατείας.
Όπως είχα την ευκαιρία να πω και χθες στη συζήτηση επί της
αρχής, µε την εν λόγω νοµοθετική πρωτοβουλία η Κυβέρνηση
ρυθµίζει µία σειρά από θέµατα, τα οποία έπρεπε να αντιµετωπιστούν άµεσα, χωρίς να χαθεί χρόνος και ιδίως χωρίς να διακοπεί
η οµαλή κυβερνητική ροή.
Το άρθρο 2 του σχεδίου νόµου είχε συγκεντρώσει τις επιφυλάξεις πολλών πτερύγων της Εθνικής Αντιπροσωπείας κατά τη
νοµοθετική του επεξεργασία στην επιτροπή. Εκεί έγινε µία ουσιαστική νοµοθετική δουλειά και, αφού τις αποδέχθηκαν οι καθ’
ύλην αρµόδιοι Υπουργοί και αυτό είναι προς τιµήν της Κυβέρνησης, επέρχονται τροποποιήσεις σε άρθρα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου ώστε να αντιµετωπίζονται πια οι τυχόν
ερµηνευτικές ασάφειες που υπήρχαν.
Συγκεκριµένα, αυτές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις αφορούν στο
άρθρο 3 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, στο άρθρο 7,
στο άρθρο 8 όπου συµπληρώνεται ότι η κάλυψη των αναγκών σε
προσωπικό για τη Διεύθυνση «Οικονοµικών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» θα γίνει µε µετατάξεις και αποσπάσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης. Επίσης αφορούν στο άρθρο 10 της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, στο άρθρο 14 της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου. Στο άρθρο 16 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου καταργείται η παράγραφος 3. Επίσης καταργείται το άρθρο 17 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και
τροποποιείται λεκτικά το άρθρο 21 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Σας κωδικοποίησα µε λίγα λόγια, µε αφορµή το
άρθρο 2, τις αλλαγές οι οποίες έχουν επιτευχθεί στη συζήτηση
στην επιτροπή και οι οποίες επιτρέπουν απολύτως σε όλες τις
πτέρυγες της Βουλής να υπερψηφίσουν το παρόν σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όσον αφορά στο άρθρο 3 του σχεδίου νόµου, που αφορά
στην επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να σας πω ότι το εν λόγω άρθρο ικανοποιεί
ένα πάγιο αίτηµα των εργαζοµένων για αξιοκρατία και εναρµονίζει απολύτως το καθεστώς που ισχύει στην αυτοδιοίκηση µε αυτό
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Πλέον η διαδικασία και το κριτήριο ή τα κριτήρια που προβλέπονται µε το ν. 3839/2010 εφαρµόζονται και για την επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονάδων των ΟΤΑ Α’ βαθµού. Στο άρθρο αυτό έχω καταθέσει τροπολογία µε µία συµπληρωµατική διάταξη, στην οποία µετά θα αναφερθώ συνοπτικά.
Στο άρθρο 4 για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου δυνάµει της προβλεπόµενης στη παράγραφο 14 του
άρθρου 12 του ν.471/2012 κοινής υπουργικής απόφασης, αφορά
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στον συµψηφισµό των αποφάσεων του έτους 2012 και 2013,
στον οποίο συµψηφισµό επιµένει και το Υπουργείο Οικονοµικών
και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, καθώς υπάρχει
δέσµευση της χώρας για το µέγιστο αριθµό προσλήψεων ανά
έτος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν δεν υιοθετήσουµε το άρθρο 4, ουσιαστικά παραβιάζεται η δέσµευση της χώρας, η οποία έχει αναληφθεί µε το µεσοπρόθεσµο.
Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόµου που αφορά τη διάρκεια άδειας
χωρίς αποδοχές των υπαλλήλων των ΟΤΑ, νοµίζω είναι κάτι στο
οποίο όλοι συµφωνήσαµε.
Στο άρθρο 6 του σχεδίου νόµου γίνεται µία συµπληρωµατική
διάταξη για το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ, ώστε να µην υπάρχει η παραµικρή αν θέλετε ένσταση ότι
δήθεν καταργείται η οικονοµική αυτοτέλεια των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο άρθρο 7 του νοµοσχεδίου εξυπηρετούµε τους πολίτες ουσιαστικά γιατί δίνουµε την εναλλακτική δυνατότητα στους δήµους, όπου καταργήθηκαν οι τοπικές ΔΟΥ –όπως γνωρίζετε- να
µπορούν, εάν το θέλουν, να αναπτύξουν κέντρα παροχής φορολογικών υπηρεσιών στους πολίτες, τους δηµότες τους, µε δαπάνη του δήµου.
Αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ ενδεχοµένως να χρειάζεται µία διευκρίνιση, εάν η παραχώρηση χρήσης ιδιόκτητων ή
µισθωµένων ακινήτων ή τµήµατος αυτών από τους δήµους για
την κάλυψη στεγαστικών αναγκών αυτών των γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουµένων, γίνεται µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Αυτό
πρέπει να το δούµε.
Το άρθρο 8 του σχεδίου νόµου αφορά το ποσοστό ΣΑΤΑ για
το πρόγραµµα «Θησέας». Ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράµµατος «Θησέας» αλλά και των αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παρούσα οικονοµική συγκυρία κρίνεται αναγκαία
αλλά και επιβεβληµένη η ρύθµιση αυτή, δηλαδή του άρθρου 8,
ώστε να έχουµε ευελιξία κατανοµής των διαθέσιµων προς επενδύσεις πόρων της ΣΑΤΑ µε τον πλέον αποτελεσµατικό και τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έτσι αξιοποιούνται πλήρως τα διαθέσιµα προς επενδύσεις κεφάλαια επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών και αποφεύγεται το
ενδεχόµενο να παραµείνουν αδιάθετοι οι πόροι του προγράµµατος «Θησέας».
Το άρθρο 9 του σχεδίου νόµου «Κλάδοι προϊσταµένων γενικών
διευθύνσεων Υπουργείου Εσωτερικών» κρίνεται αναγκαίο ενόψει
της προσαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών στις επιταγές και
τις ανάγκες της σύγχρονης Δηµόσιας Διοίκησης, διασφαλίζει την
ισότητα ευκαιριών σε όλους του κλάδους ΠΕ να πάρουν τη θέση
του γενικού διευθυντή, γιατί έτσι όπως ήταν στον οργανισµό διατυπωµένη η σχετική διάταξη, αγαπητοί συνάδελφοι, περιόριζε το
δικαίωµα να γίνουν γενικοί διευθυντές µόνο σε µία εξειδικευµένη
κατεύθυνση των ΠΕ. Αυτό πλέον απαλείφεται.
Το άρθρο 10 είναι η συµπλήρωση της παραγράφου 17 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 που αφορά στον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων
δηµοσίου δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ δυο-τρία λεπτά παρακαλώ.
Έτσι, ενώ µε τις µεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 17
του άρθρου 282 του ίδιου νόµου, ο εν λόγω έλεγχος αναστέλλεται για τις περιφέρειες όσο διαρκεί η εφαρµογή του προγράµµατος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της χώρας και της
οικονοµίας της χώρας αλλά και η εκκαθάριση, ο έλεγχος νοµιµότητας και η εντολή πληρωµών των δαπανών τους διενεργείται
από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών, που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια. Εκ παραδροµής στην ως άνω µεταβατική διάταξη δεν συµπεριελήφθησαν τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των περιφερειών και ιδίως τα
ιδρύµατά τους.
Το άρθρο 11 και 12 είναι οι τροποποιητικές διατάξεις της µεταναστευτικής νοµοθεσίας και το άρθρο 12 είναι η επιτάχυνση
διαδικασίας έκδοσης αδειών διαµονής.
Επιχειρείται, αγαπητοί συνάδελφοι –διότι και εδώ έχει σηκωθεί
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πολύς καπνός και δεν υπάρχει θέµα νοµίζω- µε τα επόµενα δύο
άρθρα το εξής: η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών
της µεταναστευτικής νοµοθεσίας και ιδίως στις διαδικασίες απονοµής της άδειας διαµονής στη χώρα µας υπηκόων τρίτων
χωρών καθώς και η απλοποίηση στις διαδικασίες των απογραφών.
Στο άρθρο 11, στην παράγραφο 1 έγινε λόγος για την κάλυψη
του κόστους και της προµήθειας εκτύπωσης και διακίνησης της
κάρτας από τους µετανάστες. Πρόκειται για σχετικά χαµηλό κόστος –της τάξεως περίπου των 15 ευρώ- και ενόψει ότι πάρα πολλές αποκεντρωµένες διοικήσεις δεν ήταν έτοιµες, δόθηκε –και
είδαµε και εµείς ότι υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα- µία παράταση ενός έτους ακόµα και λήγει η προθεσµία στις 30-9-2013,
του τρέχοντος δηλαδή έτους.
Επίσης προβλέπεται η καταβολή παραβόλων µέσω τραπέζης,
ώστε να εκµηδενιστούν –και φαντάζοµαι όλοι το επιθυµούµε- τα
περιστατικά πλαστογράφησης.
Προβλέπεται επίσης η παράταση για ένα χρόνο των προθεσµιών που αφορούν στη µεταφορά των αρµοδιοτήτων της χώρας
σε θέµατα µετανάστευσης στην αντίστοιχη Υπηρεσία Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των αποκεντρωµένων διοικήσεων της
χώρας, ώστε αυτές να ταυτίζονται, µε καταληκτική ηµεροµηνία
την 30η Σεπτεµβρίου του 2013.
Το άρθρο 13 αφορά στη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθµών. Επικαιροποιούµε το πλαίσιο, ώστε να έχουµε ασφάλεια στη
λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθµών.
Με το άρθρο 14 παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό της
Δηµοτικής Αστυνοµίας για µετάταξή τους σε αντίστοιχη υπηρεσία, όταν ζητηθεί απ’ αυτό.
Στο άρθρο 15 έχουµε τροποποιήσεις του ν. 4024/2011 που
αφορούν στην έκδοση αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής
εργασίας για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. Δηλαδή, διευκρινίζεται ότι οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής
εργασίας των ΟΤΑ Α’ βαθµού δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά, µε ανάρτηση, στο δηµοτικό κατάστηµα, σε τοπική εφηµερίδα αλλά και στο πρόγραµµα «Διαύγεια».
Το άρθρο 16 αφορά τη δηµοσίευση αποφάσεων, που αφορούν
νοµικά πρόσωπα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ Α’ βαθµού.
Το άρθρο 17 είναι µια τυπική πράξη µεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Γενικού Γραµµατέα Πρωθυπουργού. Όπως πάντα συνέβαινε, µε την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζεται η δυνατότητα του
Γενικού Γραµµατέα του Πρωθυπουργού να µεταβιβάζει τις αρµοδιότητές του αλλά και το δικαίωµα υπογραφής του στον προϊστάµενο του γραφείου διοίκησης και οργάνωσης και σε υπάλληλο αυτής, για την οµαλή κυβερνητική ροή.
Τώρα το άρθρο 18 «Αποζηµίωση µελών της επιτροπής του άρθρου 21 του ν.3023/2002», αφορά στην καταβολή αποζηµίωσης
στους δικαστικούς λειτουργούς, τους καθηγητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που είναι µέλη της Επιτροπής Ελέγχου των
οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών, καθώς και στον γραµµατέα της ανωτέρω επιτροπής.
Το άρθρο 19 αφορά στο εξής: Η νεοσυσταθείσα υπηρεσία µε
την ονοµασία «Γενική Γραµµατεία Συντονισµού» να έχει ως διατάκτη τον προϊστάµενό της, Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού,
προκειµένου να επιτυγχάνεται η εύρυθµη λειτουργία της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Παπακώστα, έχετε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ξέρω, κυρία
Πρόεδρε. Δύο λεπτά και κλείνω. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή
σας.
Είναι σηµαντικό όµως να πω ότι έχουµε καταθέσει δυο τροπολογίες.
Η πρώτη έχει αριθµό πρωτοκόλλου 397. Θα τη δείτε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Συνυπογράφουν αρκετοί συνάδελφοι την
τροπολογία µου. Περιλαµβάνει µια προτεινόµενη προσθήκη στο
άρθρο 3 του σχεδίου νόµου, που αφορά όσους προϊσταµένους
πήραν µε ανάθεση τη διεύθυνση και αυτήν τη στιγµή, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν τους αναγνωρίζει την ανάθεση. Η ανάθεση
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ήταν αναγκαία, όπως ξέρετε, διότι τα υπηρεσιακά δεν λειτουργούν ακόµη.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο όχι µόνο δεν αναγνωρίζει την ανάθεση
αλλά τους έχει επιβάλει και καταλογισµό. Οι άµεσα ευρισκόµενοι
σε δυσχερέστατη θέση είναι οι τοποθετηµένοι σε κενές θέσεις,
µε απόφαση δηµάρχου, προϊστάµενοι, οι οποίοι, πλέον της περικοπής του επιδόµατος του προϊσταµένου από το µισθό τους, καλούνται να επιστρέψουν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα µάλιστα, όλα τα επιδόµατα που είχαν λάβει από την τοποθέτησή
τους. Και αυτό πρέπει να ρυθµιστεί πάση θυσία. Αυτή είναι η µια
τροπολογία.
Εδώ πρέπει να πω ότι είχαµε την πολύτιµη στήριξη των υπαλλήλων του Δήµου Ηρακλείου Αττικής.
Τη δεύτερη τροπολογία την κατέθεσα επίσης µαζί µε άλλους
συναδέλφους. Προτείνουµε, για διευκρινιστικούς λόγους, οι λεπτοµέρειες προσαρµογής του άρθρου 13 της ΠΝΠ σχετικά µε
τη δαπάνη µισθοδοσίας του αποσπασµένου στον ΕΟΠΥΥ, ΙΚΑΕΤΑΜ προσωπικού στο ΤΑΥΤΕΚΩ και στο ΕΤΕΑ προσωπικού της
«ΔΕΗ Α.Ε.» να ρυθµίζονται µε ΚΥΑ.
Τέλος, θέλω να σταθώ και σε µια τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί και συνυπογράφεται από δεκαεννέα συναδέλφους Βουλευτές. Αφορά στη συνταξιοδότηση µέσω του ΟΓΑ των ανασφάλιστων υπερηλίκων οµογενών. Οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτει
για συνταξιοδότηση ο ν.4093/2012 στους εν λόγω συµπολίτες
µας, είναι πραγµατικά απαγορευτικές. Θα παρακαλέσω λοιπόν
την Κυβέρνηση και τους καθ’ ύλην αρµοδίους Υπουργούς να
δουν το θέµα, γιατί είναι ένα δίκαιο αίτηµα.
Όσον αφορά στην αναλογικότητα στη ρύθµιση για τα στελέχη,
άνδρες και γυναίκες του Λιµενικού, επειδή δεν συνυπογράφει το
νοµοσχέδιο ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός Ναυτιλίας για λόγους πολιτικής και νοµοθετικής δεοντολογίας, θα ιδωθεί το θέµα
αυτό σε ένα νοµοσχέδιο, που θα έρθει από το καθ’ ύλην αρµόδιο
Υπουργείο.
Σας ευχαριστώ θερµά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία Παπακώστα.
Η κυρία Σακοράφα, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ζητώ
συγγνώµη για την καθυστέρηση.
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου στα άρθρα της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου και του νοµοσχεδίου, να αναφερθώ σε ένα εξαιρετικό, κατά τη δική µου άποψη, σοβαρό γεγονός, το οποίο
έλαβε χώρα σήµερα το πρωί, που αφορά τους πάντες και κυρίως
εµάς, που θεωρούµαστε πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είµαστε
εκλεγµένα από τον ελληνικό λαό, για να διαφυλάττουµε τα κεκτηµένα, για να διαφυλάττουµε τη δηµοκρατία, για να διαφυλάττουµε την ισονοµία και την ισοπολιτεία σε αυτήν τη χώρα.
Από τις 3.00’ τα ξηµερώµατα σήµερα, είµαστε αντιµέτωποι µε
την υλοποίηση στην πράξη, της πλέον ανάλγητης κατασταλτικής
πολιτικής. Και θα µου επιτρέψετε να πω τούτη τη φράση. Να µην
ακούσω τίποτε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα περί νοµότυπης διαδικασίας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί να µην
ακούσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Γιατί να µην ακούσετε; Η νοµιµότητα δεν σας αρέσει;
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Περί νοµότυπης διαδικασίας µίλησα και,
κύριε συνάδελφε, δεν σας διέκοψα.
Εκτέλεση εντάλµατος σύλληψης στις 3.00’ τα ξηµερώµατα σε
µια κωµόπολη, όταν αφορά µάλιστα πασίγνωστους κατοίκους
της, µε διαδικασία που απαυγάζει το κρυφό µαύρο πρόσωπο. Και
όταν λέω µαύρο, εννοώ αρκετά, που δεν θα ήθελα να ονοµάσω
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης.
Και πλέον οι ευθύνες θεωρώ ότι είναι προσωπικές και χαρακτηρίζουν τον καθένα από εµάς.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να
πω ότι σπάνια διακόπτω τη διαδικασία, όταν τοποθετούνται συνάδελφοι σε αυτό το έδρανο και σπάνια έχω αναφερθεί στην τοποθέτησή µου στη Βουλή προσωπικά σε συναδέλφους, εκτός κι
αν πλέον η προσωπική στάση του καθενός υπερβαίνει την έκ-
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φραση πολιτικής άποψης και µε δική του ευθύνη ταυτίζεται µε
χυδαία προπαγανδιστική φιλολογία.
Θα µου επιτραπεί, λοιπόν, µε αυτό το σκεπτικό να πω δυο
λόγια:
Ο κ. Αναγνωστάκης χθες, ειδικός αγορητής της ΔΗΜΑΡ, τόλµησε να ψελλίσει, ορµώµενος από τη φράση µου, ότι θέλουµε τα
κλειδιά της χώρας, ότι ακόµη και σε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ταυτιζόµαστε, εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο, µε τα αιτούµενα της Χρυσής Αυγής. Και το είπε αυτό,
ταυτιζόµενος απόλυτα µε το γραφείο προπαγάνδας της Νέας
Δηµοκρατίας. Λογικό.
Εµένα, προσωπικά, δεν µε ξάφνιασε. Το δικό του κόµµα, η
ΔΗΜΑΡ, παρέα µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα παρέδωσε, άκοπα και απολύτως πρόθυµα, στην κ. Μέρκελ, µαζί µε τα
κλειδιά της Κύπρου. Τα κλειδιά αυτής της χώρας –και πρέπει να
το υπενθυµίσω- σε αυτό το κοµµάτι της δήθεν Αριστεράς, που
συνεργάζεται υπέροχα µε τον κ. Βορίδη και τον κ. Γεωργιάδη,
σε αυτό το κοµµάτι της δήθεν Αριστεράς, που η Κυβέρνηση τού
χτυπά ανηλεώς το κίνηµα µε την ενεργή στήριξη των χρυσαυγίτικων συµµοριών, τα υπερασπίστηκαν οι κοµµουνιστές απέναντι
στο εκτελεστικό απόσπασµα των ναζιστών και των ντόπιων ταγµατασφαλιστών και συνεργατών τους. Τα υπερασπίστηκαν οι
αριστεροί εξόριστοι απέναντι στους πολιτικούς προγόνους του
κ. Μιχαλολιάκου και του κ. Βορίδη, τα υπερασπίστηκαν οι αριστεροί κατά τη διάρκεια της επταετίας, όταν πολλοί από τους
συγκυβερνώντες του, αλλά και όλη η παλιά ΕΠΕΝ και νυν Χρυσή
Αυγή, τούς έστελναν στον Ωρωπό και στην ΕΑΤ-ΕΣΑ.
Ίσως µάλιστα ξεχνάει ο κ. Αναγνωστάκης ότι τα υπερασπίστηκε και ο ίδιος στη Νοµική το 1985 απέναντι στον κ. Βορίδη.
Βέβαια η εξουσία, κατά τη δική µου άποψη, είναι φοβερό αναισθητικό. Νεκρώνει τη µνήµη. Ο κ. Αναγνωστάκης όµως, δεν τη
νέκρωσε απλώς, αλλά ασελγεί επ’ αυτής. Ζητώ να ανακαλέσει,
όχι γιατί κάτι θα αλλάξει από το όνειδος της συνεργασίας του µε
αυτό, υποτίθεται, που φτύνει, αλλά απλώς, για να απαλλαγεί από
το άγος της άθλιας, ανιστόρητης και βαρύτατης ύβρεως.
Κύριε Υπουργέ, παρακολούθησα µε προσοχή τη χθεσινοβραδινή σας τοποθέτηση. Θα παραβώ σήµερα για δεύτερη φορά τις
αρχές µου, για να παροµοιάσω τη χθεσινή σας τοποθέτηση µε
ένα µαύρο ευφυολόγηµα. Αυτός που σκότωσε τον πατέρα του,
επικαλείται στο δικαστήριο ελαφρυντικά, επειδή είναι ορφανός.
Επί αρκετή ώρα χθες το βράδυ, µας εξηγούσατε πώς αναγκαστήκατε να αντιµετωπίσετε τα αποτελέσµατα µιας εγκληµατικής
πολιτικής, επαιρόµενος κιόλας για την ευαισθησία που δείξατε,
απέναντι σε βαριά ασθενείς –καρκινοπαθείς είπατε- εργαζοµένους, συµπεριλαµβάνοντας τις ελάχιστες δυνατές ρυθµίσεις στη
συνταγµατική πραξικοπηµατική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Συγκεκριµένα, αυτά για τα οποία επαίρεστε ότι αντιµετωπίσατε
ως έκτακτα, είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής που εφαρµόζετε ως τρικοµµατική Κυβέρνηση εδώ κι ένα χρόνο, η οποία είναι
η ίδια ακριβώς και χειρότερη απ’ αυτήν που εφάρµοζε τα δύο
προηγούµενα χρόνια, η µονοκοµµατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Άρα και τότε που παριστάνατε τους αντιµνηµονιακούς και όταν
αναλάβατε –εξαπατώντας το λαό- να υλοποιήσετε τα τρισχειρότερα, γνωρίζατε πάρα πολύ καλά τα αποτελέσµατα της πολιτικής
σας.
Σε παρόµοιες καταστάσεις κρίσης -αν και η σηµερινή έχει ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά- έµπαινε το ερώτηµα προς τους
πολιτικούς που ασκούσαν κυβερνητικό έργο: Ανήξερος ή συνένοχος; Εγώ ποτέ δεν πρόκειται να αποδώσω το ελαφρυντικό άλλοθι της µη γνώσης σε κανέναν κυβερνητικό παράγοντα, πόσω
µάλλον αυτής της Κυβέρνησης.
Είστε συνένοχος και για τα αποτελέσµατα της πολιτικής που
εφάρµοσε η προηγούµενη κυβέρνηση και κυρίως, για τα αποτελέσµατα της δικής σας. Και είστε συνειδητά συνένοχος σε τέτοιο
βαθµό δε, που µετά την εξαπάτηση των συνδαιτυµόνων σας γι’
αυτά που είχατε συµφωνήσει –εννοώ µε την ΚΕΔΕ- τα οποία και
παίρνετε πίσω, εσείς έρχεστε στο Σώµα και την παρουσιάζετε ως
αποτέλεσµα συναινετικού διαλόγου. Αναφέροµαι φυσικά στην
ανάξια λόγου απόσυρση του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου.
Παρ’ όλα αυτά και παρά την πάγια θέση µας για τις πράξεις
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νοµοθετικού περιεχοµένου και τη διαδικασία κύρωσής τους από
την Ολοµέλεια, θα αναφερθώ συνοπτικά και σύντοµα στα άρθρα,
για να ξέρουν όλοι, όσοι θίγονται απ’ αυτά, τις θέσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Θα αναφερθώ στο άρθρο 1, που αφορά την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Η θέση µας για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι ξεκάθαρη. Είµαστε εναντίον σε µία διαδικασία
η οποία απαξιώνει το Κοινοβούλιο και δεν ελέγχεται από κανέναν.
Πέραν αυτού, η ίδια αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περιλαµβάνει άρθρα πολύ σοβαρά για τη λειτουργία των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, µε αποκορύφωµα τα άρθρα 7 και
8 που αφορούν στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το οποίο ακόµα και
η ΕΝΠΕ -όπως σας είπα και στην επιτροπή, αλλά και χθες στην
Ολοµέλεια- είναι αντίθετη και µε τα οποία ουσιαστικά καταργείται
στην πράξη το αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι
αυτονόητο ότι δεν συµφωνούµε µε αυτό και το καταψηφίζουµε.
Άρθρο 2: Το άρθρο 2 περιείχε διατάξεις που καταργούσαν
άρθρα και παραγράφους της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, τα οποία έχουν συµφωνηθεί µε την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ και
είχαν συµπεριληφθεί -ως επείγοντα κιόλας- στην ανωτέρω πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Μετά από πίεση του ΣΥΡΙΖΑ –
Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αλλά και άλλων µελών της Αντιπολίτευσης, τα αποσύρατε. Όσες έχουν µείνει, είναι νοµοτεχνικές
βελτιώσεις της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Επειδή αφορούν στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, τα καταψηφίζουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, φαντάζοµαι θα µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ.
Όσον αφορά το άρθρο 3, έχω να πω ότι κρίσεις στους ΟΤΑ
έχουν να γίνουν από το 2010. Μετράµε τρία χρόνια τώρα. Ουσιαστικά, µέσω των αναθέσεων, καταργούνται ή αλλοιώνονται οι κρίσεις. Εποµένως το καταψηφίζουµε.
Το άρθρο 4 αποτελεί προσθήκη στο άρθρο 2 των τροποποιήσεων και αναπαράγει τη λογική των συµψηφισµών, µε αποτέλεσµα να στερεί προσωπικό από τους δήµους. Το καταψηφίζουµε.
Ψηφίζουµε το άρθρο 5 ως διαδικαστικό.
Καταψηφίζουµε το άρθρο 6, καθώς αφορά το Παρατηρητήριο.
Ψηφίζουµε το άρθρο 7 ως διαδικαστικό.
Άρθρο 8: Κατά την άποψή µας το πρόγραµµα «Θησέας» θα
έπρεπε να αυτονοµηθεί και να χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Ο δε τρόπος ορισµού του ποσοστού προάγει την πολιτική εξάρτηση µεταξύ κεντρικής εξουσίας και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το
καταψηφίζουµε.
Τα άρθρα 9 και 10 τα ψηφίζουµε.
Τα άρθρα 11 και 12 που αφορούν στη µεταναστευτική νοµοθεσία, τα καταψηφίζουµε κι ελπίζουµε σύντοµα να έρθει ο σχετικός νόµος, για να συζητήσουµε µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Το άρθρο 13 το ψηφίζουµε, γιατί έδωσε παράταση για ένα
χρόνο από το 2014, αντί για δύο -µέχρι το 2015- που ζητούσε η
ΚΕΔΕ.
Το άρθρο 14 προσπαθεί να κλείσει τρύπες, αποδυναµώνοντας
υπηρεσίες και αποκρύπτει τις πραγµατικές ανάγκες σε προσωπικό των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάγια θέση µας
είναι η κάλυψη των πραγµατικών αναγκών σε οργανικές θέσεις
µε πρόσληψη νέου προσωπικού. Εποµένως το καταψηφίζουµε.
Άρθρο 15: Πρόκειται για τροποποίηση νόµου, βάσει της
οποίας περικόπτονται χρήµατα. Το καταψηφίζουµε.
Καταψηφίζουµε επίσης τα άρθρα 16,17 και 18.
Πάµε τώρα στις υπουργικές τροπολογίες:
Τροπολογία πρώτη, πρόγραµµα «ΑΚΣΙΑ» κ.λπ.: Άρθρο 1: Αντικαθιστά το πρόγραµµα «Ελλάδα» του «Καλλικράτη», γιατί ποτέ
δεν εκταµιεύτηκαν τουλάχιστον τα 4.000.000.000 ευρώ που προβλέπονταν για την προσαρµογή των καλλικρατικών δήµων.
Το πρόγραµµα «ΑΚΣΙΑ» προβλέπει πόρους, οι οποίοι ουσιαστικά είτε οφείλονται στους δήµους, ως παρακρατηθέντες πε-
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ρασµένων ετών, είτε αφορούν σε ποσοστό από θεσµοθετηµένους πόρους, όπως είναι ο φόρος ζύθου, ΤΑΠ, κ.λπ.. Το ποσοστό
δε ορίζεται µε απόφαση του ΥΠΕΣ. Δεν συµφωνούµε.
Το άρθρο 2 προβλέπει την παράταση του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» µε µεταφορά πόρων από ΑΚΑΓΕ. Παρ’ όλο
που διαφωνούµε και µε τη µεταφορά πόρων και µε τη διαδικασία
που προβλέπεται, συµφωνούµε, προκειµένου να συνεχιστεί το
πρόγραµµα και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Το άρθρο 3 είναι διαδικαστικό. Αφορά το Παρατηρητήριο. Το
καταψηφίζουµε. Δεν συµφωνούµε.
Το άρθρο 4 διορθώνει στρεβλώσεις που προέκυψαν, λόγω
αδυναµίας γραφειοκρατικής συµµόρφωσης των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και συµφωνούµε.
Πάµε στη δεύτερη τροπολογία µε αριθµό 399, «Ζητήµατα που
αφορούν στο µεταναστευτικό».
Το άρθρο 1 αφορά στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων της
απογραφής σε διοικητικό και οικονοµικό πεδίο. Οι δήµοι είχαν
εκφράσει επιφυλάξεις και συζητούν παράταση. Παρ’ όλα αυτά
εµείς συµφωνούµε.
Τα άρθρα 2 και 3 αναδιαρθρώνουν χωρικά υπηρεσίες, συγχωνεύοντάς τες όµως και µειώνοντας έτσι, τα σηµεία εξυπηρέτησης
των ενδιαφεροµένων, ενώ παράλληλα µειώνει και το προσωπικό,
οπότε δεν συµφωνούµε.
Με το άρθρο 4 δεν συµφωνούµε, γιατί η ονοµασία της προθεσµίας του ενός µηνός, ως ενδεικτική, µεταθέτει στο άγνωστο
µέλλον τις κρίσεις.
Άρθρο 5: Η παράταση που δίνεται, αφορά σε αντιµετώπιση
γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και συµφωνούµε.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Σακοράφα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εννοείται ότι
θα έχω τη δυνατότητα να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας δώσω
τον λόγο µετά, για να µη διακόψουµε τώρα τη διαδικασία, κύριε
Αναγνωστάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ειδική αγορήτρια των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αναλύσαµε χθες εκτενώς,
τους λόγους για τους οποίους καταψηφίζουµε το άρθρο 1 του
νοµοσχεδίου, δηλαδή την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Από τη στιγµή όµως που επιµένετε να υπερασπίζεστε το λάθος
και να µη βλέπετε µπροστά σας το προφανές, επαναλαµβάνω µερικά βασικά πράγµατα για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Άκουσα χθες µε προσοχή την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, την αγαπητή συνάδελφο κ. Παπακώστα, να µας εξηγεί το
δίκαιο της ανάγκης και γιατί αναγκάζεται η συγκυβέρνηση να το
εφαρµόσει. Η µέθοδος αυτή είναι θεωρητικά απλή: Κύρωση προκάτ νοµοσχεδίων του ενός άρθρου. Εκεί µέσα συνήθως χωρούν
τα πάντα, όπως συµβαίνει και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Έχει
όµως σχέση αυτή η µεθόδευση µε την κοινοβουλευτική δηµοκρατία ή µήπως είναι µια ξεκάθαρη πράξη αλλοίωσης του δηµοκρατικού πολιτεύµατος; Η δικαιολογία που χρησιµοποιείτε, είναι
µονίµως η ίδια, ότι ανέκυψε κάποια, δήθεν, έκτακτη ανάγκη.
Εδώ όµως, θα πρέπει να θυµίσω -ειδικά στους αριστερούς
εταίρους της συγκυβέρνησης- πως η νοµική θεωρία της πολιτικής κυριαρχίας µέσω της έκτακτης ανάγκης, προήλθε από τον
συνταγµατολόγο Καρλ Σµιθ και εφαρµόζεται µόνο στα ναζιστικά
καθεστώτα.
Κλείνοντας µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, θέλω να
υπογραµµίσω πως για το άρθρο 22, δεν ακούστηκε από την
πλευρά της Κυβέρνησης καµµία εκτίµηση για την επίπτωση που
θα έχει στα δηµόσια οικονοµικά.
Πρέπει επίσης να αναρωτηθούµε πόσα είναι µέχρι τώρα τα
διαφυγόντα έσοδα του κράτους, από τη συνεχή αναβολή της είσπραξης αυτού του ειδικού φόρου. Και αυτό την ώρα που αυξάνετε διαρκώς τους φόρους, σε βάρος όλων των πολιτών, των
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µισθωτών, των ανέργων, των συνταξιούχων, αλλά και των πραγµατικά παραγωγικών επιχειρήσεων που φορολογείτε ανελέητα.
Γι’ αυτούς δεν ακούσαµε ποτέ από τη συγκυβέρνηση επιχείρηµα
υπέρ της ελάφρυνσής τους.
Για την κοινωνία λοιπόν έχουµε όχι µόνο διατήρηση, αλλά και
διαρκή επαύξηση των φορολογικών βαρών που της φορτώνετε.
Επ’ αυτού, λοιπόν, επαναλαµβάνω ό,τι είπα και στη επιτροπή.
Απορρίπτουµε απόλυτα την τελείως αυθαίρετη µη πληρωµή του
ειδικού φόρου ύψους 20% για τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις.
Όπως σας είπαµε και προχθές µε αφορµή τη συζήτηση για τα
κόκκινα τραπεζικά δάνεια σε διαπλεκόµενα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα αποδεχτούµε ποτέ τέτοιες µεθοδεύσεις για χάρη κανενός. Ας το γνωρίζουν όλοι αυτό.
Προχωρώ µε µερικές σύντοµες παρατηρήσεις επί των άρθρων
τού κυρίου µέρους του νοµοσχεδίου. Είναι γεγονός πως στο
άρθρο 2, το οποίο περιέχει τις καταργούµενες διατάξεις της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, κάνατε βελτιώσεις. Δεν µπορούµε όµως να το ψηφίσουµε, γιατί δεν περιέχει αυτό που σας
ζητήσαµε και χθες, την κατάργηση δηλαδή του άρθρου 21 της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, που επιφέρει µη αντιστρεπτή
αλλοίωση του πολιτεύµατος.
Επισηµαίνω πως τα παραπάνω τα λέει και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, βέβαια µε το δικό της ιδιαίτερο τρόπο.
Υπενθυµίζω σε όλους µας, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, πως έχει πεδίο εφαρµογής
το άρθρο 65 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Βουλή
ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δηµοκρατικής λειτουργίας
της µε Κανονισµό, όπως ψηφίζεται από την Ολοµέλεια.
Πρέπει να πούµε όχι στους τοποτηρητές, όχι στην επιτροπεία
της Βουλής. Η τρόικα βάζει παντού επιτρόπους, στις τράπεζες,
στα Υπουργεία, στο ΤΑΙΠΕΔ. Όχι όµως, κύριοι συνάδελφοι, και
στο εθνικό Κοινοβούλιο!
Πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να αντιληφθούµε την κρισιµότητα
των στιγµών και να παρέµβουµε όλοι µαζί, όσο είναι καιρός, πριν
απολέσουµε ακόµα και το δικαίωµα κατάθεσης τροπολογιών.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρόκειται να δεχθούµε την αλλοίωση αυτού του πολιτεύµατος και θα την καταγγείλουµε µε
κάθε τρόπο, αν δεν αποσυρθεί άµεσα η συγκεκριµένη διάταξη.
Το άρθρο 3 δεν θα το καταψηφίσουµε µεν, αφού οι ίδιοι οι ΟΤΑ
δεν φαίνεται να έχουν κάποιο πρόβληµα επ’ αυτού. Δεν µπορούµε όµως και να το υπερψηφίσουµε, καθώς κάτι τέτοιο θα
δώσει το λάθος µήνυµα πως µπορούµε αιωνίως να εφαρµόζουµε
µεταβατικές διατάξεις στη Δηµόσια Διοίκηση. Λέµε λοιπόν επ’
αυτού αναγκαστικά, «ΠΑΡΩΝ».
Το άρθρο 4 το καταψηφίζουµε, καθώς κρατήσατε τελικά τη
λανθασµένη πρόβλεψη του συµψηφισµού θέσεων συµβασιούχων. Έτσι προκαλείτε µία τεχνητή µείωση στο συνολικό αριθµό
προσλήψεων, αφού δεν αθροίζετε τις εγκρίσεις των ετών 2012
και 2013, αλλά τις συµψηφίζετε.
Καταψηφίζουµε επίσης το άρθρο 6, που συνεχίζει την ιστορία
µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Οι συλλογικοί φορείς των ΟΤΑ, όπως η ΚΕΔΕ, πήραν ξεκάθαρα θέση
επ’ αυτού στην επιτροπή. Μάλιστα έχουν προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας για τη νόθευση του αυτοδιοικούµενου
χαρακτήρα τους, µέσω του Παρατηρητηρίου. Σαφέστατα στηρίζουµε τις θέσεις τους αυτές. Άλλωστε, έχουµε εκφράσει πολλές
φορές τους προβληµατισµούς µας για τον τρόπο λειτουργίας
του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Πήρατε µόνοι σας αυτήν τη δέσµευση, έναντι της τρόικας, στο
πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Η δηµιουργία όµως του Παρατηρητηρίου αυτού έρχεται
σε πλήρη αντίθεση µε τις συνταγµατικές επιταγές για τη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών δηµιούργησε το Παρατηρητήριο,
έχοντας ως προφανή στόχο την επιτροπεία των δήµων, την εξυπηρέτηση επικοινωνιακών σκοπιµοτήτων και όχι την παροχή βοήθειας.
Τα άρθρα 5 και 7 τα ψηφίζουµε καθώς αποτελούν αναγκαίες
ρυθµίσεις για τους ΟΤΑ, όπως και το άρθρο 9 για το Υπουργείο
Εσωτερικών .
Όµως τα άρθρα 8, «Ποσοστό ΣΑΤΑ για το πρόγραµµα «Θη-
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σέας»» και 10, για τη µη υπαγωγή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των περιφερειών στο δηµόσιο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν τα ψηφίζουµε. Το µεν πρώτο, γιατί στερείται
νοήµατος. Το δε άρθρο 10 είναι επίσης ένα παρακολούθηµα του
µνηµονίου, για το οποίο έχουµε εκφράσει την αρνητική µας θέση
και κατά την πρόσφατη συζήτηση του σχετικού νοµοσχεδίου για
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά τα µεταναστευτικά ζητήµατα
που θίγονται, συµφωνούµε µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής
κάρτας για τον έλεγχο της νόµιµης διαµονής των µεταναστών,
αρκεί να γίνει γρήγορα κι όχι µετά από άλλα δύο χρόνια. Μακάρι
µε το άρθρο 11 να µπει κάποια τάξη στο σηµερινό χάος µε τα
ψεύτικα νοµιµοποιητικά έγγραφα, που διαθέτουν πλήθος µη νόµιµων µεταναστών. Αρκεί να σταµατήσουµε να ψάχνουµε επιτέλους να βρούµε τη διαδικασία παραγωγής των εν λόγω ηλεκτρονικών ταυτοτήτων για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Σίγουρα αν
είχε εφαρµοστεί το µέτρο αυτό, θα βοηθούσε στον περιορισµό
της κυκλοφορίας παραποιηµένων πλαστών αδειών διαµονής. Η
κάρτα αυτή υποτίθεται πως θα αντικαταστήσει κάποτε την περίφηµη «βινιέτα», προκειµένου να αποθηκεύονται σε ψηφιακή
µορφή δύο βιοµετρικά στοιχεία του µετανάστη, η ψηφιακή φωτογραφία του αλλοδαπού και τα δακτυλικά του αποτυπώµατα,
τα οποία θα ταυτοποιούν τον κάτοχο κάθε κάρτας.
Σήµερα δυστυχώς, βρισκόµαστε έτη φωτός µακριά από αυτόν
τον στόχο. Έτσι αφήνουµε ελεύθερο το πεδίο να δρουν ανεξέλεγκτα διάφορα κυκλώµατα που παράγουν ψεύτικα έγγραφα.
Σήµερα στην Ελλάδα, εξαιτίας της κακής νοµοθεσίας που ισχύει,
επιτρέπεται η απόδειξη ταυτότητας από αλλοδαπούς, µε τη
χρήση πλήθους διαφορετικών εντύπων, όπως τα δελτία µόνιµης
ή προσωρινής διαµονής, οι «βινιέτες», βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών, διπλότυπα είσπραξης παραβόλων και φύλλα ειδικού τύπου, που αφορούν διαµονή υπηκόων της FYROM.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Λίγο ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Αναπόφευκτα µέσα σε αυτόν τον κυκεώνα διαφορετικών αποδεικτικών εγγράφων, είναι πάρα πολύ εύκολο να παρεισφρήσουν
παραποιηµένα δηµόσια έγγραφα, ακόµα και πλαστά, και αυτό
γιατί έχουν καταγραφεί φαινόµενα µαζικών κλοπών τέτοιων
ασυµπλήρωτων εντύπων και εγγράφων ταυτότητος από δηµόσιες υπηρεσίες. Αναφέρω χαρακτηριστικά πως µόνο κατά την
πενταετία 2007-2011 εκλάπησαν από φορείς του δηµοσίου πάνω
από πενήντα έξι χιλιάδες νοµιµοποιητικά έγγραφα παράνοµων
µεταναστών. Πρόκειται για κάθε είδους άδειες διαµονής, άδειες
οδήγησης, ταυτότητος, ακόµη και διαβατήρια.
Σε κάθε περίπτωση, οι παθογένειες αυτές θα εκλείψουν µόνο
όταν ξεκινήσει επιτέλους η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας από
τους µετανάστες. Ελπίζουµε µόνο πως αυτό θα γίνει σύντοµα και
ότι δεν θα αναγκαστούµε να συζητούµε πάλι τα ίδια στη Βουλή,
του χρόνου.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, για τα άρθρα 13 έως 19 δεν έχουµε κάποιες αντιρρήσεις.
Καταλήγω, κάνοντας µία αναφορά στο άρθρο 12, το οποίο αυτονόητα θα καταψηφίσουµε. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρόκειται να ψηφίσουν κανένα µέτρο επιτάχυνσης της έκδοσης
αδειών διαµονής για αλλοδαπούς. Δηλώσαµε και µε αφορµή το
νοµοσχέδιο για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις, ότι εµείς
δεν συµφωνούµε στο να κατεβάζετε διαρκώς τον πήχυ. Δεν µπορεί κάποιος τυχαίος αλλοδαπός να έρχεται στην Ελλάδα, να αγοράζει ένα σπίτι για 250.000 ευρώ και αυτοµάτως εσείς να του
δίνετε άδεια µόνιµης διαµονής. Για εµάς το θέµα αυτό δεν τίθεται
καν.
Με το άρθρο 12 θέλετε για δικούς σας λόγους, να επιταχύνετε
τις διαδικασίες χορήγησης τέτοιων αδειών. Το ζήτηµα όµως, εν
προκειµένω, δεν είναι η ταχύτητα της γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά τα ουσιαστικά κριτήρια που βάζουµε για τους αλλοδαπούς. Εποµένως το πρώτο ζητούµενο δεν µπορεί να είναι
απλώς η διαχείριση του µεταναστευτικού, αλλά η πολιτική του
αντιµετώπιση πάντοτε µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού κράτους δικαίου.
Σχετικά τώρα µε τις υπουργικές τροπολογίες, για τις οποίες
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δεν έχουµε ιδιαίτερες αντιρρήσεις, επιφυλάσσοµαι να τοποθετηθώ και να διατυπώσω κάποιες ενστάσεις στο πλαίσιο της δευτερολογίας µου.
Κλείνω µε δύο λόγια µε τις δικές µας τροπολογίες, δηλαδή των
Ανεξάρτητων Ελλήνων. Πρόκειται για θέµατα πρακτικά µε αυτονόητες ρυθµίσεις. Ειδικότερα, για την τροπολογία 392/5 των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αιτηθήκαµε την αναγνώριση προϋπηρεσίας
δηµοσίων υπαλλήλων, που εργάστηκαν σε θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί, θεωρώ, προφανή και αναγκαία
συµπλήρωση υπάρχουσας διάταξης, που αναγνωρίζει όµοια
επαγγελµατική εµπειρία στο δηµόσιο των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλείνω µε την υπόµνηση στον κύριο Υπουργό ότι έχουµε καταθέσει και άλλη φορά τροπολογία για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, που ορισµένα στελέχη του δηµοσίου διαθέτουν από τη
θητεία τους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα την ξανακαταθέσουµε, αν χρειαστεί, γιατί θεωρούµε ότι πρόκειται για
µια δίκαιη όσο και αυτονόητα αναγκαία συµπλήρωση του νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Χρυσοβελώνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο
µαθητές και µαθήτριες και µία εκπαιδευτικός από το Δηµοτικό
Σχολείο «ΘΕΟΜΗΤΩΡ».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Γερµενής από τον Λαϊκό Σύνδεσµο
– Χρυσή Αυγή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Την αντιστασιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ την απολαύσαµε χθες
στην εκποµπή του κ. Παπαχελά, που ήταν καλεσµένος ο Πρόεδρός σας, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Αφού έκανε και είπε τις «κωλοτούµπες» του αιώνα, ανέφερε πως η χώρα δεν είναι υπό κατοχή
της Γερµανίας της κ. Μέρκελ. Μα καλά, ρωτάµε εµείς: Όλοι
αυτοί οι τροϊκανοί, που µπαινοβγαίνουν στα Υπουργεία, τι είναι;
Αν λέτε τέτοιες «κωλοτούµπες» τώρα που είστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση, φανταστείτε εάν ποτέ έρθετε στην εξουσία, τι «κωλοτούµπες» είναι να κάνετε.
Αναφερθήκατε στο δικό µας ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά δεν
µας είπατε ποιο είναι το δικό σας, εσείς που ξεκινήσατε από τον
Τσαουσέσκου και τον Τσάβες, φτάσατε στο London School of
Economics, στη Μέρκελ, στους Ευρωπαίους εταίρους - κεφαλαιοκράτες, στο Ίδρυµα «Κωνσταντίνος Καραµανλής» και καταλήξατε στην πρόταση και συνεργασία µε τον κ. Καµµένο. Ωραία
ιδεολογική συνέπεια έχετε.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, στη χθεσινή τοποθέτησή µου
αναφέρθηκα αριθµητικά στα περισσότερα από τα άρθρα της
προς ψήφιση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, σχολιάζοντας
τον απαράδεκτο τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνηση, ακόµα και σήµερα, συνεχίζει να πολιτεύεται κάτω από τις εντολές και τις πιέσεις των µνηµονιακών συµµάχων της, προσπαθώντας να
ασχοληθεί όχι µε την ουσία των διατάξεων, αλλά µε το περίβληµά
τους, ώστε να διευκολύνει -όπως παραδέχεται και στην αιτιολογική έκθεση- την εφαρµογή των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και όχι να νοµοθετεί για τον ελληνικό λαό, όπως έχει
υποχρέωση από το Σύνταγµα.
Πιστεύουµε ότι έγινε κατανοητό το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να στηρίξουµε την εν λόγω πράξη, έτσι όπως έρχεται προς
ψήφιση, αφού περιέχει ένα πλήθος ετερόκλητων διατάξεων, οι
οποίες έρχονται υπό τη σκεπή δύο µόνο άρθρων. Τοποθετηθήκαµε ήδη χωριστά για κάθε διάταξη, εποµένως δεν χρειάζεται να
αναφερθούµε ξανά στο σύνολό τους. Είναι όµως εντυπωσιακό
το γεγονός ότι ο Υπουργός, αλλά και όλες οι παρατάξεις που
πήραν το λόγο, δεν έκαναν καµµία απολύτως αναφορά στα δύο
σηµαντικότερα -κατά την άποψή µας- ζητήµατα, που τίθενται από
την υπό ψήφιση νοµοθεσία.
Αναφερόµαστε αρχικά στο άρθρο 11 µε τίτλο: «Τροποποιητικές διατάξεις της µεταναστευτικής νοµοθεσίας». Εκεί λοιπόν,
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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 στους λαθροµετανάστες, εισηγείστε ανούσιες διατάξεις, που αφορούν τη µορφή των
εντύπων της άδειας παραµονής τους, σχετικά µε το αν θα περιέχουν ψηφιακή φωτογραφία ή άλλο κώδικα ασφαλείας για τη µη
παραχάραξή τους και τον τρόπο που αυτές θα ανανεώνονται,
χωρίς καµµία πρόνοια επί της ουσίας.
Η ουσία είναι η εξής: Θα συνεχίσουν οι ίδιοι και τα τέκνα τους,
όντας παράνοµοι, να αποκτούν σχεδόν ελεύθερα την ελληνική
ιθαγένεια; Θα συνεχίσουν και µε ποιο νοµικό καθεστώς να απολαµβάνουν το σύνολο των προνοµίων της ελληνικής πολιτείας;
Εκπαίδευση, υγεία, παροχές. Αν ναι, µε ποιο τρόπο λάβατε υπ’
όψιν σας την εν λόγω απόφαση; Πώς θα υλοποιηθεί η δέσµευση
του κυρίου Υπουργού ότι θα τροποποιήσει τις διατάξεις στο
πνεύµα που επιβάλλει η απόφασή του Συµβουλίου της Επικρατείας; Αληθεύει η πρόθεση αυτή ή αποτελεί απλά µια προεκλογική υπόσχεση, από τις πρώτες για τις οποίες είχε δεσµευτεί η
Νέα Δηµοκρατία, µαζί µε την προγραµµατική για την οικονοµία,
την οποία ποτέ δεν φέρατε;
Σε αυτό το ζήτηµα δεν πήραµε καµµία απάντηση ή έστω καµµία απάντηση, που να είναι πειστική. Ταυτόχρονα, παρατηρήσαµε ότι κανείς Βουλευτής, ούτε από τη συγκυβέρνηση, αλλά
ούτε και από την Αντιπολίτευση, είχε την παραµικρή αντίρρηση
στο πνεύµα αυτής της διάταξης, που επιχειρεί όχι να λύσει, αλλά
να διαχειριστεί και να παγιώσει το ζήτηµα των λαθροµεταναστών
στη χώρα µας, µε την εξής λογική: «Τώρα που τους χορηγούµε
βεβαιώσεις που δεν πλαστογραφούνται, θα είµαστε σίγουροι για
το πόσοι είναι και τι κάνουν. Εποµένως, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα».
Εµείς -η Χρυσή Αυγή- αντίθετα λέµε: Οι λαθροµετανάστες
ίσως είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας είτε έχουν είτε
δεν έχουν χαρτιά και δεσµευόµαστε να το λύσουµε αµέσως
µόλις πάρουµε την εντολή από το λαό.
Το δεύτερο ζήτηµα, το οποίο περιέργως δεν εθίγη από καµµία
πλευρά της Αίθουσας, είναι το θέµα της «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.». Ποια συµφέροντα άραγε κρύβονται πίσω από την ανώνυµη αυτή εταιρεία;
Διότι κανείς από την ευαίσθητη Αριστερά ή την εύθικτη κατά τα
λοιπά Κυβέρνησή µας δεν µας εξηγεί πώς είναι ανεκτές οι καταχρηστικές ρυθµίσεις, που περιέχονται υπέρ της χρηµατοδότησης
της εταιρείας αυτής. Μήπως το γεγονός της ύποπτης σιωπής
οφείλεται -όπως σηµειώσαµε και χθες- στο ότι είναι η ίδια εταιρεία που ανέλαβε τη διεκπεραίωση της Κάρτας του Πολίτη και
τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων των πολιτών στην
οποία όλοι σας συµφωνείτε; Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση.
Σας καλούµε ακόµα και τώρα, την ύστατη στιγµή, να µας εξηγήσετε.
Τονίζουµε ότι θα παρακολουθήσουµε το θέµα και ότι θα προβούµε στις κατάλληλες ενέργειες που θα τείνουν στην προστασία του δηµοσίου ταµείου και του Έλληνα πολίτη.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες που ενσωµατώνετε στην πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, µία µόνο κουβέντα. Αφού αναφέρθηκε χθες µε σαφήνεια ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος,
καταψηφίζουµε και τις δύο τροπολογίες µε την ειδικότερη σηµείωση ότι η δεύτερη εξ αυτών εµπεριέχει πρόνοιες που συντείνουν στην περαιτέρω κοινωνική ένταξη των λαθροµεταναστών
στη χώρα, αφού αναδιαρθρώνει τις βασικές δοµές των υπηρεσιών ΟΤΑ στην Αττική και στη Μακεδονία-Θράκη µε τέτοιον
τρόπο, ώστε αυτές να είναι πιο φιλικές στην εξυπηρέτηση των
λαθροµεταναστών, ειδικά δε αυτών που προέρχονται από τρίτες
χώρες. Η εµµονή σας αυτή να φέρνετε σκόρπιες διατάξεις που
δεν έχουν καµµία απολύτως σχέση µε την προεκλογική σας δέσµευση περί κατάργησης του νόµου Ραγκούση αλλά, αντίθετα,
µε την υλοποίησή του, σας αφήνει έκθετους στα µάτια των ψηφοφόρων σας και της ελληνικής κοινωνίας και σας καθιστά για
ακόµα µια φορά υποχείριο της Αριστεράς, στην οποία έχετε υποταχθεί πλήρως.
Αντίθετα, δεν κάνετε καµµία απολύτως αναφορά στις τροπολογίες που εµείς εισηγούµαστε, τη µία εκ των οποίων την είχαν
καταθέσει πριν από κάποιον καιρό και οι Βουλευτές της παρά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταξής σας. Αναφέροµαι στην τροπολογία για το γένος στις στρατιωτικές σχολές, που δεν είχατε ούτε το θάρρος ούτε την παρρησία να την υποστηρίξετε, γιατί πάλι λυγίσατε στις απαιτήσεις
της Αριστεράς µε την οποία συγκυβερνάτε. Τι θα πράξετε άραγε
γι’ αυτήν τη δεύτερη που αφορά τις συντάξεις των οµογενών Βορειοηπειρωτών και Ποντίων; Θα σας αφήσει αυτήν τη φορά η
Αριστερά να την ψηφίσετε; Μένει να το διαπιστώσουµε.
Εµείς πάντως όπως καταλαβαίνετε καταψηφίζουµε το σύνολο
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Αναγνωστάκης από τη Δηµοκρατική Αριστερά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ειλικρινά βρέθηκα προ εκπλήξεως, γιατί δεν περίµενα να στοχοποιηθώ και µάλιστα από µία συνάδελφο, η οποία έχει και τεράστια κοινωνική διαδροµή, αλλά και µία πολιτική παρουσία,
που, εν πάση περιπτώσει, µου επιτρέπει µία στέρεη κρίση παρακολουθώντας την αυτούς τους εννέα µήνες που έχω την τιµή να
εκπροσωπώ τους Ευβοείς συµπολίτες µου. Δεν περίµενα να µην
µπορεί να διακρίνει το πολιτικό επιχείρηµα από την προσωπική
επίθεση. Εγώ αναφέρθηκα καθαρά και άκρως πολιτικά µέσα από
τις ταυτίσεις των τοποθετήσεων. Συνειρµικά γεννήθηκε αυτή η
ταύτιση εν προκειµένω. Για να µην υπάρχουν, όµως, στρεβλώσεις και παρανοήσεις, απαντώ ευθαρσώς και αµέσως.
Όπως είναι προφανές, πείραξε η ταύτιση της Χρυσής Αυγής
µε το ΣΥΡΙΖΑ σε µία συγκεκριµένη περίπτωση. Ερωτώ: δεν είναι
το ίδιο άσχηµο, άδικο και πολιτικό ατόπηµα να ταυτίζετε όλες τις
πολιτικές δυνάµεις που συγκροτούν την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης; Και το έχετε πράξει αλλεπάλληλες φορές, χωρίς να αναγνωρίζετε ποτέ ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές αναφορές και αφετηρίες. Να σας θυµίσω, επίσης, ότι δεν
ήταν Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, αυτός που κρατούσε µαζί µε Βουλευτές της Χρυσής Αυγής πανό σε διαµαρτυρία ενστόλων. Ήταν Βουλευτής δικός σας, κυρία Σακοράφα. Άρα
θα παρακαλούσα, όταν απευθύνεστε στη Δηµοκρατική Αριστερά,
αλλά και σε εµένα προσωπικά, να είστε ιδιαίτερα προσεκτική, µε
όλον το σεβασµό που έχω στο πρόσωπό σας και στην πολιτική
σας παρουσία.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω. Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν
έχει ψηφίσει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο µνηµόνιο ούτε το
µεσοπρόθεσµο.
Άρα διατηρεί την πολιτική νοµιµοποίηση να λέει ότι ήταν και
παραµένει µία δύναµη αντιµνηµονιακή - επειδή χθες το απαξιώσατε και το λοιδορήσατε- είναι η Αριστερά της ευθύνης.
Σας θυµίζω –και µιλώντας σε όλους τους συναδέλφους, τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους- ότι τον Ιούνιο αν η Δηµοκρατική Αριστερά δεν έπαιρνε αυτό το πολιτικό ρίσκο, αν δεν
αναλάµβανε αυτήν την υψηλή πολιτική ευθύνη, οι εξελίξεις στη
χώρα θα ήταν όχι απλά δραµατικές, αλλά θα ζούσαµε στιγµές
που έζησαν άλλες χώρες στον πλανήτη µας. Νοµίζω ότι και τα
πρόσφατα, δυστυχώς, ιστορικά παραδείγµατα δικαιώνουν αυτήν
την επιλογή της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Μπορεί να διαφωνείτε, είναι σεβαστό, αλλά µη µας κουνάτε το
δάχτυλο, σας παρακαλώ. Δηµιουργείτε πρόβληµα στη δική σας
πολιτική προοπτική και στην όποια δυνατότητα και πιθανότητα
έχει ο ελληνικός λαός, κάποια στιγµή, να σας επιλέξει, να σας
κάνει κυβέρνηση, εάν παρουσιάσετε τέτοιου είδους συµπεριφορές και πρακτικές.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα πω κάτι επί της ουσίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τον Ιούνιο, πάντως, υπήρξε πλειοψηφία και χωρίς εσάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Αγαπητέ, κύριε Βούτση, θα
σας απαντήσω.
Σε ό,τι µε αφορά, δεν ήµουν Βουλευτής το προηγούµενο διάστηµα. Άρα, κυρία Σακοράφα, δεν έχω καµµία ευθύνη σε πρώτο
χρόνο, σε πρώτο βαθµό, για όσες πολιτικές ασκήθηκαν και µας
έφεραν σε αυτό το σηµείο που σήµερα βιώνει η ελληνική κοινωνία και αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία. Άλλοι είχαν τη βουλευτική ιδιότητα και µάλιστα σε κόµµατα εξουσίας, από το χώρο
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σας, όχι από το χώρο µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τον Ιούνιο υπήρξε πλειοψηφία και
χωρίς εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
όχι διακοπές. Δεν κάνουµε διάλογο.
Κύριε Αναγνωστάκη, συνεχίστε επί της τοποθέτησής σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Είπα και χθες ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ψηφίζεται στο σύνολό της και ως εκ
τούτου δεν έχουµε άλλη δυνατότητα παρά να κριτικάρουµε επιµέρους άρθρα, χωρίς να µας δίνετε η δυνατότητα, όµως, να ψηφίζουµε µεµονωµένα και άρα µας στερείται η δυνατότητα, εκεί
που έχουµε επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, να καταψηφίσουµε.
Συνεπώς είπαµε ότι επειδή η πλειοψηφία των άρθρων πραγµατικά έδωσε λύση σε συγκεκριµένα ζητήµατα που απασχολούσαν, τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και τα υπόλοιπα Υπουργεία, που αναφέρονται στην πράξη, θα είµαστε θετικοί. Το
είπαµε στην πρώτη ανάγνωση, το επιβεβαιώνουµε και σήµερα.
Βέβαια, αυτό δεν µας στερεί τη δυνατότητα να ασκήσουµε κριτική, κύριοι Υπουργοί, για τη συγκρότηση Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ -κάτι που επαναλαµβάνω για
εµάς ο προληπτικός έλεγχος και γενικά ο έλεγχος είναι αποδεκτός και πρέπει να υφίσταται- αλλά δεν µπορεί να υπάρχει απόσταση µεταξύ της υποχρέωσης που έχει η πολιτεία ως προς τη
χρηµατοδότηση των ΟΤΑ, µε το Παρατηρητήριο. Είναι προφανές
ότι όταν δεν υπάρχει οµαλή ροή-χρηµατοδότηση των δήµων, θα
υπάρχει και απόκλιση από τους στόχους. Άρα, στην ουσία, είναι
ευθύνη της πολιτείας περισσότερο παρά των δήµων.
Δεν θα σταθώ σε επιµέρους άρθρα, παρά µόνο στα άρθρα 21
και 22, γιατί χθες δεν πρόλαβα, κυρία Πρόεδρε, να κάνω αναφορά όπως έκανα και στην επιτροπή.
Σε ό,τι αφορά τη συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων, µας βρίσκει
σύµφωνους αυτή η διατύπωση που έγινε, κύριε Υπουργέ, η αντικατάσταση δηλαδή των ρηµάτων που δηµιούργησαν πολιτικό ζήτηµα. Για παράδειγµα τα ρήµατα «αποδέχεται» και «συνυπογράφει» στην ουσία έδιναν την εικόνα ενός υπεροργάνου, ενώ µε τα
ρήµατα «παραλαµβάνει» και «υπογράφει» νοµίζω ότι αποκαθίσταται ο ουσιαστικός ρόλος που έχει ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 22, για να είµαστε καθαροί, ως Δηµοκρατική Αριστερά –είναι αρµοδιότητα Υπουργού Επικρατείας,
αλλά αφού δεν είναι εδώ και εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση, παρακαλώ ακούστε µε- θεωρούµε ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί
αυτή η ιστορία µε τις συνεχείς παρατάσεις για την είσπραξη του
20% τηλεοπτικών διαφηµίσεων.
Είναι πρόκληση! Και εµείς δεν διστάζουµε να αναλάβουµε την
ευθύνη µας και την ευθύνη των όσων καταθέτουµε κάθε φορά.
Ειπώθηκε κάτι από προηγούµενο συνάδελφο χθες το βράδυ.
Είναι δυνατόν να µιλάµε για κοινωνική δικαιοσύνη, όταν κοινωνικές οµάδες βρίσκονται στα όρια της ανέχειας και της φτώχειας,
όταν κοινωνικές οµάδες παλεύουν για να υπάρξει εξασφάλιση
των θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν, εδώ να υπάρχει µια
άλλου είδους προνοµιακή µεταχείριση στο όνοµα δήθεν ότι διασφαλίζονται θέσεις εργασίας;
Αυτό, εν πάση περιπτώσει, θα µπορούσε να είχε έρθει σε ξεχωριστό νοµοσχέδιο για να µπορέσει η κάθε πολιτική δύναµη να
πάρει την ευθύνη της απέναντι στο συγκεκριµένο, ενώ τώρα στερείται η δυνατότητα να καταψηφίσουµε το συγκεκριµένο -που
θα θέλαµε πάρα πολύ- γιατί εµπεριέχεται στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Και δεν είναι υπεκφυγή, είναι ουσία. Και είναι
κατάθεση µε ειλικρίνεια.
Στα άρθρα τώρα του κυρίως νοµοθετήµατος. Επαναλαµβάνω
ότι είναι θετικό το ότι έγινε απαλοιφή του άρθρου 2 και έγινε αποδεκτή και η τροπολογία που κατατέθηκε όχι µόνο από την κ. Παπακώστα, αλλά από το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων, κύριε
Υπουργέ. Διότι, χθες στη βραδυνή τοποθέτησή σας είπατε ότι
ήταν πρωτοβουλία της κ. Παπακώστα µε στήριξη των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν είναι έτσι. Και η κ. Σακοράφα το έβαλε και εγώ
το έβαλα και, εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό το ότι γίνεται αποδεκτή αυτή η τροπολογία που κατατέθηκε στην ουσία µε ευθύνη
της ΠΟΕ-ΟΤΑ και την κάναµε αποδεκτή µετά από τις νοµοτεχνι-
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κές βελτιώσεις που έγιναν.
Στο άρθρο 4 µε βρίσκει σύµφωνο αυτή η βελτίωση που κάνατε
και αναφέροµαι σε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µίσθωσης
έργου στους δήµους.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα άρθρα, για να µην κουράσω, θα
σταθώ µόνο στο άρθρο 18. Σε αυτό το άρθρο, για όσους δεν το
έχουν αντιληφθεί, µιλάµε για την Επιτροπή Ελέγχου των Οικονοµικών των Κοµµάτων και Πολιτικών Προσώπων. Εδώ, λοιπόν,
συµµετέχουν ακαδηµαϊκοί από την πανεπιστηµιακή κοινότητα και
βεβαίως συµµετέχουν και δικαστικοί. Είναι προφανές ότι αυτοί
οι άνθρωποι για να συµµετέχουν χρειάζονται µία αποζηµίωση και
καλώς πράττετε και έχει διευθετηθεί και βεβαίως καθορίζεται
από πού αυτοί θα προέρχονται.
Επίσης, κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι θετική και η αποδοχή
από την πλευρά του κ. Αθανασίου για τη διεύρυνση της επιτροπής σε πέντε µέλη µε έναν εκπρόσωπο από την ΚΕΔΕ που δίνει
τη δυνατότητα, εκτός από την Κοινωνία των Πολιτών που είναι η
Εθνική Επιτροπή και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα, να συµµετέχει
και ένας εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας όπου αυτός θα είναι
προτεινόµενος από την ΚΕΔΕ.
Τέλος, για να µην υπάρξει παρανόηση, εµείς στηρίξαµε και
στις διαδικασίες της επιτροπής, στηρίζουµε θετικά και στην Ολοµέλεια, βάζοντας όµως –σας παρακαλώ, προσέξτε το ιδιαίτεραγια άλλη µία φορά το ζήτηµα ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και να αξιοποιούνται µόνο
και όταν βέβαια υπάρχει επείγουσα, απρόβλεπτη ανάγκη για να
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα.
Ευχαριστώ για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Αναγνωστάκη.
Το λόγο έχει εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τοποθετηθήκαµε και στη χθεσινή συνεδρίαση και είπαµε ότι
κατά τη γνώµη µας έχουµε νοµοθετική κατοχύρωση νέων αντιλαϊκών µέτρων σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων µέσω της τοπικής διοίκησης και των περιφερειών µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου αλλά και µε το σχέδιο νόµου.
Θα έχουµε µαζικά χαράτσια στους δήµους σε βάρος των δηµοτών, µαζικές απολύσεις που θα γίνονται και µέσα από την επιτήρηση και λόγω της απόκλισης των προϋπολογισµών που θα
βρίσκονται σε συνεχή µνηµόνια, µέσα από το παρατηρητήριο οικονοµικής αυτοτέλειας.
Και όλα αυτά τα κάνατε µε συνοπτικές διαδικασίες σε ένα
άρθρο. Με αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία που η αστική δηµοκρατία όταν πρόκειται να υπηρετήσει τα συµφέροντα του κεφαλαίου καταφεύγει σε τέτοιες µεθόδους, ακόµα και όταν η
κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι δεδοµένη.
Είπαµε και στη χθεσινή συνεδρίαση ότι στόχος είναι η προσαρµογή του αστικού κράτους να καταστεί πιο ικανό, πιο αποτελεσµατικό προς όφελος του κεφαλαίου.
Καταψηφίζουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου παρά
τις δύο, τρεις θετικές διατάξεις που περιέχει, οι οποίες όµως
στην ουσία είναι σταγόνα στον ωκεανό µπροστά στους στόχους
για την πλήρη ιδιωτικοποίηση στο χώρο της τοπικής διοίκησης
µε εργαλείο -όπως αναφέραµε και χθες- τον «Καλλικράτη» και τη
νέα διοικητική µεταρρύθµιση, που είναι ο βασικός πυλώνας της
πολιτικής για την αντιµετώπιση της κρίσης προς όφελος του κεφαλαίου.
Κάποιοι ανέφεραν ότι κανείς εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν
είπε για την ΗΔΙΚΑ. Αυτοί που κόπτονται γι’ αυτό, δεν µιλούν για
την ουσία. Προσωποποιούν το ζήτηµα και δεν τους νοιάζει η
ουσία.
Εµείς το λέµε καθαρά. Στο άρθρο 16 της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου έχουµε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλειας, την ΗΔΙΚΑ. Έχουµε, δηλαδή, την παραπέρα εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση του αποµένοντος δηµόσιου τοµέα. Η ανώνυµη εταιρεία, η ΗΔΙΚΑ, αναλαµβάνει την εποπτεία των νοσοκοµείων και του ΕΟΠΥΥ µέσω της δυνατότητας
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την οποία έχει και την υποστήριξη των φορέων εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας.
Ακόµα, η ΗΔΙΚΑ θα έχει τον έλεγχο των φορέων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Έτσι θα προχωρήσει ακόµα ταχύτερα
το επόµενο διάστηµα στο ξεπούληµα της ακίνητης περιουσίας
µέσω της αξιοποίησης. Υπάρχει συνειδητή απαξίωση των δηµόσιων οργανισµών για να προκαλούν αγανάκτηση στο λαό και να
έρθει µετά σαν ώριµο φρούτο η ιδιωτικοποίηση. Προσπαθεί, δηλαδή, η συγκυβέρνηση µε διάφορα τεχνάσµατα να κρύψει τη
βαρβαρότητα της πολιτικής σας.
Το σχέδιο νόµου έρχεται να συµπληρώσει, κατά τη γνώµη µας,
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχουµε σάρωµα των κατακτήσεων των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι µόνο.
Στο άρθρο 4 φέρνει εργασιακές σχέσεις µεσαίωνα και εργασιακές σχέσεις πολιτικής οµηρίας.
Στο άρθρο 5, µε τις άδειες άνευ αποδοχών, µάλλον στοχεύετε
στην οµαδική έξοδο απ’ τους δήµους στην κατεύθυνση συρρίκνωσης του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των υπηρεσιών, αλλά
πάνω απ’ όλα να παραδοθούν αυτές οι υπηρεσίες στην ανταποδοτικότητα, στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Στο άρθρο 6 αναφερθήκαµε διεξοδικά στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας που είναι η καρδιά του νοµοσχεδίου και
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Δηµιουργείται, δηλαδή,
παρατηρητήριο οικονοµικής αυτοτέλειας στους δήµους, σε άλλους φορείς βάζετε επόπτη τοποτηρητή των συµφερόντων του
κεφαλαίου στοχεύοντας να περικόψετε πόρους και κάθε δυνατότητα στους δήµους να µπορούν να προσφέρουν έστω στοιχειώδεις υπηρεσίες στους δηµότες.
Όπως αναφέραµε και χθες, σε περίπτωση αποκλίσεων για δύο
συνεχόµενα τρίµηνα µπαίνουν υποχρεωτικά σε προγράµµατα
εξυγίανσης. Αυτή η εξέλιξη µε τη σειρά της, συνεπάγεται καρατόµηση σε ό,τι αφορά δαπάνες και θα οδηγήσει σε µια νέα φοροµπηχτική πολιτική, η οποία θα εκτοξεύσει στα ύψη τα δηµοτικά
τέλη, θα έχουµε δηλαδή νέα δηµοτικά χαράτσια. Με λίγα λόγια,
θα έχουµε την εισβολή για τα καλά του µεγάλου κεφαλαίου στο
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο άρθρο 7 το κράτος καταργεί υπηρεσίες όπως είναι η ΔΟΥ
και µεταφέρει το βάρος της λειτουργίας αυτών στους δήµους,
των οποίων ήδη έχει πετσοκόψει τους προϋπολογισµούς. Με
τους εναποµείναντες προϋπολογισµούς οι δήµοι δεν µπορούν
να προσφέρουν έστω και υποτυπώδεις λειτουργίες.
Με λίγα λόγια, γίνεται απαλλαγή του αστικού κράτους και µεταφέρει αυτές τις αρµοδιότητες, χωρίς πόρους, στους δήµους.
Το ίδιο γίνεται και µε τη συµµετοχή στο πρόγραµµα «Θησέας»
από τους προϋπολογισµούς των δήµων στα εναποµείναντα έργα
τα οποία έχουν γίνει γεφύρι της Άρτας, τα οποία ήδη έπρεπε να
έχουν τελειώσει εδώ και χρόνια. Ένα µέρος της ΣΑΤΑ θα πάει γι’
αυτά τα έργα.
Στο άρθρο 9 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ». Είµαστε υπέρ των αντικειµενικών κριτηρίων στη συγκρότηση των υπηρεσιών του δηµοσίου µε κριτήρια την ικανότητα στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση
και όχι µόνο. Βέβαια, αυτό µέχρι σήµερα δεν γίνεται.
Στο άρθρο 11 και 12 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» για τις άδειες των
µεταναστών παρά το ότι παραµένει το παράβολο-χαράτσι, κατά
τη γνώµη µας, των 150 ευρώ για την ισχύ της άδειας για κάθε
έτος. Επιβάλλεται και νέο χαράτσι, µικρό κατά τον κύριο
Υπουργό, όµως δεν παύει να είναι µια παραπέρα επιβάρυνση.
Ψηφίζουµε κατά στα υπόλοιπα άρθρα, όπως είναι για τους παιδικούς σταθµούς, των οποίων η µεταφορά στους δήµους έχει
φέρει σαν αποτέλεσµα το κλείσιµο σε πολλούς παιδικούς σταθµούς και πολλά παιδιά των λαϊκών οικογενειών να µένουν έξω
από τους παιδικούς σταθµούς.
Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» σε ό,τι αφορά τις µετατάξεις, στο άρθρο
15, του προσωπικού της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Επίσης, ψηφίζουµε κατά στα άρθρα που µεταφέρουν αρµοδιότητες στο Γενικό Γραµµατέα του Πρωθυπουργού και στη Γενική Γραµµατεία.
Καταψηφίζουµε, γιατί όλα αυτά δηµιουργούν υπερσυγκέντρωση εξουσιών κοντά στον Πρωθυπουργό. Άλλωστε, διαφωνή-
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σαµε και παλαιότερα µε τη συγκρότηση παρόµοιων επιτροπών.
Αναφερθήκαµε και χθες στις τροπολογίες που έφερε το
Υπουργείο Εσωτερικών και ιδιαίτερα για το πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση, Κοινωνική Συνοχή, Ισόρροπη Ανάπτυξη». Είπαµε χθες
ότι «στρώνει το χαλί» πραγµατικά για τους επιχειρηµατίες, για να
µπουν για τα καλά στο χώρο της τοπικής διοίκησης, των δήµων
και των περιφερειών, αφού γι’ αυτούς θα υπάρχει τζάµπα εργασία µέσα από το πρόγραµµα που θα χρησιµοποιήσουν.
Αυτό το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από παρακρατηθέντες
φόρους από µεριάς των δήµων, όπως είναι ο φόρος ζύθου, τα
τέλη διαφήµισης και το 15% από το τέλος ακίνητης περιουσίας.
Όλα αυτά, για να καταπολεµηθεί η ανεργία ή όπως λένε τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου, γιατί µπορεί να είναι αναπτυξιακή
διέξοδος και ανάχωµα στην ανεργία τέτοια προγράµµατα. Καλλιεργούν αυταπάτες, εξωραΐζουν το χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, θέλουν να κρύψουν τις οδυνηρές συνέπειες για
την εργατική τάξη, για τα πλατιά λαϊκά στρώµατα.
Σε άλλη τροπολογία παρατείνεται το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», όχι µε χρήµατα του κρατικού προϋπολογισµού, αλλά µε
χρήµατα από τον ιδρώτα των εργαζοµένων, των συνταξιούχων,
από το λογαριασµό εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους ειδικά στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» να βγάλουν συµπεράσµατα, να µην ξεγελαστούν. Είναι, κατά τη γνώµη µας, εργαζόµενοι που αργά ή γρήγορα θα έχουν ηµεροµηνία λήξης. Και οι συνταξιούχοι πρέπει να
κατανοήσουν ότι δεν θα τους παρέχονται υπηρεσίες, απλώς και
µόνο θα πληρώνουν και θα ξαναπληρώνουν για κάθε παροχή.
Επίσης, µε την τροπολογία που φέρνετε βάζετε επιβράβευση
για τους δήµους που µε ευλάβεια θα εφαρµόσουν την αντιλαϊκή
σας πολιτική.
Εµείς καταψηφίζουµε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί
από µεριάς του Υπουργείου. Ψηφίζουµε την τροπολογία –αν
γίνει δεκτή- που αφορά τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς και συνταξιούχους µέσω ΟΓΑ, αν και δεν καλύπτει τα δίκαια
αιτήµατα όλων αυτών των ανθρώπων και σε πολλές περιπτώσεις
τους βάζει σε περιπέτειες και σε µία ατελείωτη γραφειοκρατία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Μωραΐτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι εισηγήσεις
των εισηγητών και των ειδικών αγορητών και εισερχόµαστε τώρα
στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων και των τροπολογιών, µε πρώτη την κ. Ασηµίνα Σκόνδρα.
Ορίστε, κυρία Σκόνδρα, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζει µία σειρά από θέµατα µε βασικό κορµό τα ζητήµατα της αυτοδιοίκησης. Ο «Καλλικράτης» υπήρξε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο, αλλά δυστυχώς µε πάρα πολλές ατέλειες.
Εξαρχής η ΚΕΔΚΕ τότε είχε εντοπίσει διάφορες αδυναµίες του
και καλούσε το κράτος να βρει λύση στα προβλήµατα που θα
ανέκυπταν κατά την πορεία της εφαρµογής του.
Υπήρχαν δήµοι, όπως ο Δήµος Αργιθέας του Νοµού Καρδίτσας, που δεν είχαν δυνατότητα να ανταποκριθούν αυτοτελώς
στα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Ο Δήµος Αργιθέας, ορεινός, δύσβατος, µε ακτίνα πολλών δεκάδων χιλιοµέτρων, µε συνεχείς κατολισθήσεις, µε ακραία καιρικά φαινόµενα,
θα έπρεπε να έχει ένα στόλο µηχανηµάτων και άλλους τόσους
χειριστές, για να επιτελέσει το έργο του.
Μία ακόµη αδυναµία που φάνηκε σε όλο το µεγαλείο της, αποτελεί ο χωροταξικός σχεδιασµός. Στην ουσία, δεν υπήρξε σχεδιασµός. Έγινε απλή συνένωση δήµων. Τα λάθη που είχαν γίνει
στο χωροταξικό του «Καποδίστρια» ακολούθησαν και τον «Καλλικράτη».
Αγαπητοί συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται να
δώσει κάποιες ουσιαστικά λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα, να
δώσει διέξοδο στους δήµους που αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του «Καλλικράτη», ενώ δροµολογούνται οι απαραίτητες αλλαγές που θα βοηθήσουν στο νοικοκύρεµα των ΟΤΑ.
Όλα τα παραπάνω γίνονται, βεβαίως, υπό το πρίσµα των δεσµεύσεων της χώρας, όπως αποτυπώνονται στο µεσοπρόθεσµο.
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Θα σταθώ τώρα σε κάποια σηµεία του νοµοσχεδίου.
Γίνεται προσπάθεια της Κυβέρνησης για εξορθολογισµό των
δαπανών των ΟΤΑ. Υπάρχει, άραγε, κανείς που να έχει αντίρρηση σ’ αυτό; Θυµίζω σε όλους ότι κατά το έτος 2012 προέκυψαν επείγουσες ανάγκες που χρειάστηκε να αντιµετωπιστούν
από το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού οι δήµοι αδυνατούσαν.
Αυτά τα χειρίστηκε το Υπουργείο µε τέτοιον τρόπο, που διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία των ΟΤΑ, χωρίς να υπάρξουν
αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες.
Από την 1-1-2013 θα περιέρχονταν στους δήµους διακόσιες
τρεις αρµοδιότητες, χωρίς όµως τους ανάλογους πόρους, το
προσωπικό και την προετοιµασία που έπρεπε να είχε γίνει.
Ποιο θα ήταν το αποτέλεσµα; Θα βρισκόµασταν απέναντι σε
µια ολοκληρωτική κατάρρευση των δήµων. Αυτό θέλαµε; Πιστεύω πως όχι.
Έρχεται σήµερα το Υπουργείο και εισάγει µια ουσιαστική λύση
µέσα από την ευελιξία. Ποια είναι αυτή; Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι έτοιµη, τότε αυτοµάτως θα της µεταφέρεται η αρµοδιότητα. Όταν κρίνουν οι δήµαρχοι µαζί µε το Υπουργείο ότι
υπάρχουν οι πόροι και υπάρχει και το ανθρώπινο δυναµικό, τότε
να γίνεται η µεταφορά.
Ρυθµίζεται η πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου και η
σύσταση συµβάσεων µίσθωσης έργου. Πρόκειται για παραγωγικές προσλήψεις στους δήµους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες
τους. Δεν καταλαβαίνω το κακό της ρύθµισης αυτής. Πού το βλέπει δηλαδή η Αντιπολίτευση;
Στο άρθρο 9 έχουµε το ζήτηµα της αντιµισθίας των αντιδηµάρχων. Εδώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν
τα στοιχεία της ΚΕΔΕ, που αναφέρουν ότι πλέον οξύνεται το
πρόβληµα για όσους αντιδηµάρχους δεν λαµβάνουν αντιµισθίες
και δεν λαµβάνουν ουδεµία αποζηµίωση, αφού οδηγούνται στην
ουσία σε παραίτηση. Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν
χρειάζεται να µας το πει η ΚΕΔΕ. Το αντιλαµβανόµαστε όλοι
πολύ καλά. Δεν µπορεί κάποιος να ασκεί τα καθήκοντά του σωστά και αποτελεσµατικά και ταυτόχρονα να βρίσκεται κάπου
αλλού για να εξασφαλίζει τα προς το ζην.
Επίσης, η κατάργηση της αποζηµίωσης των προέδρων των δηµοτικών διαµερισµάτων, κύριε Υπουργέ, έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα, αφού οι άνθρωποι αυτοί χωρίς αυτά τα
ελάχιστα χρήµατα δεν είναι σε θέση πλέον να καλύψουν ούτε τις
µετακινήσεις τους. Προσωπικά θέλω να κρούσω τον κώδωνα του
κινδύνου. Θα υπάρξουν δηµοτικές εκλογές και δεν θα υπάρχουν
υποψήφιοι, όχι γιατί δεν θα υπάρχουν πρόθυµοι άνθρωποι να
προσφέρουν, αλλά γιατί και αυτοί θέλουν να ζήσουν.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να τα δείτε όλα αυτά, όπως και άλλες
θεσµικές διορθώσεις, που η ΚΕΔΚΕ έχει προτείνει, γιατί είναι
απόσταγµα µιας πολύχρονης πείρας.
Ως προς το «Θησέας» και το ΕΣΠΑ, είναι γνωστό ότι σχεδόν
οκτώ στους δέκα δήµους έχουν ολοκληρώσει τα έργα του προγράµµατος «Θησέας». Στους υπόλοιπους υπάρχει ανάγκη ολοκλήρωσης των δράσεων. Ρυθµίζεται, λοιπόν, η απένταξή τους
από το πρόγραµµα «Θησέας» και η ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.
Το άρθρο 7 περί σύστασης του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των δήµων είναι ένα κρίσιµο άρθρο. Ακούστηκε έντονη κριτική από την Αντιπολίτευση ότι αυτός ο θεσµός καταργεί
την αυτοτέλεια των δήµων. Δεν είναι έτσι, κυρίες και κύριοι. Η
δηµιουργία ενός µηχανισµού που έγκαιρα θα διαπιστώνει ότι
ένας φορέας ξεφεύγει από τις οικονοµικές του δυνατότητες, δεν
µπορεί να παρά να είναι ένα χρήσιµο εργαλείο που η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να το αξιοποιήσει.
Ο προληπτικός έλεγχος ενός προϋπολογισµού δεν πρέπει να
δαιµονοποιείται. Δηλαδή ό,τι στοχεύει στη βελτίωση και την αποδοτικότητα εσείς θα το βαφτίζετε απαραίτητα κακό; Έτσι κάνατε
και µε την αξιολόγηση του προσωπικού, έτσι κάνετε και στον
έλεγχο δαπανών. Τι λύση προτείνετε; «Μπάτε σκύλοι αλέστε κι
αλεστικά µη δίνετε;»
Θεωρώ όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ καινοτόµα, σωστή
και δίκαιη την πρωτοβουλία του Υπουργού να εισάγει µε τροπολογία κάτι εντελώς νέο για τα ελληνικά δεδοµένα, την απτή επιβράβευση µε επιπλέον χρηµατοδότηση για όσους δήµους
εκτελούν σωστά τον προϋπολογισµό, µε χρηστή διαχείριση, και
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ανταποκρίνονται µε υπευθυνότητα στις αρµοδιότητές τους. Αυτό
αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο, είναι µέτρο αναπτυξιακό, αλλά και
νέο ήθος στην άσκηση πολιτικής.
Τέλος, να αναφερθώ στο συµψηφισµό των οφειλών των δήµων
προς το κράτος, όπου δίνεται µια παράταση µέχρι τον Ιούνιο για
να επιτρέψουµε και σε άλλους δήµους να ενταχθούν στη λογική
του συµψηφισµού. Ήδη τριάντα ένας δήµοι έχουν ρυθµίσει τα
χρέη τους, τα έχουν συµψηφίσει και ωφελούνται περίπου 54 εκατοµµύρια. Είναι, λοιπόν, θετικό. Όποιοι δήµοι το επιθυµούν, µπορούν να µπουν και να τακτοποιήσουν µε αυτόν τον τρόπο τις
οφειλές τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι
εκείνη η εξουσία που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, είναι
εκείνη η εξουσία που καλείται να δώσει λύσεις άµεσα, πολλές
φορές χωρίς να υπάρχει προηγούµενο, χωρίς θεσµικό πλαίσιο,
χωρίς νόµο και κανονισµό.
Το λέω µετά λόγου γνώσεως, γιατί υπηρέτησα οκτώ χρόνια την
αυτοδιοίκηση στην Καρδίτσα, όπως και πολλοί από εσάς σε άλλους ΟΤΑ. Γνωρίζουµε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει χτυπηθεί
από τη δηµοσιονοµική συγκυρία, έχει χάσει πάνω από το 50% των
πόρων. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να καλύπτει την κοινωνική
πολιτική σε καθηµερινή βάση, γι’ αυτό της αξίζουν χίλιοι έπαινοι.
Πέρυσι ο Υπουργός Εσωτερικών έπρεπε να καλύψει ένα έλλειµµα 350 εκατοµµυρίων που δεν είχαν γραφεί στον προϋπολογισµό και που θα οδηγούσε στην κατάρρευση εβδοµήντα τεσσάρων δήµων της χώρας. Παράλληλα, έπρεπε να πληρωθούν 420
εκατοµµύρια σε προνοιακά επιδόµατα καρκινοπαθών που εκκρεµούσαν από τον Φεβρουάριο. Σε αυτά προσθέστε άλλα 80 εκατοµµύρια για τη θέρµανση των σχολείων, 150 εκατοµµύρια στους
µεταφορείς των µαθητών, τους απλήρωτους υπαλλήλους του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που αποτελούν µοναδικό
στήριγµα σε ογδόντα χιλιάδες γέροντες και ατόµων µε αναπηρία
και, τέλος, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που ξεπερνούσαν το 1 δισεκατοµµύριο. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αντιµετωπίστηκαν
αποτελεσµατικά από µια Κυβέρνηση επτά µηνών που εξαρχής
είχε και έχει έναν στόχο, να µείνει όρθια η χώρα. Άρα να µείνουν
όρθιες τόσο η Δηµόσια Διοίκηση όσο και η αυτοδιοίκηση.
Αντιµετωπίζονται οι αδυναµίες του «Καλλικράτη» και ενισχύεται η δυνατότητα απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ από τους δήµους. Δροµολογείται η εξυγίανση των οικονοµικών των ΟΤΑ και
η αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους.
Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, σας καλώ να υπερψηφίσετε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Σκόνδρα.
Η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα έχει το λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί
συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου, επειδή τα γεγονότα τρέχουν και είναι επίκαιρα και επείγοντα, δεν µπορώ να µην αναφερθώ σε αυτές τις παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που συνέβησαν στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Τρεις η ώρα χαράµατα µπήκαν οι αστυνοµικοί, παραβίασαν
και έσπασαν πόρτες. Αυτά πληροφορούµεθα από το ρεπορτάζ
και έχουµε επαληθεύσει από γνωστούς µας, από τηλεφωνήµατα
που κάναµε, κατοίκων της περιοχής. Δεν είναι, λοιπόν, κάτι το
οποίο το εφεύραµε εµείς. Είναι γεγονότα αυτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα τα πούµε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Είναι γεγονότα εξαιρετικά
οδυνηρά και διερωτώµαι: Έχει εκπροσώπηση η Χαλκιδική; Δεν
βλέπω τους συναδέλφους. Εδώ κάποιοι έχουν εκλεγεί. Τέσσερις
ή πέντε συνάδελφοι. Εκτός αν έχουν σπεύσει στον τόπο των γεγονότων ως όφειλαν. Αυτό το επικροτώ απόλυτα. Διότι θα θέλαµε να είναι εδώ για να µας πουν, αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν
στις τρεις η ώρα το πρωί µε αυτόν τον τρόπο που καταγγέλθηκε
από πάρα πολλές πλευρές, ήταν επικίνδυνοι κακοποιοί τύπου
Πάσσαρη, τύπου Βλαστού που αποδρούν µε ελικόπτερα; Ήταν
κάτι τέτοιο; Εάν ήταν κάτι τέτοιο, εάν είχε συµβεί κάποιο αυτόφωρο κακούργηµα και δεν µπορούσαν να κάνουν αλλιώς, καλώς
έπραξαν.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: …αστυνοµικούς
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Και ακούστε µε, γιατί βλέπω
τον συνάδελφο κ. Κυριαζίδη να διαµαρτύρεται, εγώ ξέρετε πολύ
καλά πόσο έχω συνεργαστεί και πόσο σέβοµαι και εκτιµώ την
Αστυνοµία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Το ίδιο κάναµε και χθες το βράδυ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Σέβοµαι και εκτιµώ την Αστυνοµία, πλην όµως, εκ της ιδιότητος που είχα, γνωρίζω κάτι νοµιµοφανή περικαλύµµατα µε τα οποία επικαλύπτονται κάποιες
παράνοµες πράξεις, οι οποίες προσβάλλουν ανθρώπινα δικαιώµατα. Και προσέξτε, µου είπαν ότι έχουν µαζευτεί κάτοικοι τριών
χωριών πάνω στον Πολύγυρο αυτήν τη στιγµή. Δεν µαζεύονται
κάτοικοι τριών χωριών για κάποιους κακοποιούς τύπου Πάσσαρη
ή Βλαστού. Εγώ δεν τους γνωρίζω τους κατοίκους αυτούς. Δεν
έχω ιδέα, γι’ αυτό ρώτησα αν υπάρχει κάποιος εδώ µέσα.
Νοµιµοφανή περικαλύµµατα λοιπόν. Κάποιος βρέθηκε να πει
ότι αυτός ετοιµάζεται να φύγει –λέω εγώ τώρα- και αµέσως
έσπευσαν τρεις η ώρα τη νύχτα…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιοι έσπευσαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο για το θέµα.
Κυρία Γιαταγάνα, έχετε εννέα λεπτά, παρακαλώ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Εγώ σας είπα. Ξέρετε τη
θέση µου για την Αστυνοµία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα απαντάτε στους συναδέλφους για τις σκέψεις σας.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Γίνονται πάντα παρουσία κάποιου πταισµατοδίκου ή κάποιας πταισµατοδίκου. Δεν γνωρίζω
ποιος πήγε. Έτσι, νοµιµοφανή περιτύλιγµα είπα.
Προσέξτε, έχουν παραβιαστεί, όπως καταγγέλλεται από το
πρωί στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µε αυτόν το βάρβαρο
τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όχι µε υπαιτιότητα δική σας,
αλλά από πολύ ψηλά. Γιατί; Για να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του κ. Μπόµπολα, τα οποία συνέχεια υποστηρίζονται και
της Ελντοράντο. Προσέξτε το αυτό.
Εγώ σας επαναλαµβάνω, δεν τα βάζω µαζί σας. Επικάλυµµα
σωστό. Προσέξτε, γιατί αυτά τα περιτυλίγµατα, τα νοµιµοφανή,
δεν θα σας σώσουν από τη λαϊκή οργή. Δεν ανέβηκαν επάνω τρία
χωριά ολόκληρα για κακοποιούς τύπου Βλαστού και οποιουδήποτε άλλου µεγάλου κακοποιού! Θα ερευνηθούν τα θέµατα και
θα δούµε.
Σας επαναλαµβάνω, ξέρω πώς γίνεται. Κάποιος πήγε και είπε:
«Ετοιµάζονται να φύγουν αυτοί. Πιάστε τους, µην τους χάσουµε». Θα τα δούµε, όµως, αυτά στην πορεία, γιατί εγώ ούτε
στην περιοχή µένω για να τους γνωρίζω, αλλά δεν µπορώ να µην
τα καταγγείλω. Αναµένω. Θα έχει συνέχεια το επεισόδιο αυτό.
Δεν θα µείνει έτσι.
Έρχοµαι τώρα επί των άρθρων. Η κ. Χρυσοβελώνη, η ειδική
αγορήτρια του νοµοθετήµατος αυτού, αναφέρθηκε γενικά και ειδικά επί ενός εκάστου των άρθρων. Εγώ όπως σας είπα και χθες
επί της αρχής, καταψηφίζω αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Έρχοµαι, λοιπόν, επί της αρχής και επί των άρθρων να κάνω
κάποιες παρατηρήσεις.
Το άρθρο 7 αφορά τη Συγκρότηση Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Χθες ανέπτυξα τους λόγους και δεν
θα επαναλάβω τα ίδια. Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν, αναφερόµενη
σ’ αυτά τα οποία είπα και χθες γι’ αυτό το άρθρο, το καταψηφίζω.
Οµοίως και το άρθρο 8, γιατί οι ρυθµίσεις του αφορούν τη λειτουργία του ίδιου του Παρατηρητηρίου.
Το άρθρο 12 που αφορά υποχρεωτική ένταξη επικουρικών ταµείων στο ΕΤΕΑ, µε βρίσκει αντίθετη, γιατί η εµπειρία των συγχωνευθέντων µέχρι σήµερα ταµείων έχει αποδείξει ότι τα υγιή
ταµεία οδηγούνται σε οικονοµικό µαρασµό κι οι ασφαλισµένοι
τους αντιµετωπίζουν πληθώρα προβληµάτων –βλέπε ΕΟΠΥΥ.
Πέραν τούτου, η πρόβλεψη στην παράγραφο 4 για τη δυνατότητα έκδοσης προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο θα αναπροσαρµόζονται οι παροχές στους δικαιούχους, εξαγγέλλει νέες
µειώσεις τις οποίες ασφαλώς δεν δύναµαι να υποστηρίξω.
Στο άρθρο 21, κάτω από το πρόσχηµα της δήθεν συµπλήρω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σης των αρµοδιοτήτων του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης,
επανακαθορίζονται στην πραγµατικότητα οι αρµοδιότητές του
και εκχωρούνται σ’ αυτόν τον γραµµατέα υπεραρµοδιότητες και
υπερεξουσίες.
Επειδή πολλά ελέχθησαν γι’ αυτό το άρθρο, δεν έχω παρά να
σας παραπέµψω στα σχόλια επί του άρθρου, στην αιτιολογική
έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Δείτε, λοιπόν,
τι λέει για την αντισυνταγµατικότητα αυτού του άρθρου. Είναι εντελώς αντισυνταγµατικό και µόνο γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να καταργηθεί. Θα το ψηφίσετε; Απευθύνοµαι στους νοµικούς συναδέλφους. Διαβάστε λίγο, για να µην επαναλαµβάνω τι ακριβώς
λέει.
Οι ρυθµίσεις, λοιπόν, επειδή αντίκεινται στον Κανονισµό της
Βουλής και είναι και αντισυνταγµατικές, δεν µας επιτρέπουν να
ψηφίσουµε αυτό το άρθρο. Παραβιάζουν την ανεξαρτησία της
Βουλής σε βαθµό υπέρτατο. Διαβάστε το.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
Η ρύθµιση του άρθρου 22 –και δεν θα σας απασχολήσω άλλοστο οποίο αναβάλλεται για µια ακόµα φορά η είσπραξη του ειδικού φόρου ποσοστού 20% που επιβλήθηκε µε το ν. 3845/2010
στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις, µε βρίσκει κάθετα αντίθετη.
Είναι αδιανόητο. Το θεωρώ εγκληµατικό η Κυβέρνηση να «χαϊδεύει» και να χαρίζεται στους τηλεοπτικούς διαφηµιστές και φυσικά µέσω αυτών στους καναλάρχες που µένουν στο απυρόβλητο για χρέη τους προς το δηµόσιο, όταν την ίδια στιγµή ο
κάθε πολίτης που έχει χρέη προς το δηµόσιο άνω των 5.000
ευρώ συλλαµβάνεται σαν επικίνδυνος κακοποιός και οδηγείται
στο αυτόφωρο, χωρίς µάλιστα να είναι αυτόφωρο το αδίκηµά
του.
Πρέπει να τα ξανασκεφθείτε αυτά. Δεν είναι δυνατόν να χαριζόµαστε µ’ αυτόν τον τρόπο, όπως δεν είναι δυνατόν να φέρνουµε στη Βουλή βράδυ, ξηµερώµατα, λίγο πριν ψηφιστεί ένα
νοµοσχέδιο, διατάξεις που µεταβάλλουν τη Βουλή σε εισαγγελέα
και δικαστή, όπως έγινε µε το άρθρο 78 στο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο όπου η Βουλή αποφαίνεται ότι δεν είναι απιστία όταν οι
τράπεζες, οι τραπεζίτες χαρίζουν κάποια εκατοµµύρια στα κόµµατα. Καταλάβατε;
Πρέπει να αντιληφθούµε τέλος πάντων ότι είµαστε Βουλευτές
και να αναλάβουµε τις ευθύνες µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
την κ. Γιαταγάνα.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κ. Γιαταγάνα ξέρει ότι προσωπικά την εκτιµώ πάρα πολύ
και ως συνάδελφο αλλά και µε την προηγούµενη ιδιότητά της και
την πορεία της στο Δικαστικό Σώµα. Επειδή αναφέρθηκε στα γεγονότα της Χαλκιδικής, θα κάνω κι εγώ µία έκκληση: Καλό θα
είναι να µη ρίχνουµε «λάδι στη φωτιά». Υπάρχει µια ένταση. Όλοι
γνωρίζουµε ότι υπάρχει πρόβληµα. Και όλες οι πτέρυγες πρέπει
να βοηθήσουµε έτσι ώστε να καταλαγιάσουν τα πράγµατα. Ξέρουµε ότι εκδόθηκε σύννοµα ένα ένταλµα σύλληψης από τον
ανακριτή. Τα εντάλµατα σύλληψης εκτελούνται από τις αστυνοµικές υπηρεσίες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού ή δικαστικού λειτουργού. Άρα η παρουσία του δικαστικού λειτουργού
αποτελεί ένα εχέγγυο τήρησης της νοµιµότητας. Τι έπρεπε να
γίνει; Αυτοί ξέρουν τι ώρα κρίνουν κατάλληλη να εφαρµόσουν,
να υλοποιήσουν αυτό το ένταλµα. Ας τους έχουµε εµπιστοσύνη.
Ας µην τους «πυροβολούµε» από την αρχή, γιατί έτσι στην ουσία
είναι σαν να ενθαρρύνουµε έµµεσα κάποιους να διαµαρτύρονται
περισσότερο. Πιστεύω ότι όλοι έχουµε υποχρέωση και στοιχειώδες καθήκον να βοηθήσουµε να πέσουν οι τόνοι στην περιοχή.
Υπάρχει ένα πρόβληµα το οποίο πρέπει να επιλυθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επί του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι είχαµε πάντα ένα ερώτηµα και ακόµα το έχουµε.
Γιατί οι πρώην νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν είχαν χρέη και
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είχαν οι δήµοι; Εδώ είναι ένα εύλογο ερώτηµα. Καµµία νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν άφησε χρέη στις περιφέρειες. Οι περισσότεροι δήµοι άφησαν χρέη.
Αυτό έχει διττή ανάγνωση: Από τη µία ότι το καθεστώς λειτουργίας των ΟΤΑ Β’ βαθµού ήταν ίσως πιο καλά δοµηµένο και
δεν επέτρεπε ή απέτρεπε τη δηµιουργία χρεών ή –από την άλληότι έπαιρνε περισσότερους πόρους η Αυτοδιοίκηση του Β’ βαθµού συγκριτικά µε την Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το καθεστώς λειτουργίας των ΟΤΑ Β’ βαθµού. Και αυτό, κύριε Υπουργέ,
ίσως θα πρέπει να το δείτε ώστε αυτό το µοντέλο να εφαρµοστεί
σ’ όλους τους ΟΤΑ. Είναι απαραίτητο ο προληπτικός έλεγχος να
επεκταθεί σ’ όλους τους ΟΤΑ και κυρίως να είναι ο καθοριστικός
παράγοντας για να ξέρουν οι αυτοδιοικητικοί πότε ενεργούν εν
πλήρει συνειδήσει δικαίου, νόµιµα και πότε όχι. Διότι το χειρότερο για έναν αιρετό είναι να τού αφαιρέσουµε τη βούληση να
δηµιουργήσει από το φόβο µη βρεθεί κατηγορούµενος.
Κύριε Υπουργέ, θα αναφέρω ένα παράδειγµα: Μία φορά ήταν
να κλείσει ένα εργοστάσιο στα Τρίκαλα από καταγγελία πολιτών
προς τον εισαγγελέα.
Ενώ πάρθηκε η απόφαση από τη διοίκηση να κλείσει, οι εργαζόµενοι ήρθαν στο νοµαρχιακό συµβούλιο και παρακάλεσαν να
τους δώσουµε µία τρίµηνη προθεσµία, έτσι ώστε να τελειώσουν
οι παραγγελίες που είχε αναλάβει το εργοστάσιο για να είναι εντάξει στους προµηθευτές και από την άλλη να πληρωθούν τα δεδουλευµένα οι εργαζόµενοι. Το νοµαρχιακό συµβούλιο πήρε µία
απόφαση σχεδόν οµόφωνα: Να παρατείνει για τρεις µήνες τη λειτουργία του εργοστασίου και µετά να κλείσει. Πραγµατικά, µετά
τους τρεις µήνες το εργοστάσιο έκλεισε.
Το αποτέλεσµα είναι ότι όλα τα µέλη του νοµαρχιακού συµβουλίου και ο νοµάρχης πήγαν κατηγορούµενοι, γιατί έδωσαν
µία τρίµηνη παράταση µε αυτούς τους όρους.
Πρέπει να προστατέψουµε λίγο τους αιρετούς, να µην είναι
κάθε φορά το εύκολο ή το εξιλαστήριο θύµα. Διότι όπως έγινε
σήµερα, σε λίγο θα κυνηγάµε να βρούµε ανθρώπους να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, πόσω µάλλον που µέσω του «Καλλικράτη» για να έχει ένα πλήρες ψηφοδέλτιο ένας επαρχιακός
δήµος µε πολλές πρώην κοινότητες, θέλει πάνω από διακόσια ή
διακόσια πενήντα άτοµα.
Όταν κόβουµε τα κίνητρα σε ανθρώπους, κόβουµε την αποζηµίωση συµµετοχής στο δηµοτικό συµβούλιο ή στο περιφερειακό
συµβούλιο, κόβουµε την αντιµισθία των αιρετών, ποιους ανθρώπους θα προσελκύσουµε να προσφέρουν στα κοινά; Υπάρχουν
ήρωες, αλλά σπανίζουν. Πρέπει να δώσουµε κάποια κίνητρα αν
θέλουµε πραγµατικά να εκλέγονται οι άριστοι κάθε φορά από τις
τοπικές κοινωνίες και όχι αυτοί που κάνουν το έργο τους για
χόµπι. Πολλοί αντιµετωπίζουν βιοποριστικά προβλήµατα. Δεν
πρέπει να τους καλύψουµε τις δαπάνες για να συµµετέχουν στο
περιφερειακό συµβούλιο ή στο δηµοτικό συµβούλιο από το
χωριό τους;
Αυτά πρέπει να τα δείτε. Δεν νοµίζω ότι από εκεί γίνονται εξοικονοµήσεις χρηµάτων ή εξοικονοµήσεις τέτοιες που να αξίζει τον
κόπο πραγµατικά να αναλάβουµε ένα τέτοιο ρίσκο που θα αποβεί
σε βάρος του θεσµού και σε βάρος της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Επαναλαµβάνω πως πρέπει να δείτε πάλι το θέµα των προσλήψεων, κυρίως για χειριστές µηχανηµάτων. Οι δήµοι τον χειµώνα έχουν τα µηχανήµατα αραγµένα ελλείψει χειριστών.
Απελευθερώστε λίγο αυτό το πλαίσιο για προσλήψεις διµηνιτών,
δηλαδή προσλήψεις για δύο µήνες, τρεις µήνες για τον χειµώνα
µε συµβάσεις έργου.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά θα προσφέρετε σηµαντικό έργο.
Μέχρι τώρα έχετε λύσει τεράστια προβλήµατα στην αυτοδιοίκηση. Το θέµα της µεταφοράς των µαθητών, το θέµα της θέρµανσης, ήταν θέµατα ουσιώδη, σε αδράνεια, τα οποία λύσατε.
Προσχωρήστε και προς αυτήν την κατεύθυνση, προχωρήστε
µε θάρρος στην αναθεώρηση κάποιων διατάξεων του «Καλλικράτη», που όλοι κρίνουµε ότι δεν «περπάτησε». Και το χωροταξικό θέµα να το δούµε και τις αρµοδιότητες και τη µεταφορά
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αρµοδιοτήτων, κοστολογηµένη έτσι ώστε να µη φορτώνουµε επιπλέον βάρη στην αυτοδιοίκηση.
Ένα άλλο παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, είναι η ορεινότητα. Κάποιοι δήµοι χαρακτηρίστηκαν ορεινοί και κάποιοι όχι µε αυθαίρετα κριτήρια. Ο Δήµος Πύλης έχει όλη την Πίνδο και δεν χαρακτηρίστηκε ορεινός, µε αποτέλεσµα να µην είναι δικαιούχος κάποιων προγραµµάτων τα οποία ως κριτήρια θέτουν την ορεινότητα. Αυτά όλα πρέπει να τα θέσουµε σε νέα βάση.
Δεν µπορεί η Κοζάνη, όλος ο Δήµος, να έχει χαρακτηριστεί παλαιότερα «ορεινός» και κάποιοι δήµοι που πραγµατικά έχουν όλο
βουνά να µη χαρακτηρίζονται «ορεινοί».
Επαναλαµβάνω πως πρέπει να δείτε το θέµα του πληθυσµού.
Το είπα και χθες. Το επαναλαµβάνω και σήµερα. Είναι µια κατάφωρη αδικία για όλη την ελληνική περιφέρεια. Ο πληθυσµός πρέπει να υπολογίζεται µε βάση τον νόµιµο πληθυσµό. Αυτός που
θέλει να είναι δηµότης Πύλης, συνειδητά το θέλει να είναι δηµότης Πύλης. Γι’ αυτό κρατάει τα δικαιώµατά του εκεί. Και αφού
κρατάει τα δικαιώµατα, έχει και το σπίτι του και θέλει και το νερό
και την καθαριότητα και τη συντήρηση του δρόµου για να πάει
στο χωριό του.
Δείτε τα αυτά τα θέµατα. Μη µαζεύουµε πόρους µόνο για το
Λεκανοπέδιο, γιατί το Λεκανοπέδιο µπορεί να προσφέρει πολλαπλώς στο εθνικό εισόδηµα, αλλά Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα.
Δείτε το. Κάντε τις τοµές και να είστε σίγουρος ότι η περιφέρεια
ξέρει να αξιολογεί και ξέρει να ανταποδίδει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, σ’ αυτήν την Αίθουσα ακούστηκε πολλές φορές από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και από την Ελάσσονα Αντιπολίτευση, η αναγκαιότητα ανεξαρτησίας των εξουσιών, των θεσµών.
Σήµερα, όµως, εδώ από πλευράς της εισηγήτριας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έγινε µια προσπάθεια ποδηγέτησης, καθοδήγησης ενός θεσµού. Μιλώ για τον θεσµό της Δικαιοσύνης
και του Οργανισµού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αναφέρθηκε στο
γεγονός ότι κακώς και όχι νοµότυπα εκτελέστηκε ένα ένταλµα
σύλληψης -που εκδόθηκε νοµότυπα- γιατί η κατ’ οίκον αυτή
έρευνα και η σύλληψη έγινε µια συγκεκριµένη ώρα. Δηλαδή, θα
έπρεπε κανονικά να ερωτηθούµε πότε η Αστυνοµία θα εκτελέσει
το καθήκον της προκειµένου να φτάσει στο σκοπό. Θα έπρεπε,
δηλαδή, ενδεχοµένως να είναι µέρα µεσηµέρι, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί ανάλογος πληθυσµός, να ενισχυθεί κοµµατικά, για να
συµβεί ό,τι συνέβη τις άλλες φορές. Να είµαστε, δηλαδή, σε µια
έγερση στο σηµείο αυτό, αντί οι ίδιοι να µεσολαβήσουµε, να εγκύψουµε στο ζήτηµα, έτσι ώστε οι κάτοικοι εν ηρεµία να αντιµετωπίσουν το συγκεκριµένο πρόβληµα κατ’ εσάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αν θεωρείτε µη νοµότυπη την παρουσία του εισαγγελικού λειτουργού κατά την ενέργεια της
έρευνας και της σύλληψης ύστερα από ένταλµα, τότε να αναγνωρίσετε ότι προσπαθείτε να υποκαταστήσετε το κράτος ή αν
θέλετε, τις αρχές τους ή τις εξουσίες του.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: …δεν ήρθε ο γαλατάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ πάρα πολύ όχι διακοπές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δεν έχετε αντιληφθεί τη βαρύτητα όσων λέτε. Εκτός αν θέλετε να το κάνετε πράγµατι ένα Ελ
Ντοράντο άλλης χώρας. Αν θέλετε να το φτάσετε εκεί, µπορείτε
να το φτάσετε. Αλλά θα είστε και υπόλογοι των συνεπειών που
εσείς έχετε δηµιουργήσει.
Αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου στις επιτροπές, ότι από πλευράς των κληθέντων φορέων
δηµιουργικά αντιµετωπίστηκε η όλη συζήτηση. Εκ του αποτελέσµατος εννοώ, κύριε Υπουργέ. Πάρα πολλές παρατηρήσεις, επισηµάνσεις, παρεµβάσεις από την πλευρά των φορέων έγιναν
αποδεκτές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Είναι γεγονός
ότι υπήρξε µια δηµιουργική, εποικοδοµητική συζήτηση.
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Ειλικρινά µου προκάλεσε ενδιαφέρον το ότι η εισηγήτρια της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Σακοράφα τόνισε και παραδέχθηκε ότι πράγµατι έγινε µια εποικοδοµητική δηµιουργική συζήτηση και πως έχουµε ένα θετικό αποτέλεσµα. Αλλά κατά τη
χθεσινή πρώτη συζήτηση στην Ολοµέλεια αναφέρθηκε ότι από
πλευράς της Κυβέρνησης ή από πλευράς κοινοβουλευτικής παρουσίας είµαστε οι µοιραίοι εκείνοι άνθρωποι που φέρνουµε
αυτού του είδους τα νοµοσχέδια ή καταλήγουµε σ’ αυτού του είδους τις διατάξεις, έτσι ώστε να εφαρµοστούν στη συνέχεια. Δεν
µπορώ να καταλάβω τι ισχύει. Ίσχυε το πρώτο ή το δεύτερο;
Βεβαίως, προσπάθησε να κάνει και µια αντιποίηση επαγγέλµατος ή λειτουργίας ή εργασίας: Του κλειδαρά. Ήθελε να µας
πει µε λίγα λόγια ότι θέλει να γίνει ένας κλειδαράς προκειµένου
να λειτουργήσει καλύτερα ως κυβέρνηση στη συνέχεια. Δεν µας
είπε όµως ότι και η ίδια ή ο πρόεδρός της πολλές φορές µετέβησαν στο εξωτερικό αναζητώντας την ηλεκτρονική κάρτα προκειµένου να ανοίξει αυτήν την κλειδαριά. Μάλλον προσπαθούν
να ανοίξουν την κλειδαρότρυπα προκειµένου να έρθουν στην
εξουσία. Θα πάρει πολύ χρόνο. Και αυτό, βεβαίως, εξαρτάται
από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό.
Θα αναφερθώ ειδικότερα, κύριε Υπουργέ, σε µια προσθήκη
στο άρθρο 3 που κατατέθηκε από συναδέλφους. Είναι σηµαντική, διότι πράγµατι υπάρχει εκεί ένα ζήτηµα, µια εκκρεµότητα.
Αφορά στους προϊσταµένους που πήραν την ανάθεση διεύθυνσης χωρίς αυτή να έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το
οποίο δεν αναγνωρίζει αυτήν την ανάθεση. Υπάρχει τώρα µια εκκρεµότητα. Καλούνται αυτοί που τους ανέθεσαν ως προϊσταµένους των υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση σε διάφορα
επίπεδα, όχι µόνο να καταβάλουν τα όποια επιδόµατα αλλά να
υπολογιστεί στο σύνολο των µεικτών αποδοχών. Είναι αναγκασµένοι να καταβάλουν πολλαπλάσια απ’ αυτά που εισέπραξαν.
Είναι αναγκαία αυτή η ρύθµιση, έτσι ώστε να υπάρξει και µια
λύση για το ζήτηµα αυτό.
Έρχοµαι στο άρθρο 22, που αναφέρεται στο Οικονοµικό Παρατηρητήριο. Είµαι υπέρ του αυστηρού ελέγχου, κύριε Υπουργέ,
έτσι ώστε και στο σηµείο αυτό, σε αυτόν το θεσµό, η αξιοσύνη
να επιβραβεύεται. Καλώς εισάγετε για πρώτη φορά στη χώρα
ένα θεσµό επιβράβευσης αυτών όλων των θεσµών, οι οποίοι λειτουργούν κατά συστηµατικό και αξιοκρατικό τρόπο και αποδίδουν, χωρίς να δηµιουργούν προβλήµατα.
Και έρχοµαι σε µία τροπολογία, η οποία αφορά τους υπερήλικους οµογενείς. Αυτό απευθύνεται και προς τον Υπουργό Εργασίας. Παρακαλούµε, κύριε Υπουργέ, για την αποδοχή αυτής της
τροπολογίας, διότι αφορά συµπατριώτες µας, οι οποίοι είναι δύσκολο να τεκµηριώσουν και να αποδείξουν ότι είναι δικαιούχοι
της όποιας σύνταξης από τις χώρες προέλευσης, καθότι σε πάρα
πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει η οποιαδήποτε διακριτική συµφωνία. Είναι δύσκολο οι ίδιοι να µεταβούν στις χώρες αυτές,
προκειµένου να προµηθευτούν αυτά που η ελληνική πολιτεία επιβάλλει, που πάρα πολλές φορές σε επίπεδο γραφειοκρατικό λειτουργεί, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύει την ικανοποίηση αυτού,
µιας και µιλάµε για υπερήλικες συνταξιούχους, που το µόνο βιοποριστικό τους έσοδο είναι ακριβώς αυτή η σύνταξη.
Θα παρακαλούσα για την υιοθέτηση και αποδοχή αυτής της
τροπολογίας για τη ρύθµιση αυτού του σηµαντικού ζητήµατος
για τους οµογενείς της Βορείου Ηπείρου αλλά και τους προερχόµενους από τον Πόντο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η Αρχή της Δεδηλωµένης – από τον Τρικούπη στο σήµερα» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα µαθητές και µαθήτριες
και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 1ο Γυµνάσιο Καισαριανής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας
πριν από λίγο τον εισηγητή της Δηµοκρατικής Αριστεράς για το
βάσανο που έχει να υπηρετεί τα όσα η συγκυβέρνηση τον υποχρεώνει, θυµήθηκα τα λόγια του Λέοντα Τολστόι, ο οποίος έλεγε:
«Οι ευτυχισµένες οικογένειες όλες µοιάζουν, αλλά όλες οι δυστυχισµένες οικογένειες κρύβουν τη δική τους δυστυχία».
Αυτή, λοιπόν, η Δηµοκρατική Αριστερά που σήµερα λέει: «δεν
ψήφισα µνηµόνιο, δεν ψήφισα δεύτερο, δεν ψήφισα µεσοπρόθεσµο», ψήφισε επικαιροποιηµένο. Να µην το ξεχνάει. Το ψήφισε
και το άγος δεν κάνει διακρίσεις και θα την ακολουθεί.
Να δούµε τώρα τι γίνεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, µε
τα συγκεκριµένα άρθρα. Τα είπαµε και χθες, κύριε Υπουργέ. Ειδικά στο άρθρο 7 για το Παρατηρητήριο, η αντίφαση συνεχίζεται,
όταν από τη µια µας λέτε ότι οι δήµοι είναι εκείνοι τους οποίους
θα πρέπει να στηρίξουµε, να είναι στον «Καλλικράτη» και να
έχουν αρµοδιότητες και από την άλλη δεν τους εµπιστεύεστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν µπορώ να ακουστώ καν.
Από την άλλη, δεν τους εµπιστεύεστε και βάζετε δεύτερο ελεγκτή µετά το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάζετε τρίτο ελεγκτή της δικαστικής εξουσίας, τέταρτο ελεγκτή τώρα το Παρατηρητήριο. Τους
εµπιστεύεστε ή δεν τους εµπιστεύεστε; Θέλετε να κάνουν κοινωνικό έργο ή δεν θέλετε; Θέλετε να έχουν ένα πλαίσιο ανοχής
ή δεν θέλετε; Θέλετε να µπορούν να κάνουν συσσίτια ή δεν θέλετε; Νοµίζω ότι εδώ υπάρχει ολοκληρωµένη αντίφαση και τη
διαπιστώνουµε εγγράφως.
Βέβαια πρέπει -και το οφείλετε στην Εθνική Αντιπροσωπείανα δώσετε εξηγήσεις πώς µπορείτε να παρακάµπτετε την έκθεση
της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, που σας λέει ότι αυτό
είναι αντισυνταγµατικό, ότι παραβιάζετε τον Κανονισµό της Βουλής, ότι παραβιάζετε το Σύνταγµα και εσείς επιµένετε και αξιώνετε τώρα πια όλα τα νοµοσχέδια να φιλτράρονται καλά και
σώνει από ένα γραφείο, του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, και χωρίς τη δική του υπογραφή να µην περνάει κανένα νοµοσχέδιο, χωρίς τη δική του υπογραφή να µη φεύγει τίποτε προς
το ΦΕΚ.
Με ποια συλλογιστική αποφασίσατε ότι το Σύνταγµα µπορεί
να γίνει γονατογράφηµα στα δικά σας πόδια και ο Κανονισµός
της Βουλής µπορεί να είναι προχειρογράφηµα µε το οποίο µπορείτε κάθε φορά να παίζετε και να µας εµπαίζετε;
Εδώ, λοιπόν, νοµίζω ότι οφείλετε µία εξήγηση, όπως οφείλετε
εξήγηση και για το άρθρο 22 όπου κάθε φορά που έρχονται νοµοσχέδια υπάρχει µία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε την οποία προκύπτει ή δεν προκύπτει δαπάνη ή προκύπτει βάρος στον εθνικό προϋπολογισµό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να συνεχίσω µε αυτήν την κατάσταση. Αν θέλετε, διακόπτω. Αν αυτά δεν αφορούν τους συναδέλφους, νοµίζω ότι µπορώ να διακόψω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενόψει της ονοµαστικής ψηφοφορίας αντιλαµβάνοµαι ότι
υπάρχει µία αναταραχή στην Αίθουσα. Σας παρακαλώ πολύ,
όµως, να προσέξετε τον οµιλητή.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έρχεστε, λοιπόν, στο
άρθρο 22 και θέλετε µε έναν απίθανο τρόπο να καταργήσετε το
20% του φόρου πάνω στις διαφηµίσεις των τηλεοπτικών καναλιών. Ξαφνικά εµφανίζεστε όπως εκείνος ο παππούς µας ο Λυσίας σε αυτές τις περιοχές και µας κάνετε έναν λόγο υπέρ
αδυνάτου, ότι δεν µπορούν τώρα πια τα κανάλια να πληρώνουν
το 20%, την ώρα που δεν µπορεί ολόκληρη η ελληνική πολιτεία,
όλο το λιανεµπόριο, την ώρα που καταστρέφονται οι άνθρωποι
της αγοράς. Γι’ αυτούς δεν υπάρχει καµµία µέριµνα. Για τα κανάλια όµως, τους συνοµιλητές σας, τους εξυπηρετητές σας,
έχετε έτοιµη τη φροντίδα, έχετε έτοιµη την απάντηση. Και δεν
έχετε καν την αισχύνη, δεν έχετε καν την αιδώ, δεν έχετε τη
ντροπή να πείτε ότι «αυτό το πράγµα ντρέποµαι να το φέρω»,
«ντρέποµαι να πω στα µεγάλα κανάλια να µην πληρώνουν το 20%
επί των διαφηµίσεων». Ούτε αυτό δεν έχετε!
Αντίθετα, έρχεστε και θέλετε οπωσδήποτε να ρυθµίσετε αυτό
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που εξυπηρετεί τους φίλους σας. Αυτό συνιστά απιστία και όχι η
τροπολογία που µας φέρατε «νύχτα» και αξιώνετε να την περάσουµε. Θέλετε η Βουλή να αποφανθεί τώρα επί του Ποινικού Κώδικα και να πούµε τι είναι και τι δεν είναι απιστία για τον τραπεζίτη
που έδωσε χρήµατα στα κόµµατα και τώρα θέλετε να τον απαλλάξετε. Να τον απαλλάξετε για όσα έχει ήδη δώσει και για όσα
θα δώσει. Αυτό είναι απιστία! Μην µπερδεύεστε και µην προσπαθείτε να εξαπατήσετε κανέναν.
Θα τελειώσω µε ό,τι αφορά την τροπολογία για τα κέντρα διασκεδάσεως. Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι κι εδώ οφείλετε µία εξήγηση. Όταν ανακουφίζετε ή προσπαθείτε να ανακουφίσετε τα
µεγάλα κανάλια, τους καναλάρχες, θα πρέπει να δείτε πώς µπορούµε να διασώσουµε κι εκείνη τη µικρή επιχείρηση, η οποία
πέρα από τα πρόστιµα, τώρα πρέπει να υποστεί και την αφαίρεση
άδειας λειτουργίας. Έχετε τον τρόπο. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι δεν µπορεί να ζουν στην παραβατικότητα. Είµαι εναντίον
της παραβατικότητας κι εγώ και όλοι εµείς. Στο κάτω-κάτω,
όµως, αν θέλουµε να επικαλούµαστε την κρίση, είναι µία ευκαιρία
να αποδείξουµε στην πράξη ότι σε καιρό κρίσης δίνουµε ευκαιρίες. Να δοθούν, λοιπόν, οι ευκαιρίες στους ανθρώπους αυτούς
για να µπορέσουν να συνεχίσουν.
Ωστόσο, θα πρέπει κι εσείς να καταλάβετε ότι η απιστία είναι
συγκεκριµένη, δεν είναι µία αφηρηµένη έννοια. Και µιας και ξεκίνησα µε Τολστόι, να σας πω ότι η Άννα Καρένινα ήταν µοιχαλίδα,
απίστησε. Δεν χωράει πια καµµία συζήτηση πάνω σε αυτό. Απιστείτε στην εντολή που σας δόθηκε. Απιστείτε στην εντολή του
ελληνικού λαού που θέλει αξιοκρατία, διαφάνεια, ίση µεταχείριση
απέναντι στο Σύνταγµα και όλοι µας, µε τη φοροδοτική ικανότητα, να προχωρήσουµε σε αυτό. Απίστησε η Άννα Καρένινα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, στο βάθος
οι κύριοι συνάδελφοι να καθίσουν στις θέσεις τους και να κάνουν
ησυχία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Απίστησε, κύριε Υπουργέ, και κατέληξε στη µορφίνη και στις ρόδες του τρένου. Θυµηθείτε κι αυτό, σας παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να συνεχίσω µε αυτήν την οχλοβοή. Γι’ αυτό διακόπτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκλήρωσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας δόθηκε χθες η δυνατότητα να αναπτύξουµε τις θέσεις µας για το σχέδιο νόµου, το οποίο έχετε υποβάλει. Θέλω, όµως, να επισηµάνω δύο σηµεία:
Το πρώτο θέµα είναι η παράταση που δόθηκε για τη σύναψη
δανείων και συµψηφισµού υποχρεώσεων των δήµων για όσους
δεν πρόλαβαν. Με αφορµή αυτό θέλω να εντοπίσω ένα πρόβληµα που υπάρχει, µε την πιθανή παραγραφή ποσών που οφείλονται από τους δήµους λόγω παρέλευσης πενταετίας και της
γνωστής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου να µην αναγνωρίζει οφειλές προς εργαζόµενους προ δύο ετών.
Είναι γνωστό ότι 31 Δεκεµβρίου του 2010, όταν καταργήθηκαν
οι καποδιστριακοί δήµοι κι έγινε ο ένας, ενιαίος καλλικρατικός
δήµος, κύριε Πρόεδρε, συγκεντρώθηκαν οι οφειλές και των
δήµων που καταργήθηκαν σε ένα ενιαίο ποσό.
Με ευθύνη του κράτους αυτές οι οφειλές, αφού συγκεντρώθηκαν και µπήκαν στο µεσοπρόθεσµο σχέδιο, έχουν καθυστερήσει επί δύο χρόνια να αποδοθούν στους οφειλέτες. Τι συµβαίνει,
λοιπόν; Η πολυπόθητη διαδικασία πληρωµής καθυστερεί δύο
χρόνια. Έτσι, έχουµε απαιτήσεις, οι οποίες µπορεί να είχαν νόµιµη πενταετία, όµως τώρα κινδυνεύουν να έρθουν στην επταετία. Καλούµε, λοιπόν, τους ανθρώπους αυτούς να προσφύγουν
στη δικαιοσύνη για µικροποσά.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν να λέµε σε κάποιον που του
χρωστάει ο δήµος 500 ευρώ «πήγαινε στη δικαιοσύνη για να πάρεις τα 500 ευρώ», επειδή καθυστέρησε το κράτος λόγω του
µνηµονίου δυόµισι χρόνια να ξοφλήσει τις οφειλές σε ένα δήµο,
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ο οποίος καταργήθηκε.
Πρέπει, λοιπόν, σε ένα νοµοσχέδιο, που θα έρθει σύντοµα, να
υπάρξει πρόβλεψη που να λέει ότι δεν ισχύει η παραγραφή των
οφειλών προς τρίτους των δήµων, οι οποίες εντάσσονται στην
αποπληρωµή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου και θα ξεχρεωθούν
µέσω του µνηµονίου, εφόσον είχαν εγκαίρως περιληφθεί στους
πίνακες των οφειλών.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, µε το συµψηφισµό που
έγινε στα χρέη των δήµων ή των δηµοτικών επιχειρήσεων µε το
ΙΚΑ και την εφορία µε βάση την απόδοση των παρακρατηθέντων,
συµψηφίστηκαν οι οφειλές µέχρι τώρα περίπου σε τριάντα ένα
δήµους και πάνε και άλλοι περισσότεροι.
Το ΙΚΑ, όµως, αρνείται να αποδεχθεί αυτήν τη διαδικασία,
κύριε Βρούτση, που παρίσταστε εδώ, και δεν απαλλάσσει των
ευθυνών τα προηγούµενα διοικητικά συµβούλια και τους δηµάρχους των δήµων που καταργήθηκαν. Έτσι υπάρχει το φαινόµενο
να γίνονται ρυθµίσεις οφειλών δήµων που καταργήθηκαν και
αυτοί οι άνθρωποι να µην µπορούν να απαλλαχθούν από τις παλιές ευθύνες που είχαν προ ετών. Ζητάµε, λοιπόν, να γίνει µια
ρύθµιση και γι’ αυτό το θέµα.
Τέλος, έχει κατατεθεί µια τροπολογία, κύριε Υπουργέ -τη γνωρίζετε- από Βουλευτές όλων των παρατάξεων που είναι µέσα στη
Βουλή για τη µείωση των προστίµων που επιβάλλονται κατά την
προεκλογική περίοδο, για παραβάσεις του εκλογικού νόµου περί
αφισοκολλήσεων ή µη έγκαιρης υποβολής των οικονοµικών στοιχείων των εκλογικών συνδυασµών. Ξέρουµε ότι τα πρόστιµα ήταν
πάρα πολύ υψηλά, 50.000 και 100.000 ευρώ. Ζητάµε αυτά να µειωθούν σε πολύ χαµηλότερο επίπεδο, προκειµένου να µπορούν
να αποπληρωθούν από όσους έχουν κάνει αυτήν την αµέλεια και
δεν έχουν υποβάλει έγκαιρα τα στοιχεία τους.
Πιστεύω αυτές οι παρατηρήσεις να βοηθήσουν, έτσι ώστε να
λύσουµε ουσιαστικά προβλήµατα που έχει σήµερα η τοπική αυτοδιοίκηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των έξι οµιλητών και έχει ζητήσει να κάνει µια παρέµβαση
ο Υφυπουργός ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω τον λόγο για να θίξω
δύο θέµατα της υπό συζήτηση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Το ένα έχει να κάνει µε µια τροπολογία και το άλλο έχει να
κάνει µε το άρθρο 16 του παρόντος νοµοσχεδίου σχετικά µε την
«ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», την Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως λόγω του ότι εκτοξεύτηκαν κάποιες µοµφές για τη λειτουργία αυτής της Α.Ε.. Παρουσιάστηκε ως περίπου άγνωστης
προέλευσης και υπήρξαν και κάποιες υπόνοιες σκανδαλολογίας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – κωδωνοκρουσίες)
Να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα, για να ξέρουµε για τι πράγµα
ακριβώς µιλάµε και για όσους µιλάνε χωρίς να ξέρουν. Η «ΗΔΙΚΑ
Α.Ε.» είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Καθολικός µέτοχός της είναι το ΙΚΑ και βέβαια τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. Τα
λειτουργικά της έξοδα καλύπτονται από έργα –δουλειές, δηλαδή- που της ανατίθενται από φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή
άλλους φορείς, όπως ο ΕΟΠΥΥ. Εργάζεται χωρίς κέρδος και βέβαια τα έργα αυτά, κατά πάγια νοµολογία, κατά πάγια τακτική,
κάποια στιγµή συµβασιοποιούνται, όχι αµέσως όµως πολλές
φορές, για λόγους κατεπείγουσας εκτέλεσής τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, σταµατήστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν δεν κάνετε ησυχία, δεν θα
συνεχίσω τη συνεδρίαση. Παρακαλώ πάρα πολύ τους κυρίους
συναδέλφους που είναι όρθιοι να καθίσουν στη θέση τους. Παρακαλώ!
Θα κρατήσω παραπάνω τον χρόνο σας, κύριε Υπουργέ. Συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,

10290

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο τι ακριβώς είναι η ΗΔΙΚΑ και τι κάνει
και γιατί δεν πρέπει να την αδικούµε, γιατί είναι ένας φορέας δηµοσίου συµφέροντος που λειτουργεί και µάλιστα πάρα πολύ
καλά και ωφέλιµα για το δηµόσιο συµφέρον.
Αναπτύσσει, λοιπόν, έναντι αµοιβής συστήµατα πληροφορικής
και επικοινωνιών και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης και διενεργεί για τους φορείς αυτούς ή σε συνεργασία µε αυτούς τους διαγωνισµούς για τη µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκµετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση τµηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. Πρόκειται, λοιπόν, για εταιρεία του δηµοσίου, για οργανισµό του δηµοσίου.
Κάποια από αυτά τα έργα συµβασιοποιούνται µε καθυστέρηση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης να ξεκινήσουν και να αρχίσουν να υλοποιούνται πριν προκύψει η γραφειοκρατικής φύσεως, αν θέλετε, συµβασιοποίηση. Κάποια αναφέρονται σε παροχή υπηρεσιών πάγιου χαρακτήρα -όπως υποστήριξη κάποιου
πληροφορικού συστήµατος, για παράδειγµα του ΟΓΑ, για να
αναφέρω ένα έργο- κάποια σε έκτακτες υπηρεσίες -όπως για παράδειγµα η «Αριάδνη», που πρόσφατα φέραµε και ψηφίσαµε ή
το Ενιαίο Σύστηµα Ελέγχου και Πληρωµών Συντάξεων. Είναι
αυτό το σύστηµα, άραγε, αντίθετο µε το δηµόσιο συµφέρον;
Είναι η καλύτερη και πληρέστερη προσπάθεια εξορθολογισµού
του συστήµατος -που µέχρι τώρα, όπως ξέρετε, περιλάµβανε και
παραβατικές συµπεριφορές- και γίνεται από την ΗΔΙΚΑ.
Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, να το αποδοµήσουµε και γιατί θα πρέπει να αµφισβητήσουµε τόσο εύκολα, τόσο ελαφρά τη καρδία
αυτόν τον οργανισµό, που χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν αυτό το
έργο; Και βέβαια κάποιες υπηρεσίες έχουν και κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω και υποχρεώσεών µας από τη δανειακή σύµβαση.
Με την παρούσα διάταξη, λοιπόν, στο άρθρο 16 της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου ήρθε και καλύφθηκε αυτή η έλλειψη
της συµβασιοποίησης κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου ή η
εκ των υστέρων συµβασιοποίηση. Αυτό αποτελεί και την πάγια
νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχουµε αποφάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και µάλιστα µε τη µείζονα σύνθεσή του,
που είναι στη διάθεση όποιων θέλουν να τις δουν, που λένε αυτό
ακριβώς το πράγµα, ότι δεν απαιτείται δηλαδή η αναθέτουσα
αρχή να προσφεύγει σε διαγωνισµό και µπορεί να αναθέσει την
εκτέλεση του έργου σε άλλη αναθέτουσα αρχή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις:
Πρώτον, η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του τρίτου φορέα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έλεγχο ανάλογο µε αυτόν που ασκεί στις δικές της υπηρεσίες,
το κριτήριο του ελέγχου. Δεύτερον, ο ανάδοχος µίας τέτοιας
σύµβασης, δηλαδή η ΗΔΙΚΑ, ασκεί το ουσιώδες τµήµα της, τη
δραστηριότητα, µε τον ή µε τους δηµοσίους οργανισµούς στους
οποίους ανήκει.
Εποµένως η ΗΔΙΚΑ συνάπτει συµβάσεις µε τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή µε το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων, για παράδειγµα, για παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες
µε απευθείας ανάθεση, χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού. Αυτό καλύπτεται εκ των υστέρων. Εποµένως δεν υπάρχει κανένα θέµα
υπόνοιας σκανδαλολογίας, κανένα θέµα άλλου είδους συµφερόντων ως προς την ΗΔΙΚΑ.
Τελειώνω πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
Το δεύτερο είναι η τροπολογία µε την οποία δόθηκε παράταση
στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι 30-9-2013, προκειµένου να πάµε σε οµαλή µετάβαση στο νέο σύστηµα που νοµοθετήσαµε, το «Κατ’ Οίκον Φροντίδα». Κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί η
παράταση για λόγους οµαλής συνέχειας αυτής της κοινωνικής
δοµής, της δοµής κοινωνικής φροντίδας, που όλοι εδώ µέσα διακοµµατικά, συναινετικά θεωρούµε ότι πρέπει να συνεχίσει.
Σήµερα µάλιστα υπεγράφη η κοινή υπουργική ΑΠΟΦΑΣΗ από
τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονοµικών για τη µεταφορά
ποσού 30 εκατοµµυρίων στην ΕΤΑΑ, για τη χρηµατοδότηση λειτουργίας του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το β’ εξάµηνο του 2012, ώστε να πληρωθούν και οι εργαζόµενοι το β’
εξάµηνο του 2012. Έπεται συνέχεια.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, εδώ
σταµατάω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 5o Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Εσωτερικών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, για
τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Μιχαήλ
Κασσή και Μιχαήλ Ταµήλου (τέσσερις δικογραφίες).
Θυµίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β’ και εποµένως το λόγο δικαιούται να πάρει ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στην αίτηση
του εισαγγελέα για άρση της ασυλίας. Ο λόγος δίδεται πάντοτε,
εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι µιλούν µετά
τους τυχόν οµιλητές της κάθε υπόθεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο αν η
πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας συνδέεται µε
την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή
η δίωξη ή η µήνυση ή η έγκληση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία, για
να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση των
ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος, που θα µπορούσε
να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων και για τη διευκόλυνση και µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας να καταρτίζεται ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε συνάδελφος
θα αναγράφει το όνοµά του και την εκλογική του περιφέρεια, θα
καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµεθα έτσι
στις διατάξεις του άρθρου 83, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Μιχαήλ Κασσή. Οι
υπόλοιπες τέσσερις υποθέσεις αφορούν τον συνάδελφο κ. Μιχαήλ Ταµήλο. Οι λεπτοµέρειες των πέντε υποθέσεων αναφέρονται σε σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα που διενεµήθη µαζί µε την
ειδική ηµερήσια διάταξη.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Μιχαήλ
Κασσή, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το άρθρο
108 του Κανονισµού;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κασσή, έχετε τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Η υπόθεσή µου, κύριε Πρόεδρε, αφορά την
περίοδο που ήµουν δήµαρχος, για παράβαση καθήκοντος για
ένα θέµα που υπήρχε στον οικισµό της Αµφιθέας, γειτνιάζοντος
µε το κοινοτικό γραφείο, µία διαµάχη δύο ιδιοκτητών από το 1990
και µία οριοθέτηση που είχε γίνει το 1978.
Εγώ προσπάθησα τα οκτώ χρόνια ως δήµαρχος να δώσω
λύση. Ουσιαστικά δεν µπορούσε να δοθεί λύση και αυτό έχει
αποτυπωθεί και από την Τοπογραφική Υπηρεσία και από τις αρµόδιες υπηρεσίες της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. Εκτός αυτού, υπάρχει και αθωωτική απόφαση από το
Πληµµελειοδικείο Ιωαννίνων στις 30-10-2012, που αφορούσε για
την ίδια υπόθεση τον αντιδήµαρχο, την Πολεοδοµία της Νοµαρχίας Ιωαννίνων και το έναν από τους ενδιαφεροµένους, απόφαση
την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κασσής καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ζητώ, βέβαια, την άρση της ασυλίας, προκειµένου να κλείσει
το θέµα αυτό, το οποίο ξεκινά από το 2006.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Μιχαήλ
Κασσή µίλησε ο κ. Κασσής.
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Επί της πρώτης αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Μιχαήλ Ταµήλου, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει.
Επί της δεύτερης αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Μιχαήλ Ταµήλου, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει.
Επί της τρίτης αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Μιχαήλ Ταµήλου, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν σας πρόσεξα, κύριε
συνάδελφε.
Έχετε αντιρρήσεις και θέλετε να εκφράσετε την άποψή σας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα
να µιλήσω και για την υπόθεση του κ. Κασσή και για εκείνην του
κ. Ταµήλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν σηκώσατε εγκαίρως το χέρι σας για να ζητήσετε το λόγο.
Παρ’ όλα αυτά, σας δίνω τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήκωσα το χέρι µου
για να πάρω το λόγο, για να κάνω µια υπόµνηση στο Σώµα και
κυρίως για να απευθυνθώ σε συναδέλφους που έχουν εκλεγεί µε
την τελευταία εκλογή στη Βουλή και δεν έχουν την εµπειρία.
Όταν, µε πρωτοβουλία του κ. Κακλαµάνη, πριν από χρόνια άλλαξε ο Κανονισµός της Βουλής σχετικά µε το θέµα των ασυλιών,
είχα την ευκαιρία να είµαι από το 2004 έως το 2007 στην Επιτροπή Ασυλιών της Βουλής. Θέλω να πω στους συναδέλφους
ότι από εκείνην την τετραετία η Βουλή µετέβαλε στάση και αντί
-όπως συχνά έκανε- να προστατεύει τα µέλη της µε έναν τρόπο
που δεν ήταν συµβατός µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της
Βουλής, εφαρµόζοντας το νέο Κανονισµό, πάρα πολλές φορές,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχαµε προτείνει την άρση της ασυλίας και η Βουλή το είχε παρακολουθήσει. Πάρα πολλές φορές!
Πού επιµέναµε αρνητικά; Επιµέναµε αρνητικά στις περιπτώσεις όπου είχαµε µπροστά µας συναδέλφους µας, πρώην δηµάρχους ή νοµάρχες ή περιφερειάρχες, οι οποίοι κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους -και αποκλειστικά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους- έπαιρναν ορισµένες αποφάσεις, για τις οποίες
οι άλλες δηµοτικές παρατάξεις ή κάποιοι δηµότες τούς εδίωκαν.
Λέγαµε ότι αυτού του είδους η πολιτική στάση είναι στάση η
οποία πρέπει να προστατευθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία,
στο βαθµό που ο πρώην δήµαρχος κ.λπ. γινόταν Βουλευτής.
Αυτό η Ολοµέλεια της Βουλής το παρακολουθούσε.
Τώρα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -και µ’ αυτό τελειώνω- υπό το
κράτος της πίεσης που δηµιουργεί η επί πολλά χρόνια ατιµωρησία άλλων ανθρώπων, ερχόµαστε εδώ να περάσουµε στο αντίθετο, να πάµε στην «υπερτιµώρηση». Αυτό πρέπει να σταµατήσει,
κύριε Πρόεδρε. Θυµίζω πρακτική επί πολλά χρόνια της Εθνικής
Αντιπροσωπείας, την οποία ζητώ από τους συναδέλφους µου να
συνεχίσουµε να την παρακολουθούµε.
Προσωπικά θα το τηρήσω αυτό σήµερα και δεν θα ψηφίσω τις
άρσεις της ασυλίας, διότι θεωρώ ότι το Σώµα και η επιτροπή, εν
προκειµένω, δεν πράττουν ορθά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Επί της τρίτης αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Μιχαήλ Ταµήλου, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει.
Επί της τέταρτης αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Μιχαήλ Ταµήλου, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ψηφοφορία. Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας και στο οποίο έχει καταγραφεί και η σχετική πρόταση της
Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Κάθε συνάδελφος
θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στο όνοµα του συναδέλφου
για τον οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας σηµειώνει την προτίµησή του δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή του
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οποίου ζητείται να αρθεί η ασυλία και στη στήλη «ΝΑΙ», δηλαδή
λέει «ΝΑΙ» στην άρση της ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας σηµειώνει δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή του οποίου ζητείται να
αρθεί η ασυλία και στη στήλη «ΟΧΙ», τη λέξη «ΟΧΙ».
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» σηµειώνει δίπλα από
το όνοµα του Βουλευτή του οποίου ζητείται να αρθεί η ασυλία
και στην αντίστοιχη στήλη τη λέξη «ΠΑΡΩΝ».
Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει το όνοµά του
και την εκλογική του περιφέρεια και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική.
Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του από τους
επί του καταλόγου συναδέλφους θα παραδίδει το ψηφοδέλτιο
στους συναδέλφους κ.κ. Ιωάννη Πασχαλίδη από τη Νέα Δηµοκρατία και Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, οι οποίοι θα
το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής ψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που ανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε το
πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Επίσης, θέλω να σας ενηµερώσω ότι έχει υποβληθεί αίτηση
διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και
από άλλους Βουλευτές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για δύο λεπτά επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφού µιλήσατε, κύριε
Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω τον λόγο
αυστηρά για δύο λεπτά και επειδή είπατε ότι θέλετε να µιλήσετε
επί της διαδικασίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλούµε εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης την Κυβέρνηση, για ύστατη φορά, να αποσύρει τη σκανδαλώδη ρύθµιση µε την οποία κάνετε, κύριοι της Κυβέρνησης, ένα µεγάλο
δώρο στους τραπεζίτες και στα κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, που πήραν θαλασσοδάνεια. Αν θέλετε, µπορείτε
να το κάνετε και τώρα. Υπάρχει προηγούµενο στη Βουλή και
στην κυβερνητική πρακτική. Αν δεν το κάνετε, είναι επειδή δεν
θέλετε.
Σας απευθύνουµε έκκληση. Μη µετατρέπετε τη Βουλή σε βιοτεχνία παραγωγής νέων σκανδάλων. Προσπαθήσατε να περάσετε αυτήν την τροπολογία, ενώ είναι κυβερνητική, δήθεν ως
βουλευτική, στα µουλωχτά. Πιαστήκατε, όπως λέει ο λαός, «µε
τη γίδα στην πλάτη» και γι’ αυτό πρέπει τώρα να την αποσύρετε.
Ζητήσαµε ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο 78. Το Προεδρείο επικαλούµενο τον Κανονισµό -τον οποίο όµως έκανε κουρέλια η Κυβέρνηση την περασµένη Πέµπτη, κύριε Πρόεδρεθέτει σε ψηφοφορία το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κατόπιν αυτού, λέµε καθαρές κουβέντες. Όποιος ψηφίσει
«ΝΑΙ» στο σύνολο αυτού του νοµοσχεδίου, ψηφίζει «ΝΑΙ» και στη
σκανδαλώδη ρύθµιση. Αν περάσει αυτή η ρύθµιση, ενηµερώνουµε τον ελληνικό λαό και τους συναδέλφους -στους οποίους
απευθυνόµαστε για να ψηφίσουν και µε τη συνείδησή τους, γιατί
ο καθένας κρέµεται από το ποδαράκι του εδώ µέσα- ότι θα καταθέσουµε τροπολογία για την ακύρωση αυτού του σκανδάλου
σήµερα κιόλας, προκειµένου να συζητηθεί αύριο στο νοµοσχέδιο
που µπαίνει στην Ολοµέλεια. Και µη µας πείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι είναι εκπρόθεσµη, γιατί εκπρόθεσµη δεχθήκατε για να
νοµιµοποιήσετε αυτό το σκάνδαλο.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όπως αναγνωρίσατε,
δεν µπορούσε να γίνει ψηφοφορία σε ψηφισµένο άρθρο, όπως
ήταν το άρθρο 78. Εποµένως η ονοµαστική ψηφοφορία που είχατε ζητήσει µεταβάλλεται σε ονοµαστική ψηφοφορία για το σύνολο, όπως στείλατε και τις επιστολικές ψήφους για τους
συναδέλφους σας που απουσίαζαν. Άρα η ψηφοφορία γίνεται
επί του συνόλου.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε ζητήσει τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε πάρα
πολύ, κύριε Πρόεδρε, αλλά προηγείται…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με αφορά προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα εγώ θέλω να δώσω
το λόγο για δύο λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κύριο Καµµένο, που είχε ζητήσει πολύ πιο µπροστά από εσάς το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ είχα ζητήσει πιο νωρίς τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε Πρόεδρε. Να
έχετε εµπιστοσύνη στο Προεδρείο.
Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος
έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι συµβαίνει, θα πω τα
εξής. Το βράδυ έφεραν εκπρόθεσµη τροπολογία τριών βουλευτών, για να γλιτώσουν τους τραπεζίτες από ποινικές ευθύνες για
παράνοµα δάνεια που έδωσαν στα κόµµατα. Η τροπολογία αυτή
ήρθε νύχτα και η Κυβέρνηση προσπάθησε να την περάσει, δυστυχώς µε την άδεια του Προεδρείου της Βουλής.
Δεν είναι δυνατόν να µη γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί του
άρθρου από τη στιγµή, κύριε Πρόεδρε, που ακόµα και Βουλευτές
που στηρίζουν την Κυβέρνηση στα κανάλια και σήµερα το πρωί
βγήκαν και κατήγγειλαν τη συγκεκριµένη τροπολογία. Εάν το
Προεδρείο επιτρέψει να εκβιάζει η Κυβέρνηση τους Βουλευτές
λέγοντάς τους ότι «θα υποχρεωθείτε να ψηφίσετε για το σύνολο
του νοµοσχεδίου και όχι για την τροπολογία», συµµετέχει το
Προεδρείο στην παραβίαση και του Κανονισµού της Βουλής
αλλά και των δηµοκρατικών θεσµών.
Θα έπρεπε τη συγκεκριµένη τροπολογία να την έχετε απορρίψει. Θα έπρεπε να είχατε διασφαλίσει ότι θα µπορούσε να γίνει
διάλογος επί της τροπολογίας αυτής, από την οποία πάνε να γλιτώσουν 225 εκατοµµύρια ευρώ, από το δηµόσιο και από τον ελληνικό λαό, κόµµατα που παράνοµα δανείστηκαν από επίορκους
τραπεζίτες.
Έχετε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δύο επιλογές: ή φέρνετε τώρα
προς ψήφιση την τροπολογία -την οποία κακώς αποδεχθήκατε
έτσι όπως το κάνατε- δεχόµενος να ψηφίσουν κατά συνείδηση
οι Βουλευτές, όπως προβλέπει το Σύνταγµα και όχι εκβιάζοντάς
τους είτε θα µας αναγκάσετε να το φέρουµε ως τροπολογία. Δεν
θα το αποφύγετε.
Δεν µπορεί η Κυβέρνηση και το Προεδρείο στο σύνολο των
Βουλευτών, των τριακόσιων Βουλευτών, όσους αφορά τις αµαρτίες των κοµµατικών εγκαθέτων και ταµιών, που σε συνεργασία
µε τους τραπεζίτες έφαγαν 250 εκατοµµύρια από τον ελληνικό
λαό, να τους υποχρεώνετε να µην ψηφίζουν. Έχετε την υποχρέωση, κατά το Σύνταγµα, να αφήσετε να αποφανθεί κατά συνείδηση ο Βουλευτής και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
Είµαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν Βουλευτές, που στηρίζουν την
Κυβέρνηση σήµερα, οι οποίοι θα αρνηθούν να συµµετάσχουν
στο έγκληµα αυτό: την ώρα που ο ελληνικός λαός δέχεται επίθεση στην οικογένειά του, την ώρα που η οικονοµία σπαράζει,
να απαλλάξουµε τους τραπεζίτες από τις ποινικές ευθύνες που
έχουν για τα παράνοµα δάνεια που εδόθησαν, προκειµένου να
µη λειτουργήσει η δηµοκρατία ως περιγράφεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ζητήσατε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ
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σύντοµα να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα.
Πρώτον, το Προεδρείο δεν έχει καµµία ευθύνη. Το Προεδρείο
και η Υπηρεσία έγραφε επάνω «εκπρόθεσµο».
Από εκεί και πέρα, οι Βουλευτές και οι Αρχηγοί των κοµµάτων
-λαλίστατοι συνήθως εδώ- όταν για λίγο χρόνο εισέρχονται στην
Αίθουσα, οφείλουν, όταν βλέπουν τροπολογίες εκπρόθεσµες,
πρώτα γι’ αυτές να ρωτούν. Αυτό το λέω προς όλους. Ο ελληνικός λαός δεν µπορεί άλλο να καταδηµαγωγείται. Και αυτό, δυστυχώς, γίνεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το Προεδρείο δεν πρέπει να προστατεύσει το κύρος του Κοινοβουλίου;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Καπερνάρο, σας
παρακαλώ, σεβασµός στον κύριο Πρόεδρο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Βεβαίως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία. Από εδώ και πέρα, κύριε
Πρόεδρε, αν υπάρχει µια ευθύνη του Προεδρείου, αυτή είναι η
εξής: Όταν κάποιος οµιλεί, δεν µπορεί ο οποιοσδήποτε να µιλήσει, να διακόπτει, να υβρίζει, να απαξιώνει. Ή θα γίνει Κοινοβούλιο ή θα δικαιώσουµε όσους λένε ότι δεν χρειάζεται το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, ότι το Προεδρείο, τουλάχιστον εσάς, πάντα σας προστατεύει, όπως και όλους τους συναδέλφους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν µιλώ για εµένα, κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε, εγώ έχω φωνή και δεν πτοούµαι από οποιεσδήποτε παρεµβάσεις.
Σας παρακαλώ, όµως, να µε ακούσετε -αυτά τα γνωρίζετε- και
κυρίως να τα ακούσει η Βουλή και ιδιαίτερα οι νέοι συνάδελφοι.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ξεκαθαριστεί κάποτε -γι’ αυτό είναι
απαράδεκτη αυτή η τροπολογία- τι ισχύει µε τα οικονοµικά των
κοµµάτων. Εγώ έκανα µια πρόταση νόµου, η οποία ψηφίστηκε
οµόφωνα τον Μάρτη του περασµένου έτους, για τον έλεγχο. Και
όπως έλεγε ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο Ζάππειο, θα ελεγχθούν από το 1974
µέχρι σήµερα –διότι και τώρα µπορεί να ιδρυθούν κόµµατα καινούργια- όλοι όσοι διετέλεσαν -και ζουν- Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, Αρχηγοί κοµµάτων, διαχειριστές οικονοµικών, τραπεζίτες,
ιδιοκτήτες καναλιών και εκδοτικών συγκροτηµάτων.
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, µέχρι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, δεν
έχει γίνει. Ελπίζω ότι ο νέος Αντιπρόεδρος της Βουλής δεν θα
συναντήσει τις δυσκολίες που συναντούσε ο Αθανάσιος Νάκος,
όταν µαζί του πήγαµε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, µε
οµόφωνη -πλην ενός εκπροσώπου, του ΣΥΡΙΖΑ- άποψη των Προέδρων, να ζητήσουµε η λίστα Λαγκάρντ να έρθει στην Επιτροπή
Θεσµών, του «πόθεν έσχες», ώστε αυτό το θέατρο, που έξι µήνες
γίνεται µε την προκαταρκτική, να µη γίνεται σε βάρος αυτού του
θεσµού.
Στο συγκεκριµένο, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η τροπολογία πρέπει
να αποσυρθεί. Άκουσα και µία δήλωση ενός οικονοµολόγου-µέλους της Κυβερνήσεως -στην Ελλάδα µπορεί να είναι καθένας
ό,τι δηλώσει- ότι µπορεί να αφορά και κόµµατα. Είναι βλακώδες.
Όποιος συνέταξε αυτήν τη διάταξη και είχε κάτι τέτοιο υπ’ όψιν
του, δεν έχει περάσει ούτε από το πρώτο έτος της Νοµικής Σχολής.
Κατά συνέπεια, εάν αυτός ήταν ο σκοπός, δεν εξυπηρετείται,
κύριοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ούτε µία στο εκατοµµύριο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αντίθετα, αυτό που εξυπηρετείται είναι η περαιτέρω καταρράκωση του κύρους της Βουλής.
Και αυτό πρέπει να υπερασπιστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Διότι σήµερα στην Ελλάδα,
εκτός από αυτόν το χώρο, δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να µην
ελέγχεται ή να µην είναι δυνατόν να ελεγχθεί. Έχουµε ιστορικές
ευθύνες. Ας θυµηθούµε ότι είµαστε εκπρόσωποι του λαού. Δεν
είµεθα µαριονέτες ούτε του ενός κόµµατος ούτε του άλλου, όταν
µάλιστα ελάχιστα δηµοκρατικά λειτουργούν τα κόµµατα επί σαράντα χρόνια στην Ελλάδα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ζητώ να αποσυρθεί, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Χατζηδάκη, είστε παλιός κοινοβουλευτικός. Έχετε θητεύσει στην Ευρώπη, ξέρετε πώς λειτουργούν εκεί τα κοινοβούλια και τα κόµµατα. Και αν αυτός είναι ο σκοπός, εγώ, διαβάζοντας τη διάταξη, σας λέγω ότι δεν αφορά κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τα κόµµατα µόνο στα µονοκοµµατικά καθεστώτα ταυτίζονται µε το δηµόσιο, όχι στις ελεύθερες
δηµοκρατίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός
για την υποβολή της.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι θα βάλετε σε
ψηφοφορία; Εµείς έχουµε καταθέσει την πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καθίστε κάτω, κύριε Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη µου αντιµιλάτε έτσι! Τι θα
αναγνώσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, έχει αρχίσει
η ψηφοφορία. Δεν σας δίνω το λόγο.
Θα αναγνώσω τα ονόµατα των…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για ποιο
πράγµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καθίστε κάτω. Ακούστε
τώρα. Συµφώνησε ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος ότι µετατρέπεται η ψηφοφορία για το άρθρο 78 σε ψηφοφορία για το
σύνολο. Και οι επιστολικές ψήφοι που έχουν έρθει µιλούν για το
σύνολο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό.
Δεν έχετε δικαίωµα να το κάνετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η αίτηση τι λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η αίτηση έλεγε για το
άρθρο 78, η οποία δεν µπορούσε να γίνει αποδεκτή γιατί -όπως
εξήγησε η κ. Κόλλια που προήδρευε χθες- επί ψηφισθέντος άρθρου δεν µπορεί να γίνει η ψηφοφορία.
Δέχτηκε, λοιπόν, ο κ. Παπαδηµούλης να γίνει η ψηφοφορία
στο σύνολο.
Ξεκινώ τον κατάλογο.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης. Παρών.
Ο κ. Μανώλης Γλέζος. Παρών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η κ. Αγνή Καλογερή.
Παρούσα.
Ο κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου. Παρών.
Η κ. Ευγενία Ουζουνίδου. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Συρµαλένιος. Παρών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η αίτηση είναι
για το άρθρο 78. Δεν υπάρχει αίτηση για το σύνολο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα δεν µπορεί να γίνει
η ψηφοφορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ!
Είναι θέµα του Προεδρείου. Αφού η ψηφοφορία, όπως ζητάει
ο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εσείς δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος; Άρα εσείς θα µιλήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ζητώ τον λόγο για τριάντα
δεύτερα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν αποδεχθήκατε προηγουµένως να γίνει η ψηφοφορία στο σύνολο; Έχετε καινούργια
αίτηση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εµείς καταθέσαµε πρόταση
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ονοµαστικής ψηφοφορίας για το άρθρο 78.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άκυρη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το Προεδρείο, ερµηνεύοντας τον Κανονισµό, λέει ότι δεν µπορεί να κάνει γι’ αυτήν την τροπολογία και προτείνει να γίνει για το σύνολο. Και το ανακοίνωσε
χθες.
Εµείς δεν συµφωνήσαµε µε αυτήν τη διαδικασία. Δεν άλλαξε
το αίτηµά µας. Γι’ αυτό ακριβώς και είπα ότι θα µετάσχουµε στη
διαδικασία για το σύνολο. Κάνουµε έκκληση στον παρόντα κ. Χατζηδάκη να αποσύρει την τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα πολύ σωστά µετέχετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …και λέµε ότι όποιος ψηφίσει «ΝΑΙ» στο σύνολο ψηφίζει «ναι» και στο σκάνδαλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το είπατε ξανά. Άρα δικαιώνετε. Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αλλά, δεν έχουµε συµφωνήσει ούτε µετατρέπουµε το αίτηµά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εποµένως προχωράει η διαδικασία όπως αποφάσισε το Προεδρείο, κατά πλειοψηφία, χωρίς
τη δική µας σύµφωνη γνώµη. Για την ψηφοφορία στο σύνολο θα
ψηφίσουµε «ΟΧΙ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αν περάσει αυτή η µεθόδευση, εµείς θα καταθέσουµε νέα τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Θέλω να
συνεχίσω την ψηφοφορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι Βουλή αυτό! Αυτό
είναι συνέδριο της ΕΦΕΕ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Εποµένως µε επιβεβαιώνει ο κ. Παπαδηµούλης και λέει ότι η
ψηφοφορία θα γίνει επί του συνόλου και οι Βουλευτές…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αυτό δεν ζητήσατε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, βέβαια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο για
δύο λεπτά, επί του Κανονισµού. Έχουν µιλήσει όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή δεν θέλω να διακόψω τη συνεδρίαση για να ηρεµήσουν τα πνεύµατα, θα σας
ηρεµήσω εγώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είµαι πολύ ήρεµος. Ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εσείς τι θα προσθέσετε,
κύριε Βορίδη; Θα προσθέσετε ότι το αίτηµα ήταν άκυρο και εποµένως δεν υπάρχει πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία. Αυτό
θα προσθέσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με καλύψατε, κύριε Πρόεδρε. Δεν
υπάρχει αυτήν τη στιγµή αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε, κύριοι; Δεν υπάρχει αίτηµα; Το άρθρο 78 σε ψηφοφορία αµέσως τώρα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα – κωδωνοκρουσίες)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το άρθρο 78 ψηφίστηκε.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες - κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Δεν επιτρέπω καµµία διακοπή! Παρακαλώ!
Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα εξαρχής και το οποίο επιβεβαίωσε ο κ. Παπαδηµούλης. Μετατρέπετε την πρόταση ψηφοφορίας για το άρθρο 78 σε αίτηµα ψηφοφορίας για το σύνολο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τη µετατρέπει το Προεδρείο. Τη µετέτρεψε από εχθές, χωρίς τη δική µας γνώµη. Και
το ανακοίνωσε. Και προχωρούµε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, όπως ανακοινώθηκε χθες. Μην παίζουµε µε τις εντυπώσεις.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας - κωδωνοκρουσίες)
Όσο και να χτυπάτε το κουδούνι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό. Καθίστε, πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …όσο και να χτυπάτε το κουδούνι και να φωνάζουν οι συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, καθίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …το πικρό ποτήρι της ψηφοφορίας για το αν θα πούνε «ναι» ή «όχι» στο σκάνδαλο θα το
πιουν όλοι οι συνάδελφοι. Και ο καθένας θα κριθεί από την ψήφο
του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Καθίστε. Τελειώσατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εγώ, είπα καθαρά. Εµείς ζητήσαµε για µία διάταξη. Εσείς ανακοινώσατε για το σύνολο. Προχωράµε, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Προεδρείο. Κι εµείς ζητάµε
από τον καθένα να κρίνει. Αν πει «ΝΑΙ» στο σύνολο, λέει «ναι» και
στο σκάνδαλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή αφήσατε στη
διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου να αποφασίσει αν υπάρχει
αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για το σύνολο, το Προεδρείο
αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας
για το σύνολο και ζητώ από το Σώµα να ψηφίσει το νοµοσχέδιο
στο σύνολό του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην 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: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όχι.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι
ντροπή! Αυτό το πραξικόπηµα δεν θα περάσει! Ξεφτιλίζετε το
Κοινοβούλιο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ανακοινώσατε ονοµαστική ψηφοφορία. Αυτό είναι αίσχος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαµόρφωση
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 9
του ν. 3894/2010 (Α’204) και του άρθρου 9
του ν. 3851/2010 (Α’85)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012
(Α’86) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις
που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα σηµαντικής
εντάσεως στη συνολική εθνική οικονοµία και προάγουν την
έξοδο της χώρας από την οικονοµική κρίση. Οι Στρατηγικές
Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισµό ή στη διατήρηση υφιστάµενων υποδοµών, εγκαταστάσεων και δικτύων: α. στη βιοµηχανία, β. στην ενέργεια, γ. στον τουρισµό, δ. στις µεταφορές και
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επικοινωνίες, ε. στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στ. στη διαχείριση απορριµµάτων, ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, η. στον τοµέα εκπαίδευσης, θ. στον τοµέα του πολιτισµού, ι. στον πρωτογενή τοµέα και στη µεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του
τριτογενούς τοµέα, εφόσον πληρούν µία τουλάχιστον από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης
είναι πάνω από εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τοµέα επένδυσης ή Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης
είναι πάνω από δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ, για
επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας εντός ήδη οργανωµένων
υποδοχέων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριµένα
έργα στο πλαίσιο του ταµείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει συσταθεί δυνάµει της υπ’ αριθµ. 35996/ΕΥΣ
5362/2010 (Β’1388) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε
φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1
παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω απόφασης ή
Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα
εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δηµιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας ή Δ. από την επένδυση δηµιουργούνται κατά
βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις
εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας ή Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ για
επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων του Μέρους
Β’του ν. 3982/2011 (Α’143).»
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Φορέας Πραγµατοποίησης για τις ιδιωτικές στρατηγικές
επενδύσεις είναι ο ιδιώτης επενδυτής.»
3. Το άρθρο 2 του ν. 3894/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία µετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόµιµος αναπληρωτής του και ως µέλη οι Υπουργοί
Οικονοµικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και οι αρµόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι
εισηγούνται τα θέµατα αρµοδιότητάς τους ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. και ο νόµιµος αναπληρωτής του δύνανται να καλούν στην Επιτροπή τους αιρετούς
Περιφερειάρχες ή αναπληρωτές τους, Δηµάρχους ή άλλα αιρετά
στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειµένου να καταθέσουν
τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωµα ψήφου, επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρµοδιότητάς τους. Η λειτουργία της
Δ.Ε.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.
1558/1985 (Α’137) όπως ισχύει και έχει κυρωθεί µε το άρθρο 22
του π.δ. 63/2005 (Α’98). Η γραµµατειακή υποστήριξη της
Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. µε αποφάσεις της καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της.»
4. Στο άρθρο 2 του ν. 3894/2010 προστίθεται παράγραφος 2
ως ακολούθως:
«2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. δύναται να συγκροτεί οµάδες εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραµµατέων µε Πρόεδρο τον εκάστοτε αρµόδιο
Υπουργό ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτών, τον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων λαµβάνονται υπόψη ιδίως: α) η
βιωσιµότητα της προτεινόµενης ή υφιστάµενης επένδυσης και η
φερεγγυότητα του επενδυτή και β) η µεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόµενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας
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της εθνικής οικονοµίας και ιδίως της βιοµηχανίας, η υιοθέτηση
καινοτοµίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής
δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόµηση ενέργειας.»
6. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
3894/2010 που έχει προστεθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4072/2012 (Α’86), απαλείφεται η λέξη «αδειοδότηση».
7. Στο άρθρο 9 του ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 4072/2012, προστίθεται παράγραφος 3
ως ακολούθως:
«3. Εάν διαπιστωθούν ανυπέρβλητα νοµικά ή πραγµατικά κωλύµατα στη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ),
καθώς και των συνοδών αυτών έργων, που αποτελούν µέρος
επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του
ν. 3894/2010, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, σε άλλη ανάλογη
ή οµοειδή έκταση, τηρουµένων των οικείων περί αδειοδοτήσεως
διατάξεων. Η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του επενδυτικού
σχεδίου εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν
σχετικής αίτησης του φορέα της επένδυσης στην «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.», η οποία προωθεί το αίτηµα στη Γενική
Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Προς το
σκοπό αυτόν, ο φορέας της επένδυσης αιτείται την έγκριση της
οικείας αναµόρφωσης του εγκεκριµένου επενδυτικού του σχεδίου, ως προς το µέρος αυτό, από την «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.», χωρίς αυτό να συνιστά ανεπίτρεπτη µεταβολή του
επενδυτικού του σχεδίου ή µεταβολή που απαιτεί την προηγούµενη έγκριση της Δ.Ε.Σ.Ε..»
8. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με αιτιολογηµένη εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.» δύναται να εισαχθούν στη Δ.Ε.Σ.Ε. και επενδυτικές προτάσεις που πληρούν µερικώς τους όρους που έχουν τεθεί διά των
αποφάσεων που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης
α’της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλήν όµως κρίνεται
ότι θα επιφέρουν σηµαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα για τη συνολική εθνική οικονοµία.
9. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’της παρ. 6 του άρθρου
56 του ν. 2637/1998 (Α’200), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 37 του άρθρου 24 του
ν. 2945/2001(Α’223)
και τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010
(Α’ 85), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η απαγόρευση της περίπτωσης α’της παραγράφου 6 του άρθρου 56, δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών
έργων, που αφορούν την εθνική άµυνα της χώρας, καθώς και για
την εκτέλεση µεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δηµοσίου και
των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού ή για περιπτώσεις
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ιδίως για επενδύσεις
που αφορούν και συνδέονται µε τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιοµηχανία τροφίµων.»
Άρθρο 2
Τροποποίηση Καταστατικού
της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»
Το καταστατικό της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίστηκε µε το ν. 2372/1996 (Α’29) και τροποποιήθηκε µε τους νόµους 3894/2010 και 4072/2012, τροποποιείται και περιλαµβάνεται
στο τέλος του παρόντος ως Παράρτηµα 1.
Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 (Α’204)
1. Στην παρ. 1 περίπτωση α’ του άρθρου 14 του ν. 3894/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση υφιστάµενων επενδύσεων οι οποίες
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, το επιχειρησιακό
σχέδιο δεν απαιτείται να περιλαµβάνει ανάλυση του χρονοδιαγράµµατος και της περιόδου κατασκευής των υποδοµών, αλλά
απαιτείται να περιλαµβάνει ειδική αναφορά στις υφιστάµενες θέ-
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σεις εργασίας οι οποίες διατηρούνται.»
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.» να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες
για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου
της επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της επενδυτικής
πρότασης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και
τη συναίνεσή του για τη δηµοσίευση στοιχείων της επένδυσης
(εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εµπιστευτικά στο φάκελο
της επενδυτικής πρότασης, τα οποία είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο) και της
εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των
σχετικών αποφάσεων και γνωµοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική
ιστοσελίδα της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο επενδυτής
µπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των περαιτέρω
όρων που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 3.»
3. Η περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής Αµοιβής στην
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17
του παρόντος νόµου.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 προστίθεται
εδάφιο στ’ ως ακολούθως:
«στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1559/1986 (Α’75) όπως ισχύει,
του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, ότι όλα τα
προσκοµιζόµενα έγγραφα, στοιχεία και δηλώσεις που εµπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι γνήσια και αληθή, όπως
επίσης και η περιγραφή των πραγµατικών δεδοµένων που περιλαµβάνονται στο φάκελο.»
5. Στο άρθρο 14 του ν. 3894/2010 προστίθεται όγδοη παράγραφος ως εξής:
«8. Επενδύσεις οι οποίες λειτουργούσαν νόµιµα κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να λειτουργούν κατά το διάστηµα από την υπαγωγή τους σε καθεστώς ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε την κατάθεση
σχετικής αίτησης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και µέχρι είτε τη
λήψη των απαιτούµενων πράξεων και αδειών είτε την οριστική
απόρριψη της αίτησης αυτής.»
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 (Α’204)
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.
3894/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε την παρ. 19 του
άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α’86), καταργείται.
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 22
του ν. 3894/2010 προστίθενται οι λέξεις «του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε την παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται εντός τριών
(3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι
«Πρότυπες Δεσµεύσεις» φορέων στρατηγικών επενδύσεων σε
σχέση µε την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, εξαιρουµένων περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών αδειών, καθώς και
αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.»
4. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010 όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει µε την παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Με την εξαίρεση περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών
αδειών, καθώς και αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και
παραλίας, για τις οποίες εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις και,
εφόσον απαιτείται, οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόµου. O φορέας της στρατηγικής επένδυσης δεσµεύεται οτι η αίτησή του είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Πρότυπες Δεσµεύσεις» της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου σε σχέση µε τη διαδικασία αδειοδότησης της επένδυσής
του, δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως τη συνδροµή του συνόλου των νοµίµων προϋποθέσεων αδειοδότησης και υποβάλλει
όλα τα κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και αποδεικτικό καταβολής στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» του
υπολοίπου της Διαχειριστικής Αµοιβής, στη Γενική Διεύθυνση
Στρατηγικών Επενδύσεων. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών
Επενδύσεων προβαίνει σε προκαταρτικό έλεγχο της πληρότητας
του φακέλου, ιδίως σε σχέση µε τις «Πρότυπες Δεσµεύσεις» και
τη συνδροµή του συνόλου των νοµίµων προϋποθέσεων αδειοδότησης, και µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών, διαβιβάζει µε
απόδειξη το φάκελο στις αρµόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω
κατ’ αρµοδιότητα ενέργειές τους. Η αρµόδια Υπηρεσία όταν παραλάβει το φάκελο χορηγεί απόδειξη, στην οποία µνηµονεύει την
παραλαβή του φακέλου, τον αριθµό καταχώρησης, την προθεσµία απάντησης, τον προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας, τον
αρµόδιο υπάλληλο χειριστή του φακέλου, εφόσον αυτός έχει
οριστεί, τους αναπληρωτές τους και τα στοιχεία επικοινωνίας µε
τους ανωτέρω, ιδίως τηλέφωνα, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.»
5. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010 όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει µε την παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικότερα όσον αφορά τις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων, η αρµοδιότητα έκδοσης της
σχετικής άδειας µεταφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων που ορίζουν τη διαδικασία έκδοσης, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή τον νόµιµο
αναπληρωτή του, ο οποίος, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά
από εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει την υποβολή της δηλώσεως του
επενδυτή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και την πληρότητα του φακέλου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και, εφόσον απαιτείται, τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόµου, και είτε εκδίδει τη σχετική άδεια αιτιολογηµένα, λαµβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείµενες διατάξεις, είτε απορρίπτει αυτήν αιτιολογηµένα, εντός
διαστήµατος ενός (1) µηνός.»
6. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010 όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει µε την παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 , προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρµοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας µεταφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα και κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, ειδικών και γενικών, στον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, ο οποίος, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά από εισήγηση της Γενικής
Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και την υποβολή της
δηλώσεως της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, και είτε αιτιολογηµένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαµβάνοντας υπόψη την
αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείµενες διατάξεις είτε
αιτιολογηµένα απορρίπτει αυτήν, εντός διαστήµατος ενός (1)
µηνός.»
7. Στο πλαίσιο των αδειοδοτικών διαδικασιών του άρθρου 22
του ν. 3894/2010, καταβάλλονται όλα τα προβλεπόµενα από την
κείµενη νοµοθεσία παράβολα ανάλογα µε τη φύση της επένδυσης, µε έκπτωση 10% επί του συνόλου τους.
8. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει µε την παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α’86), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
και του εκάστοτε αρµοδίου Υπουργού, ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
9. Στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 22 του ν. 3894/2010
όπως αυτό τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, κάθε υπηρεσία,
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η οποία είναι καταρχήν αρµόδια βάσει των κείµενων διατάξεων
για τις πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις στρατηγικών επενδύσεων,
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3894/2010 και ενδεικτικά, για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων και τον προσδιορισµό των
όρων αυτών, για την περιβαλλοντική και πολεοδοµική αδειοδότηση, και για την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού
και παραλίας, υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, και µε ευθύνη των Γενικών Γραµµατειών των εκάστοτε εποπτευόντων Υπουργείων, να κοινοποιήσει
στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις αδειοδοτικές διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και
γνωµοδοτήσεις που απαιτούνται.
Άρθρο 5
Ειδικές Ρυθµιστικές Διατάξεις
1. Το άρθρο 24 του ν. 3894/2010, όπως έχει τροποποιηθεί µε
την παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 24
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης
Στρατηγικών Επενδύσεων
1. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί ιδιωτικών ακινήτων, δύναται, µετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να καταρτίζονται, από τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α παράγραφοι 2, 14
και 14Α του ν. 3986/2011 (Α’152) όπως ισχύουν, εφαρµόζονται
αναλόγως επί των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
3. Για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ, στο Κεντρικό Συµβούλιο
Διοίκησης προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
4. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί εκτάσεων µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας - δηµόσιες και ιδιωτικές
εκτάσεις- καταρτίζονται και εγκρίνονται ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και επόµενα του ν. 3986/2011 (Α’ 152),
όπως ισχύουν.
5. Όπου στα άρθρα 12, 13, 13Α, 14 και 14Α του ν. 3986/2011
αναφέρονται ο Υπουργός Οικονοµικών και η Γενική Γραµµατεία
Δηµόσιας Περιουσίας, για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ νοούνται
αντίστοιχα ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ειδικώς για την έκδοση των
πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 14 Α του ν.
3986/2011 όπως ισχύει, απαιτείται και η σύµπραξη του Υπουργού
Οικονοµικών.»
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µπορεί να καθορίζονται για την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης, οι ειδικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων µνηµείων που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή υπάρχουν πριν από την έναρξή της. Μετά
την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται η έκδοση άλλης απόφασης από υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
3. Όπου στα άρθρα 6 έως και 13 του ν. 3894/2010, αναφέρεται
η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» νοείται εφεξής η «Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3894/2010, όπως
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ισχύει, ακίνητα που ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 4 του
άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α' 146), καθώς και σε λοιπά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης, νοούνται ως ιδιωτικά ακίνητα.
Φορέας πραγµατοποίησης της επένδυσης, κατά την έννοια
του παρόντος νόµου, δύναται να είναι και η Εκκλησία της Ελλάδος, ενεργούσα διά της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας
Οικονοµικών (ΕΚΥΟ) ή η Εκκλησία της Κρήτης στα όρια της αρµοδιότητάς τους.
5. Στρατηγικές Επενδύσεις οι οποίες, έως την έκδοση του παρόντος νόµου, έχουν υπαχθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 24
του ν. 3894/2010 (Α’204) όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 21
του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του
στρατηγικού επενδυτή, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου, άλλως εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 3894/2010, όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο
υπαγωγής τους.
6. Στο άρθρο 25 του ν. 3894/2010 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 ως ακολούθως:
«1. Επενδύσεις των οποίων επιµέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αιτήµατος ένταξης
στις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων
τους, µπορούν να υπαχθούν στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και να ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. Για την υπαγωγή στη Διαδικασία Στρατηγικών
Επενδύσεων απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. µετά από γνώµη
της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
2. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος νόµου περί στρατηγικών επενδύσεων και
κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/2011
(Α’209) όπως ισχύει και της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’
αριθµ. 69269/5387/1990 (Β’ 678) όπως ισχύει. Αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί σε υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ή της οικείας Περιφέρειας διεκπεραιώνονται από αυτές, εκτός
εάν υποβληθεί αίτηση του επενδυτή ή του αρµόδιου προς τούτο
φορέα, για τη διαβίβασή τους στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Η εν λόγω διαβίβαση συντελείται µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών.»
Άρθρο 6
Άδειες διαµονής
1. Στο άρθρο 26 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α’212) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» µετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής
στο ν. 3894/2010 (Α’204) µπορεί να χορηγούνται άδειες διαµονής
στο νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης,
και έως και σε δέκα (10) πρόσωπα των οποίων η έκδοση άδειας
διαµονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη πραγµατοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, και
τα οποία πρόσωπα µπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά
την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005, µέλη των οικογενειών τους, καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στα οποία χορηγείται,
ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων. Η αίτηση για
την έκδοση των ανωτέρω αδειών διαµονής, καθώς και τα λοιπά
απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.». Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εισηγείται
εντός προθεσµίας 5 ηµερών, όσον αφορά τη σχέση των υπέρ ων
η αίτηση µε τον φορέα της στρατηγικής επένδυσης, στον Γενικό
Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, διαβιβάζοντας σε αυτόν το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
Εντός προθεσµίας 5 ηµερών, το αργότερο, από την περιέλευση
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του φακέλου στον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων, ο τελευταίος διαβιβάζει στον Υπουργό Εσωτερικών, πρόταση, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και η σχετική
εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει για την έγκριση της άδειας διαµονής, η
οποία µπορεί να έχει διάρκεια έως και δέκα έτη. Αιτήµατα τα
οποία αφορούν σε επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010, εξετάζονται από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες κατά απόλυτη προτεραιότητα. Για τυχόν λοιπές άδειες
διαµονής, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου.»
2. Μετά το άρθρο 36 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» προστίθεται άρθρο 36Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 36Α
Χορήγηση αδειών διαµονής σε ιδιοκτήτες
ακινήτων στην Ελλάδα
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαµονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει θεώρηση εισόδου όταν απαιτείται
και διαθέτει, είτε προσωπικά είτε µέσω νοµικού προσώπου του
οποίου οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην
Ελλάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονοµεριστική µίσθωση του ν. 1652/1986 «Σύµβαση Χρονοµεριστικής Μίσθωσης και Ρύθµιση Συναφών Θεµάτων» (Α’167) όπως
ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας µίσθωση ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α’180).
Η ως άνω άδεια µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια,
εφόσον η ακίνητη περιουσία παραµένει κατά τους παραπάνω
τρόπους στην κυριότητα, νοµή και κατοχή του ή παραµένουν σε
ισχύ οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου και πληρούνται οι
λοιπές, προβλεπόµενες από το νόµο, προϋποθέσεις. Το ελάχιστο
ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συµβατικό τίµηµα
των χρονοµεριστικών µισθώσεων και των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σε
σύνθετα τουριστικά καταλύµατα του παρόντος άρθρου καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών το ύψος
της ως άνω ακίνητης περιουσίας µπορεί να αναπροσαρµόζεται,
και θα προκύπτει σύµφωνα µε τις αναγραφόµενες επί των συµβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συµβάσεων µίσθωσης.
2. Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας µπορεί να συνοδεύεται
και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005,
µέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια διαµονής που ανανεώνεται ή /και λήγει
ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του συντηρούντος.
3. Οι κατά τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούµενες άδειες διαµονής δεν καθιερώνουν δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας.
4. Το κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χρονικό διάστηµα διαµονής δεν συνυπολογίζεται για τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαµένοντες.»

πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το
νόµο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών µαζί µε
αποδεικτικό καταβολής στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» του
υπολοίπου της Διαχειριστικής Αµοιβής.
β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτικό σχέδιο
µπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί το ως άνω υπόλοιπο
της Διαχειριστικής Αµοιβής, συνολικώς ή µερικώς, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. εφόσον η επένδυση δεν
µπορεί να υλοποιηθεί, λόγω της µη αιτιολογηµένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Διοίκησης. Το ποσό της
πρώτης δόσης που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της
διαχειριστικής αµοιβής και το οποίο καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου, δεν επιστρέφεται.
γ) Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων υποχρεούται
να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την έκδοση των αδειών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κατάθεσή
του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 22 του ν. 3894/2010,
όπως ισχύει.
2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και
αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που
είναι κατά νόµο αρµόδιες για τις αδειοδοτήσεις και υποχρεούται
να συνεργάζεται µε την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, εφόσον
κληθεί προς τούτο, προκειµένου να συµπληρωθούν ελλείψεις.
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), κατόπιν σχετικής εισήγησης
του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων, είναι δυνατόν να αποχαρακτηρισθούν επενδύσεις
που κρίνεται ότι δεν πληρούν πλέον τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών επενδύσεων, ιδίως όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α’204), όπως έχει αντικατασταθεί
από το άρθρο 2 του ν. 4072/2012 (Α’86), ή οι ενδιαφερόµενοι
στρατηγικοί επενδυτές δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές
τους υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
του άρθρου 16 του παρόντος νόµου.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3894/2010, όπως αυτό
αντικαθίσταται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, καταλαµβάνουν και όσες επενδύσεις έχουν
ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010, καθώς και όσες αιτήσεις εκκρεµούν προς αξιολόγηση από την «Επενδύστε στην
Ελλάδα Α.Ε.» και τη Δ.Ε.Σ.Ε.. Τυχόν ήδη κατατεθειµένες κατά την
παρ. 1α του άρθρου 15 του ν. 3894/2010 (Α’204), όπως αυτή
ίσχυε από την έκδοση του ν. 3894/2010 και πριν την αντικατάστασή της ως ανωτέρω, εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» για στρατηγικές
επενδύσεις των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση,
αποδεσµεύονται και επιστρέφονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 8
Διαχειριστική Αµοιβή
1. Το άρθρο 16 του ν. 3894 /2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

Άρθρο 7
Φερεγγυότητα Επενδυτών

«Άρθρο 16
Διαχειριστική Αµοιβή

1. Το άρθρο 15 του ν. 3894/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

1. Στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και µόνο για τις Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις καταβάλλεται, για το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης του φακέλου, Διαχειριστική Αµοιβή, από τον
αιτούντα επενδυτή.
2. Το ύψος της Διαχειριστικής Αµοιβής καθορίζεται στο 0,2%
του συνολικού κόστους της επένδυσης, µε κατώτατο όριο τις
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και ανώτατο όριο τις τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ.
3. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. µπορεί να καθορίζεται επιπρόσθετη Διαχειριστική Αµοιβή για την επαναξιολόγηση επενδυτικών
προτάσεων.

«Άρθρο 15
Υποχρεώσεις εντασσοµένων στη διαδικασία
στρατηγικών επενδύσεων
1. α) Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επένδυσης στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής
καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
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4. Το ποσό της Διαχειριστικής Αµοιβής καταβάλλεται σε δύο
δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αµοιβής καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και το
υπόλοιπο µετά τη δηµοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. περί
εντάξεως της επένδυσης. Σε περίπτωση µη εντάξεως, δεν καταβάλλεται το υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αµοιβής.
5. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του συνόλου της Διαχειριστικής Αµοιβής εντός ενενήντα (90) ηµερών από τη δηµοσίευση της
απόφασης υπαγωγής θεωρείται ότι ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3894/2010, όπως αυτό
αντικαθίσταται δια του παρόντος νόµου, δεν καταλαµβάνουν
όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3894/2010 µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος,
για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν οι Διαχειριστικές Αµοιβές που αναφέρονται στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής της
Δ.Ε.Σ.Ε.. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του συνόλου της Διαχειριστικής Αµοιβής έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2013, θεωρείται ότι
ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις.
Άρθρο 9
Τουριστικές Επενδύσεις
Στις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. που συστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4002/2011 (Α’180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 148 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), δεν
υπάγονται οι Στρατηγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ν.
3894/2010 (Α’ 204) και του άρθρου 13 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 10
ΣΔΙΤ και Στρατηγικές Επενδύσεις
1. Στο άρθρο 2 του ν. 3894/2010, όπως έχει αντικατασταθεί µε
την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Για επενδύσεις που αιτούνται τόσο τη σύµπραξη δηµόσιου
τοµέα µε τη µορφή ΣΔΙΤ όσο και την υπαγωγή τους στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, η απόφαση λαµβάνεται σε κοινή
συνεδρίαση των Διυπουργικών Επιτροπών Στρατηγικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ µετά από εισηγήσεις τόσο της Ειδικής Γραµµατείας ΣΔΙΤ όσο και της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»»
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3389/2005
«Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» (Α’232) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Το συνολικό συµβατικό προϋπολογιζόµενο κόστος της
υλοποίησης του αντικειµένου της Σύµπραξης δεν υπερβαίνει το
ποσό των πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) ευρώ χωρίς
συνυπολογισµό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας.»
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 3389/2005 «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» (Α' 232) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 3
Διυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων Δηµόσιου
και Ιδιωτικού Τοµέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.)
Η Δ.Ε.Σ.Δ.I.Τ. αποτελείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, τον
Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως τακτικά µέλη µε τους νόµιµους
αναπληρωτές τους και τον Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθέναν από τους Δηµόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να συµµετάσχουν στη Σύµπραξη ή και να συµβληθούν στη
Σύµβαση Σύµπραξης ως ή και στα Παρεπόµενα Σύµφωνα, ως
έκτακτα µέλη, ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόµιµος αναπληρωτής του προεδρεύει της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.,

10299

εποπτεύει το έργο της και έχει την ευθύνη της υποβολής των
σχετικών εισηγήσεων προς αυτήν.»
Άρθρο 11
Παροχή φορολογικών κινήτρων
για Στρατηγικές Επενδύσεις
Η παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Με το νόµο που κυρώνει τη σύµβαση ανάθεσης του έργου
ή την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος νόµου, µπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις, όπως η παγιοποίηση του φορολογικού
καθεστώτος για συγκεκριµένο διάστηµα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, η διενέργεια αφορολόγητων
αποθεµατικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού
υπολοίπου φόρου προστιθέµενης αξίας, καθώς και η µείωση ή η
απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώµατα ή αµοιβές
τρίτων, σε συµφωνία µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της 9.8.2008, σελ.
3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά, κατά τον ως άνω Κανονισµό όπως εκάστοτε ισχύει και κατά την προβλεπόµενη
διαδικασία έγκρισης ή γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τη νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 12
Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων
1. Στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συνιστώνται:
α. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία συστήνονται και υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές µονάδες:
αα) Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής, µε τα ακόλουθα
Τµήµατα:
i. Τµήµα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής.
ii. Τµήµα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
iii.Τµήµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
ββ) Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων,µε τα ακόλουθα Τµήµατα:
i. Τµήµα Πολεοδοµίας.
ii. Τµήµα Περιβαλλοντικών Όρων.
iii.Τµήµα Δασών.
iv. Τµήµα Αιγιαλού και Παραλίας.
v. Τµήµα Αρχαιολογικών Αδειών.
β. Στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπάγεται επίσης η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, που συστήθηκε µε το π.δ. 178/2000 (Α’165) και µε το οποίο
καθορίσθηκαν οι αρµοδιότητές της, οι οποίες κατανέµονται στις
ακόλουθες οργανικές µονάδες:
αα) Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων,
µε τα ακόλουθα Τµήµατα:
i. Τµήµα Αξιολόγησης.
ii. Τµήµα Ελέγχου.
iii. Τµήµα Εκταµίευσης και Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων.
iv. Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης.
v. Τµήµα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
vi Τµήµα Ενηµέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας.
ββ) Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, µε τα ακόλουθα Τµήµατα:
i. Τµήµα Εταιρειών Ενδοοµιλικών Υπηρεσιών και 'Αµεσων Επενδύσεων.
ii. Τµήµα Ναυτιλιακών Εταιρειών.
γ. Το Τµήµα Φορολογικών Κινήτρων, που συστήθηκε µε το
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προεδρικο διάταγµα 178/2000 στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων, µετονοµάζεται σε Αυτοτελές Τµήµα Φορολογικών
Κινήτρων, της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και έχει, εκτός των αρµοδιοτήτων του, κατά το προεδρικό διάταγµα 178/2000 και την
αρµοδιότητα παροχής φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές
Επενδύσεις, κατά το άρθρο 11 του παρόντος νόµου.

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η
επιµέρους διάρθρωση των αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Άρθρο 13
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
συνιστώνται στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων εβδοµήντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες
σαράντα επτά (47) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαέξι (16) θέσεις
κατηγορίας ΤΕ, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΔΕ και µία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ. Οι συνιστώµενες θέσεις καλύπτονται µε µεταφορές
και µετατάξεις ή αποσπάσεις, υπαλλήλων του Δηµοσίου, νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, καθώς και νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δηµόσιο
είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους,
µε την ίδια σχέση εργασίας και µε αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών θέσεων στο φορέα στον οποίο υπηρετούν. Για τις µετατάξεις και αποσπάσεις που προβλέπονται µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων,
δεν απαιτείται έγκριση των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
Οι θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατανέµονται, σε εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 50/2000 «Κωδικοποίηση προσοντολογίου» (Α’ 39) όπως ισχύει, ως εξής: σαράντα
επτά (47) Θέσεις Κατηγορίας ΠΕ, στους ακόλουθους Κλάδους:
Είκοσι θέσεις του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που κατανέµονται σε
πέντε (5) θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, πέντε (5)
θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, πέντε (5)
θέσεις ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ήτοι ΠΕ Μηχανικών
Περιβάλλοντος ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή
ΠΕ Διοίκησης Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων ή ΠΕ Χηµείας, τέσσερις θέσεις του Κλάδου
ΠΕ Γεωτεχνικών, ήτοι ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωλογίας, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, εννέα (9) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονοµικού, οι τέσσερις (4) θέσεις εκ των οποίων µε πτυχίο Νοµικής,
έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, δεκαέξι (16) θέσεις
Κατηγορίας ΤΕ, στους ακόλουθους Κλάδους: οκτώ (8) θέσεις
του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε ειδικότητες Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Δοµικών Έργων, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων,
τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Λογιστικής, τρεις (3) θέσεις ΤΕ
του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών-Γραµµατέων, µία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ (βοηθητικού
προσωπικού).
2. Η Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων στελεχώνεται, κατόπιν έκδοσης σχετικής πρόσκλησης από
το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µε µεταφορά, µετάταξη ή απόσπαση, κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η διάρκεια των αποσπάσεων µπορεί να είναι έως τρία έτη µε δυνατότητα παράτασης έως τρία επιπλέον έτη. Για χρονικό διάστηµα
τριών ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος επιτρέπεται να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού.
3. Για την κάλυψη έκτακτων ή εξειδικευµένων αναγκών της Γενικής Γραµµατείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να ζητά και από

1. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Διαµορφώνει το στρατηγικό σχεδιασµό των επενδύσεων και
παρακολουθεί την πρόοδο των επενδυτικών προτάσεων.
β) Έχει την ευθύνη για το συντονισµό και την αδειοδότηση των
Δηµόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο
1 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3894/2010.
γ) Έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση των Στρατηγικών
Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3894/2010.
Ειδικότερα:
αα. Λειτουργεί ως υπηρεσία µιας στάσεως για τη χορήγηση
κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απαραίτητη για την
πραγµατοποίηση των έργων, καθώς και για την ανέγερση των
πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτόν,
παραλαµβάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούµενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόµενο
και τον διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες και
φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόµενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες, σύµφωνα µε τις οικείες αρµοδιότητές τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες
και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στο Τµήµα κάθε αναγκαία
ενηµέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο στο οποίο
βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συµπλήρωσης αυτών, καθώς και για τους
λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναµίας παροχής των αιτουµένων αδειών ή εγκρίσεων.
ββ. Διατυπώνει εισηγήσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβληµάτων, τα οποία
προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία
που αφορά τα έργα, τις δραστηριότητες, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις στις περιοχές υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α’204) όπως
αυτές ορίζονται κάθε φορά.
γγ. Εκδίδει τις άδειες δόµησης για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 ή όπως
αυτές ορίζονται κάθε φορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.
4030/2011 (Α’249) .
δδ. Εκδίδει τις άδειες κατεδάφισης για κτήρια και κατασκευές
σε γήπεδα, οικόπεδα και εν γένει εκτάσεις που περιλαµβάνονται
στις Στρατηγικές Επενδύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 3894/2010 ή όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 5 του παρόντος.
Επίσης η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:
δ) Υποστηρίζει την Ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προώθησης
Επενδύσεων (Ε.Μ.Α.Π.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4072/2012 στην άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
ε) Έχει την ευθύνη για το συντονισµό των ειδικών αδειοδοτικών ρυθµίσεων των άρθρων 6 έως 13 του ν. 3894/2010 (Α’204),
όπως ισχύουν.
στ) Έχει την ευθύνη για το συντονισµό των διαδικασιών που
απαιτούνται για την εφαρµογή του άρθρου 5 του παρόντος
νόµου.
ζ) Λειτουργεί ως γραµµατεία της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 2 του ν. 3894/2010.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των συναρµοδίων Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονοµικών και Διοικητικής

Άρθρο 14
Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων
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άλλα Υπουργεία, εποπτευόµενα από αυτά νοµικά πρόσωπα και
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, την απόσπαση υπαλλήλων, για διάστηµα έως έξι µήνες µε αποκλειστική απασχόληση.
Για την απόσπαση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του
Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
για την κατά τα ως άνω απόσπαση απαιτείται συγκατάθεση και
του οργάνου διοικήσεως του οικείου νοµικού προσώπου.
4. Για την υποβοήθηση του έργου της Γενικής Γραµµατείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και
λοιποί φορείς του Δηµοσίου υποχρεούνται να της παράσχουν
κάθε αναγκαία συνδροµή, καθώς και πληροφοριακό ή έντυπο
υλικό και κάθε αναγκαία διευκρίνιση επ’ αυτών.
5. Στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συστήνεται θέση µετακλητού προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.
6. Τα προσόντα και οι αρµοδιότητες των προϊσταµένων των
οργανικών µονάδων (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τµηµάτων) της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4024/2011 (Α’226), από τις οποίες
εξαιρείται ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών
Επενδύσεων ως προς τον τρόπο επιλογής του, ενώ δεν εξαιρείται από τις σχετικές µισθολογικές διατάξεις του ν. 4024/2011.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, εν ελλείψει υπαλλήλων
µε οργανική θέση στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων µε τα προβλεπόµενα στο προεδρικό διάταγµα
του προηγούµενου εδαφίου προσόντα, µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα αναπλήρωσης προϊσταµένων οργανικών µονάδων της
Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων σε
υπαλλήλους που υπηρετούν ως αποσπασµένοι σε Υπηρεσίες της
Γενικής Γραµµατείας αυτής και υπάγονται στις διατάξεις του ν.
4024/2011, έως και για τρία έτη από την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 15
Αυτοτελές Τµήµα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων
1. Συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.) το οποίο υπάγεται απευθείας
στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και ελέγχει την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, καθώς και την
τήρηση των όρων αδειοδότησης και της βιωσιµότητας των θέσεων εργασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων.
Οι έλεγχοι του Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. διεξάγονται περιοδικά (γενικός δειγµατοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίµηνο και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. συντάσσει πορίσµατα ελέγχου, τα
οποία απευθύνει στον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. δύναται να ενεργεί
χωρίς εντολή του ΓΓΣΙΕ.
2. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου
13 του παρόντος νόµου καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ε.Σ.Ι.Ε. και τα προσόντα του προϊσταµένου του, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την οργάνωση και το προσωπικό
του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άρθρο 16
ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.
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1. Συστήνεται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), µε διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.
α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος
κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
β) Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
καθώς και από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005
«Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (ΔΕΚΟ)» (Α’314) όπως
ισχύει, και για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τους νόµους αυτούς, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α’144) «Περί
Ανωνύµων Εταιρειών», ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις του ν.
2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων Διοίκησης» (Α’28).
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η
αξιοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων
ιδιοκτησίας Ν.Π.Δ.Δ., που βρίσκονται στην περιοχή µεταξύ του
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου Σουνίου (στο
εξής η «Υπό Αξιοποίηση Περιοχή») και που:
α. παραχωρούνται στην εταιρεία µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της επόµενης παραγράφου ή
β. µεταβιβάζονται σε αυτήν µε αγοραπωλησία, δωρεά, κληροδότηµα ή άλλου τύπου σύµβαση και λοιπά, εξαιρουµένων ρητώς
των εκτάσεων του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού και της Παράκτιας Ζώνης Αγίου Κοσµά Αττικής (πρώην Ολυµπιακό Κέντρο
Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά και Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου
Κοσµά), του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), του Αστέρα Βουλιαγµένης και των Μαρινών Αλίµου και Γλυφάδας, µε σκοπό την
αξιοποίηση και εκµετάλλευσή τους ή την εγκατάσταση και λειτουργία των γραφείων της.
3. Η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση δηµόσιων ακινήτων που ευρίσκονται εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, καθώς
και κτιρίων και εγκαταστάσεων µε τα παραρτήµατα και τα συστατικά τους, περιέρχονται στην Εταιρεία µε κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών. Με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνητα, καθώς και τα επ’
αυτών κτίρια, παραρτήµατα και συστατικά τους περιέρχονται
από τον δικαιούχο στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί
κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκµετάλλευσης
για λογαριασµό της εταιρείας και στο όνοµα αυτής. Από την ίδια
ηµεροµηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν
ισχύουσες συµβάσεις µίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συµβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτηµάτων και συστατικών
τους.
Η Εταιρεία δεν δύναται να µεταβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων που παραχωρούνται κατά
τα ανωτέρω χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
4. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε σχετική πράξη
διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκµετάλλευσης για δικό
της λογαριασµό και στο όνοµά της.
5. Η Εταιρεία, µε απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου,
µπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να αποκτά έµπρακτα ή/και ενοχικά δικαιώµατα σε άλλα ακίνητα, που βρίσκονται
εντός ή πλησίον της εκτάσεως της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, µε
σκοπό τη διοίκηση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκµετάλλευση αυτών.
6. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διαιρούµενο σε χίλιες
(1.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας της καθεµιάς
πεντακοσίων (500) ευρώ, αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το
Ελληνικό Δηµόσιο και καταβάλλεται το αργότερο µέσα σε έξι (6)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
7. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
περί Ανωνύµων Εταιρειών, όπως ισχύει, καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία
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Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Εποπτεία του νοµικού προσώπου ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και τα δικαιώµατα του µετόχου Ελληνικού Δηµοσίου (ΕΔ) ασκούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Το καταστατικό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθµίζονται κατά περιεχόµενο και από τις
διατάξεις του νόµου αυτού, µπορεί να εγκρίνεται, να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης
του µετόχου της Εταιρείας.
8. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από
πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, που ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
9.α) Με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου, εγκρίνεται ο
εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της Εταιρείας, µε τον οποίο
καθορίζονται η διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού,
τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση και κάθε
άλλο σχετικό ζήτηµα. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαµβάνονται και τρεις (3) θέσεις νοµικών συµβούλων της εταιρείας µε
πάγια αντιµισθία, καθώς και µία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι
οποίες καλύπτονται µε σχέση έµµισθης εντολής.
β) Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως
αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της, προσλαµβάνει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς και µε
συµβάσεις έργου, το οποίο κατέχει τα προσόντα που ορίζονται
στον Κανονισµό Λειτουργίας της, κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, κατόπιν προκήρυξης την οποία εγκρίνει το Διοικητικό
της Συµβούλιο και εκδίδει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ) Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία µε σχέση έµµισθης εντολής θα γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986,
όπως ισχύει σήµερα.
δ) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό µπορεί
να γίνει και µε µεταφορά και ένταξη ή απόσπαση προσωπικού
που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δηµοσίου, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’βαθµού ή σε νοµικά πρόσωπα, το
µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δηµόσιο άµεσα ή έµµεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α’ 28), το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της
θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης µε αυτή του φορέα προέλευσης. Η µεταφορά και ένταξη πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µεταφερόµενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης λογίζεται ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην Εταιρεία. Η απόσπαση
προσωπικού διενεργείται κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώµη του
φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται µέχρι δύο χρόνια και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των
ίδιων Υπουργών µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασθέντων στην Εταιρεία
υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπασθέντων
υπαλλήλων βαρύνει την «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.».
10. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών
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κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγορών
ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων
χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος
επί ακινήτων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η ανώνυµη Εταιρεία µε
την επωνυµία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» µπορεί να επιδοτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, στο βαθµό που επιτρέπεται από τις
εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες.
Άρθρο 17
Δηµόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις
1. Οι επενδύσεις που εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας
του άρθρου 16 του παρόντος νόµου αναγνωρίζονται ρητώς ως
Δηµόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 3894
/2010, χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία.
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3894/2010,
όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η Δ.Ε.Σ.Ε., µε την απόφασή της για την έγκριση της ένταξης Δ.Σ.Ε. στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει
επίσης, βάσει του εκτιµώµενου κόστους της Δ.Σ.Ε., το ύψος της
Διαχειριστικής Αµοιβής, καθώς και, στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3, της Διαχειριστικής Αµοιβής Επιµέλειας
Φακέλου της επενδυτικής πρότασης, τις οποίες οφείλει να καταβάλει το Δηµόσιο στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».
4. Για την κατάρτιση φακέλων επενδυτικών σχεδίων Δ.Σ.Ε., η
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εισπράττει ειδική Διαχειριστική
Αµοιβή Επιµέλειας Φακέλου, η οποία βαρύνει τον κύριο του
έργου και αποτελεί µέρος του Προϋπολογισµού αυτού, ενώ για
τις υπόλοιπες ενέργειες η Εταιρεία εισπράττει Διαχειριστική
Αµοιβή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η οποία
καταβάλλεται εφάπαξ µετά τη σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. και
δεν επιστρέφεται. Το ύψος της Διαχειριστικής Αµοιβής Επιµέλειας Φακέλου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του
ύψους της Διαχειριστικής Αµοιβής, όπως εκάστοτε ισχύει.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011
Άρθρο 18
Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως την 31.12.2014 και
µε δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσµίας µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου
(iii) της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004
(Α’261) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και
100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση
υπαγωγής της επένδυσης, µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξηµένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές,
αν δεν είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί
µέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.
Δεν µπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό άνω του
50% της συνολικής επιχορήγησης, µε εγγυητικές επιστολές που
εκδίδονται ειδικά από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειµένου
να καταβληθεί προκαταβολή έως και 100% της προβλεπόµενης
επιχορήγησης, το υπόλοιπο της εγγύησης άνω του 50%, µπορεί
να καλυφθεί µε εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά
ιδρύµατα ή άλλους φορείς, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε..
Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε
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ποσοστό 50% και άνω, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συµµετοχής από το φορέα
της επένδυσης, αποδεσµεύεται η κατατεθειµένη Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυτής:
α. λαµβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης
µετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό
έως και 100% ή
β. δύναται να προσκοµίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το
υπολειπόµενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της αναλογούσας επιχορήγησης, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης
της επένδυσης. Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής
µπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και µε την αίρεση, το
ποσό της προκαταβολής να κατατίθενται απευθείας σε δεσµευµένο από την τράπεζα λογαριασµό.»
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011
(Α’8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης και της
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα
προκαταβολικής χορήγησης µέρους ή και του συνόλου της επιδότησης αµέσως µετά την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων,
καθώς και εκχώρησης µέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης,
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3908/2011
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκµηριώνεται από την αξία των καταθέσεών
του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιµες λογιστικές του καταστάσεις ή από άµεσα ρευστοποιήσιµα
στοιχεία, σύµφωνα µε τη µέση αξία των τελευταίων τριών µηνών.»
4. Το άρθρο 6 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α. Γενικής Επιχειρηµατικότητας, στην οποία περιλαµβάνεται το
σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που µπορούν να υπαχθούν στις
διατάξεις του παρόντος νόµου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία της παρούσας παραγράφου ή σε µια από τις κατηγορίες
των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του παρόντος
νόµου.
β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην οποία περιλαµβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων
και µε τη χρησιµοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτοµιών, όπως συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόµησης ενέργειας, έργα και
προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευµένου επιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού.
γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαµβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν
τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, αντιµετωπίζουν τοπικές
ανάγκες και περιφερειακά προβλήµατα και µε περιβαλλοντικά
βιώσιµες τεχνολογικές εφαρµογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συµβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση
και ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας.
Ως προς το ύψος των ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια
του άρθρου αυτού, εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 4
του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια,
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου και για τα οποία εφαρµόζεται το Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων της ίδιας παραγράφου.»
Άρθρο 19
Παροχή φορολογικών κινήτρων
1. Η περίπτωση α’της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«α. To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαµορφώνεται κατ’ έτος µε τους ακόλουθους περιορισµούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου
από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δηµοσιεύεται η
απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η µέγιστη φορολογική απαλλαγή µπορεί να ανέρχεται µέχρι το ένα
δεύτερο (1/2) του εγκεκριµένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής
απαλλαγής. Κατά την αµέσως επόµενη διαχειριστική περίοδο η
µέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζοµένης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, µπορεί να ανέρχεται µέχρι και το σύνολο του εγκεκριµένου ποσού ενίσχυσης
φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριµένης
ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός δεκαπέντε
(15) διαχειριστικών περιόδων, µετά τη διαχειριστική περίοδο,
εντός της οποίας δηµοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011
(Α’8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής ύψους έως
και πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ µπορούν να παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενσιχύσεων
του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, το ύψος των οποίων, για το
σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος,
καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής, ύψους άνω
των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ µπορεί να παρέχεται µόνο φορολογική απαλλαγή, για το ποσό της επένδυσης
που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ, κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 1 της περίπτωσης α’ του άρθρου
4 του παρόντος νόµου.»
3. Οι περιπτώσεις β’, βα’, ββ’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 13
του ν. 3908/2011 καταργούνται και οι περιπτώσεις δ’, ε’, στ’ και
ζ’ της ίδιας παραγράφου αναριθµούνται σε περιπτώσεις β’, γ’,
δ’και ε’ αντίστοιχα .
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011, που πλεόν αναριθµείται σε περίπτωση
γ’, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου αυτής τελούν υπό την προϋπόθεση της κύρωσής τους
µε νόµο.»
5. Η περίπτωση ζ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011,
που πλέον αναριθµείται σε περίπτωση ε’ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε. Με την απόφαση υπαγωγής, που εκδίδεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, για κάθε επενδυτικό σχέδιο της παρούσας παραγράφου ορίζεται το είδος και τα ποσοστά των παρεχόµενων
ενισχύσεων και δύνανται να τίθενται ειδικοί όροι ανάλογα µε το
είδος της επένδυσης που αφορούν το χρόνο υλοποίησης και διατήρησής της.»
6. Για τα επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που θα υποβληθούν µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και, ανεξάρτητα από το
ύψος της επένδυσης παρέχονται µόνο φορολογικά κίνητρα.
Άρθρο 20
Βελτίωση του θεσµικού πλαισίου
1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011
(Α’ 8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ’ Ο τοµέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις
κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία (2003/C137/06),
εξαιρουµένων των ναυπηγηµάτων που προορίζονται για σταθερές, µακροχρόνιες πλωτές βιοµηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις.»
2. Στην υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης στ’ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Επίσης εξαιρούνται έργα πολιτικού µηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδοµών,
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καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης µε το Δίκτυο
ή το Σύστηµα, προκειµένου για επενδύσεις παραγωγής ή συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαµβάνονται και στα άυλα
περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωµα χρήσης.»
3. Η υποπερίπτωση 86 της περίπτωσης στ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουµένων των
κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωµένων σύνθετων
επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών, προσδιορίζεται η έννοια των ολοκληρωµένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας, καθώς και οι επιµέρους όροι και κριτήρια επιλεξιµότητάς τους.»
4. Η υποπερίπτωση ζα’ της περίπτωσης ζ’της παραγράφου 3
του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζα. Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων. Εξαιρούνται:
αα. Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και
τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον
τριών (3) αστέρων.
ββ. Οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής
να µην έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι µέσω της
επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού τους αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση
του επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας θα
αφορά σε ξενοδοχειακή µονάδα τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
γγ. Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής
Τουριστικής Υποδοµής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεµατικών Πάρκων, Τουριστικών Λιµένων Σκαφών
Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισµού Υγείας,
εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαµατικών Πηγών, Χιονοδροµικών
Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισµού, Αυτοκινητοδροµίων). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού είναι δυνατόν
να εισάγονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και για
άλλες –πέραν αυτών του προηγούµενου εδαφίου- κατηγορίες
εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής, οι οποίες µε
αυτόν τον τρόπο καθίστανται υποκείµενο εφαρµογής των διατάξεων του νόµου αυτού.
δδ. Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωµένους υποδοχείς
τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1Γ’ του άρθρου 2 του ν.
2160/1993, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4002/2011, εκτός του µέρους αυτών που αφορά σε προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.
εε. Οι επενδύσεις µετατροπής χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισµένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.
στστ. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω,
καθώς και οι επενδύσεις µετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισµού αυτών σε ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακή µονάδα
κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
ζζ. Οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισµό και επεκτάσεις
ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων, όταν κατατίθενται
επενδυτικά σχέδια µε τη µορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας».
5. Η υποπερίτπωση ζβ’ της περίπτωσης ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζβ. Τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
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ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας. Στην
πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά το οποίο
η µονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων, προκειµένου για ξενοδοχειακές µονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική µετατροπή
µονάδας ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων.»
6. Η παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«12. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται σε Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), σε
Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουµένων των Επιχειρηµατικών
Πάρκων Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και σε
Ζώνες Καινοτοµίας παρέχεται, κατ’ εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης µέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων.»
7. Η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«13. Στα επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται στα νησιά
και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά
στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά µέγεθος επιχείρησης.»
8. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται µε τον παρόντα νόµο και αντιστοιχούν στις δαπάνες
έργου επέκτασης για τη σύνδεσή τους µε το Δίκτυο. Τα πάγια
αυτά περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται να µεταβιβάζονται στον
κύριο του Συστήµατος ή του Δικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική
υποχρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 3908/
2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εµφανίζονται σε
λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο δεν µπορεί
να διανεµηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.»
10. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος
νόµου, περιλαµβανοµένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν µπορούν
να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια µιας τετραετίας το
όριο των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ για µεµονωµένη επιχείρηση και των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000)
ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της
ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών
σχεδίων Γενικής Επιχειρηµατικότητας τα προαναφερόµενα ποσά
ορίζονται στο διπλάσιο.»
11. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τµήµα που δύναται να ανέρχεται µέχρι ποσοστό οκτώ τοις
χιλίοις (8‰) των προβλεπόµενων πιστώσεων για την καταβολή
των επιδοτήσεων του παρόντος που εγγράφονται στον Προϋπολογισµό των Δηµοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αφορά την κάλυψη δαπανών των
διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των
επενδυτικών σχεδίων, περιλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων
των Οργάνων που συµµετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Δεν υπό-
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κειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πιστώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο µε
πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που
προβλέπονται κατ’ έτος από τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων
Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων εν γένει του παρόντος νόµου. Το κόστος µετακίνησης των
µελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7
και 11 αντίστοιχα του π.δ. 33/2011 (Α’ 83), που συνίσταται σε
οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαµονής και ηµερήσια αποζηµίωση,
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών και βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.»
12. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν
απαιτείται αξιολόγηση και παραποµπή τους στη Γνωµοδοτική
Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωµοδότηση, παρά µόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου
και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια έως και 100
KWP.»
13. Τα στοιχεία (ii) και (iii) της περίπτωσης δ’ της παράγραφου
6 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«(ii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων θερµοκηπίων, επί γηπέδου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς
τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκµισθωτή από το δικαίωµα ιδιόχρησης
δεν απαιτείται.
(iii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων χιονοδροµικών κέντρων,
παραγωγής ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
γηπέδων γκολφ, επί ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από το χρόνο
υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκµισθωτή
από το δικαίωµα ιδιόχρησης δεν απαιτείται.»
14. Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό του Δηµοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής
σύµβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των κλειστών σταθµών δηµόσιας χρήσης στάθµευσης.»
15. Όπου κατά τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων
2601/1998 (Α’81), 3299/2004 (Α’261) και 3908/2011 (Α’8) αναφέρεται χρόνος ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, νοείται ο
πραγµατικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δηµοσίευσης της απόφασης αυτής.
16. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 προστίθεται
εδάφιο ως ακολούθως:
«Ως επενδυτικά σχέδια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία µονάδων, µε ή χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, των οποίων
η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγµένα παύσει πριν την
υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου αυτού,
εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων που στο παρελθόν είχαν
υπαχθεί σε επενδυτικούς νόµους και για τα οποία στη συνέχεια
εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης της υπαγωγής τους.»
17. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3908/2011 προστίθενται
περιπτώσεις δ’ και ε’ ως ακολούθως:
«δ. Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, ενισχυόµενες
δαπάνες αποτελούν και οι δαπάνες εκσυγχρονισµού των κτηριακών και των µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ε. Σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν µεταλλευτικές και εξο-
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ρυκτικές επιχειρήσεις, ενισχύονται και οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης, που αφορούν
στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισµού και κεκλιµένα προσπέλασης, περιχάραξης.»
18. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 προστίθεται
εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικότερα για τα υπαγόµενα στις διατάξεις του παρόντος
νόµου επενδυτικά σχέδια των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων
που αφορούν επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν µονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσµα της αύξησης
της παραγωγικής ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της
αρχικής άδειας παραγωγής. Η διάταξη του προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζεται και σε επενδυτικά σχέδια Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3299/2004, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα.»
19. Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
των αναπτυξιακών νόµων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011
όπως ισχύουν, είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούµενης ίδιας
συµµετοχής µε έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται µετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίων.
20. Επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων κατά τις διατάξεις αναπτυξιακών νόµων προγενέστερων του ν. 2601/1998 και για τα οποία δεν παρέχεται
δυνατότητα ολοκλήρωσής τους δια µεταβατικών διατάξεων, παρέµεναν δε εκκρεµή λόγω δικαστικών διαφορών, οι οποίες επιλύθηκαν τελεσίδικα δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται
να ενεργοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήµατος του επενδυτή
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου
αυτής.
21. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν.
4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόµενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού
από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, µε κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονοµαστική
ισχύ τους, το είδος του µηχανολογικού εξοπλισµού τους, καθώς
και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται για επενδυτικά σχέδια παραγωγής
ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει υποβληθεί
αίτηµα υπαγωγής µετά την έκδοση του παρόντος νόµου.»
22. Η υποπερίπτωση - 35.11.10.09 - της περίπτωσης στ’ της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«- 35.11.10.09 - «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα και µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιείται από ηλιοθερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις ε’ και στ’ του
πίνακα της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 13 του ν. 3468/2006.»
23. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του
άρθρου 241 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών,
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές
δεν µπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιµων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Μικρών
και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται
κατά το 10%.»
24. α. Η υποπερίπτωση αβ’της περίπτωσης α’της παρ. 5 του
άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«αβ. Εµπορικής εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4072/2012.»
β. Στην περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.
3908/2011 προστίθεται υποπερίπτωση αδ’ ως ακολούθως:
«αδ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)
του ν. 4019/2011 (Α’216), καθώς και οι Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ),
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οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) και οι Συνεταιριστικές
Εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/2011.»
γ. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το όριο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ της περίπτωσης δ’ της παρ, 5
του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αυξάνεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Άρθρο 21
Τροποποίηση φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου της επένδυσης
Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, το οποίο προστέθηκε µε την
παρ. 15 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Αιτήµατα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µπορεί να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης
του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δεν απαιτείται υποβολή αιτήµατος τροποποίησης για αλλαγή προµηθευτή ή τύπου
µηχανολογικού εξοπλισµού, όταν η συνολική ονοµαστική ισχύς
δεν µεταβάλλεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. Ο φορέας
της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτηµα τροποποίησης όταν γίνονται µεταβολές του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ κατηγοριών ενεργειών, µε την προϋπόθεση ότι
οι µεταβολές αυτές στο σύνολό τους δεν θα ξεπερνούν το 10%
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Αν η τροποποίηση φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου επιφέρει µεταβολή που υπερβαίνει
το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει
στην Υπηρεσία σχετικό αίτηµα τροποποίησης.
2. Τα αιτήµατα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και µπορεί
να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να µην
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης και της βαθµολόγησης του
επενδυτικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες καινοτοµίας, δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης), β) να µην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση
υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδεκτή), γ) να µην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιµέρους
κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ν.
3908/2011 και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του.
Για να γίνει δεκτό ένα αίτηµα τροποποίησης θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι: α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται
οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της, β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις της προκήρυξης, γ) δεν επέρχεται αύξηση του
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, ούτε αύξηση του ύψους του
ποσού της ενίσχυσης. Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται από
τον δικαιούχο της ενίσχυσης προς την Υπηρεσία, µέσω του
ΠΣΚΕ-Επ συνοδευόµενο από αιτιολόγηση της σκοπιµότητάς του,
καθώς και σχετικές προσφορές, προτιµολόγια, ενηµερωτικά δελτία (prospectus), τα οποία αιτιολογούν τις µεταβολές στο κόστος.
3. Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτηµα στην ουσία του και αποφασίζει για τη µερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή και παραλαβή
του. Αν η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή
µερικά, εκδίδει τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπαγωγής. Στην αντίθετη περίπτωση, ενηµερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη µη αποδοχή του αιτήµατός του και αιτιολογεί την
απόφασή της.
4. Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας ή της έδρας της
επιχείρησης είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου είτε µετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούµενη έγγραφη
ενηµέρωση της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα έως πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 εφαρµόζονται και για
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις των
νόµων 2601/1998 και 3299/2004, όπως ισχύουν.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-

κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών,
εκδίδεται απόφαση µε την οποία ορίζεται καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δηµοσίου για την υποβολή αιτηµάτων τροποποίησης
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 22
Συνέργεια και Δικτύωση
Η περίπτωση δ’της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Συνέργειας και Δικτύωσης
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήµατα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν
στην υλοποίηση προγραµµάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν υποδοµές που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση είτε συντελούν στην προσαρµογή στο σύγχρονο οικονοµικό
και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριµένων και γεωγραφικά
προσδιορισµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
Τα σχήµατα αυτά απαρτίζονται από πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νοµό Θεσσαλονίκης και
από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις στους λοιπούς νοµούς της
Επικράτειας και λειτουργούν υπό µορφή Κοινοπραξίας, στην
οποία δύναται να συµµετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία αυτή µπορούν
να συµµετέχουν µε ποσοστό έως 20% Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, Ερευνητικοί Φορείς και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Τα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια περιλαµβάνουν κοινές
δράσεις, όπως κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό παραγωγής,
ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης, δικτύων διανοµής, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εµπορευµάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εµπορικό σήµα και σύστηµα διαδικτυακού εµπορίου,
κοινή πιστοποίηση και σήµα ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού κ.ά..»
Άρθρο 23
Επιτάχυνση Διαδικασιών
1. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόµενων επενδυτών, µπορεί
να διενεργούνται ενδιάµεσοι έλεγχοι πιστοποίησης, καθώς και
τελικοί έλεγχοι ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των νόµων
3299/2004 και 3908/2011, από πιστοποιηµένους φορείς. Οι εκθέσεις ελέγχου του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλονται στις αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης Υπηρεσίες της Διοίκησης.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης
του έργου ελέγχου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
καθώς και η διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης της Διοίκησης.
3. Αιτήσεις θεραπείας επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υπαχθεί κατά τις διατάξεις του ν. 3299/2004, οι οποίες έχουν
υποβληθεί ως «Αιτήµατα Θεραπείας» έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και δεν έχουν εξετασθεί, εξετάζονται από την αρµόδια Υπηρεσία κατά προτεραιότητα έως την 31.12.2013, άλλως
τεκµαίρεται η σιωπηρή απόρριψή τους.
4. Επί αιτήσεων θεραπείας που υποβάλλονται, αναφορικά µε
επενδυτικά σχέδια του προηγούµενου εδαφίου, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφαρµόζεται το άρθρο 24 του ν.
2690/1996 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).
5. Η παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι από το Μάιο για
επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από
το µήνα Νοέµβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως
30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσµίες µπορεί να
παρατείνονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
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6. α. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7
του ν. 3469/2006 (Α’131) περί δηµοσίευσης στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως:
αα. οι αποφάσεις συγκρότησης των Γνωµοδοτικών Επιτροπών
της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004,
ββ. οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου της
παρ. 17 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004,
γγ. οι αποφάσεις συγκρότησης Οργάνων του στοιχείου β’της
παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012,
δδ. οι αποφάσες σύστασης Οργάνων εξέτασης ενστάσεων και
Οργάνων ελέγχου, που συγκροτούνται κατά τις διατάξεις του
προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 5 και για τις περιπτώσεις γ’ και στ’ αντίστοιχα, του άρθρου 11 του ν. 3908/2011.
β. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων του στοιχείου α’
της παραγράφου αυτής, δηµοσιεύονται στο διαδύκτιο, µετά την
έκδοσή τους, κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’112) και
ισχύουν από το χρόνο ανάρτησής τους, µε παράλληλη τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτήριο της Υπηρεσίας, η οποία τις εκδίδει.
γ. Τυχόν έλλειψη δηµοσίευσης αποφάσεων συγκρότησης Οργάνων, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο τεύχος
Υ.Ο.Δ.Δ. πριν την έκδοση του παρόντος νόµου, δεν επιφέρει ακυρότητά τους.
δ. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, ως αποζηµιώσεις Οργάνων της
παραγράφου αυτής, σε εκτέλεση αποφάσεων συγκρότησης που
δεν έχουν δηµοσιευθεί στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., πριν της έκδοση του
παρόντος νόµου, θεωρούνται νοµίµως καταβληθέντα.
Άρθρο 24
Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης
επενδυτικών σχεδίων
Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσµία ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο
ν. 3299/2004,
όπως ισχύει. Η εν λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012.
Άρθρο 25
Κεφάλαια Εξωτερικού
1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 3427/2005 (Α’312), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Με όµοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις που συνίστανται σε πρόστιµο ή και ανάκληση της άδειας, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων αυτής ή του παρόντος νόµου. Πριν
από την επιβολή των κυρώσεων η διοίκηση οφείλει να καλέσει
εγγράφως την εταιρεία προκειµένου να υποβάλει έκθεση µε τις
απόψεις της για τις παραβάσεις που τις αποδίδονται µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 89/1967 (Α’132), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 3427/2005 (Α’312), αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) καθορίζονται τα
στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι αιτήσεις και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις του
παρόντος, β) εξειδικεύονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του παρόντος, γ) ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία
ελέγχου των εταιρειών αυτών, δ) εξειδικεύεται το είδος, καθώς
και ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος και ε) ορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή των
εγγυητικών επιστολών που προβλέπονταν στις διατάξεις του παρόντος πριν την αντικατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκτέλεση του παρόντος.»
3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης Ε’ της
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 (Α’261), όπως ισχύει,
προστίθεται η φράση:
«µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010
(Α’175), η οποία εφαρµόζεται ρητώς και για την περίπτωση εφαρ-
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µογής πάσης φύσεως αναπτυξιακών νόµων, εφόσον η επιδότηση
που αφορά στα υποβληθέντα στην Υπηρεσία σχετικά παραστατικά δεν υπερβαίνει ποσοστό 25% επί της συνολικής επιδότησης
που αφορά την επένδυση. Τα παραστατικά αυτά δεν πιστοποιούνται για ολοκλήρωση της επένδυσης και η επένδυση ολοκληρώνεται µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας γνωµοδοτικής
επιτροπής, µε µειωµένο προϋπολογισµό, αφαιρουµένων των
ποσών επιχορήγησης που αντιστοιχούν σε αυτά. Τυχόν καταβληθείσες επιχορηγήσεις που αντιστοιχούν στα παραστατικά αυτά,
ανακαλούνται».
4. Δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο
ν. 1892/1990,
καθώς και σε µεταγενέστερους επενδυτικούς νόµους, εφόσον
τυχόν αυθαίρετες κτιριακές υποδοµές που συµπεριλαµβάνονται
σε αυτά έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κι έχει εκδοθεί σχετική άδεια λειτουργίας.
5. Επενδυτικά σχέδια, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, κατά τις διατάξεις του ν.1892/1990 και
2601/1998, από Ανώνυµες Εταιρείες στις οποίες µέτοχοι είναι
αφενός Δήµοι µε ποσοστό άνω του 51 % και αφετέρου άλλες
Α.Ε. ή ΕΠΕ ελεγχόµενες από το Δηµόσιο, τα οποία υλοποιήθηκαν
εξ ολοκλήρου και επιδοτήθηκαν κατά ένα ποσοστό µόνο της εγκεκριµένης επιχορήγησης αλλά δεν λειτούργησαν επιχειρηµατικά, θεωρούνται ολοκληρωµένα χωρίς κανένα δικαίωµα
αναζήτησης από τον φορέα του υπολοίπου ποσοστού της επιδότησης. Τυχόν ανακλητικές αποφάσεις για την υπαγωγή τους
στους αναπτυξιακούς νόµους λογίζονται ως µη εκδοθείσες.
Άρθρο 26
Κύρωση υπουργικής απόφασης υπαγωγής
της επιχείρησης«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΙΟΣ ΑΕ» µε δ/τ «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο
της επιχορήγησης
Κυρώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η µε Αριθµ. Πρωτ: 48525/
ΥΠΕ/5/04425/E/Ν.3299/04/13.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων «Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» µε δ/τ «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν.
3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της µε το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαµβάνεται στο
τέλος του παρόντος ως Παράρτηµα 2.
Άρθρο 27
Κύρωση απόφασης υπαγωγής της υπό σύσταση
επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο
της επιχορήγησης
Κυρώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει,
η µε Αριθµ. Πρωτ:
48563/ΥΠΕ/5/01135/Ε/Ν.3299/04/ 13.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης
«KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαµβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτηµα 3.
Άρθρο 28
Κύρωση απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ » µε δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης
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Κυρώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η µε Αριθµ. Πρωτ: 41728/
ΥΠΕ/5/03148/E/Ν.3299/04/2.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ/τ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ
ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαµβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτηµα 4.
Άρθρο 29
Κυρώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η από 15.10.2012 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και της Υπουργού Τουρισµού περί τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 25366/ΥΠΕ/4/00400/Ε/Ν.3299/04/ 22.12.2006
απόφασης µε την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαµβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτηµα 5.
Άρθρο 30
Κυρώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η από 19.10.2012 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και της Υπουργού Τουρισµού περί τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 25368/ΥΠΕ/4/00402/Ε/Ν.3299/04/ 22.12.2006
απόφασης µε την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαµβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτηµα 6.
Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2160/1993 (Α’118) ως
προς τους συντελεστές δόµησης
α. Ο αριθµός 1 της περίπτωσης δ’ του Παραρτήµατος I της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Κατηγορία
Χρήσεων
Γης

Μέγιστος Μέγιστο Απόσταση Αναλογία
Συντελεστής Ύψος από το όριο Θέσεων
Δόµησης (µέτρα)
(µέτρα) Στάθµευσης

Ξενοδοχεία

0.14

16
10
1/4 Δωµάτια
(ίδε και 4) (ίδε 5 και 6)

Κατοικία

0.16

7,5
10
1/Μονάδα
(ίδε και 4) (ίδε 5 και 6)

Εµπορικές
Δραστηριότητες

0.06

10
10
3/100 τ.µ.
(ίδε και 4) (ίδε 5 και 6)

0.02

(ίδε και 4)

Συνδετικός
Χώρος
Κέντρα
αναψυχής
και
διασκέδασης
Καζίνο

(ίδε 7)
0.07

(ίδε κι 5)

10
10
(ίδε και 4) (ίδε και 5)

(ίδε 6)

15
10
(ίδε και 4) (ίδε και 5)

(ίδε 6)»

β. Ο αριθµός 2 της περίπτωσης δ’ του Παραρτήµατος Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως
εξής: «2. Συντελεστής Δόµησης: 0,45 επί της συνολικής έκτασης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 32
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο καθορισµός:
α) των όρων και της διαδικασίας εξέτασης και χορήγησης,
αναστολής και ανάκλησης της άδειας ίδρυσης, κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών από το Δηµόσιο, από οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης Α’ ή Β’ βαθµού, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα,
β) των υποχρεώσεων και των προσόντων των ανωτέρω φορέων και προσώπων, στους οποίους χορηγείται άδεια λειτουργίας αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών,
γ) των απαγορεύσεων, των περιορισµών δραστηριοτήτων και
των υποχρεώσεων των πλοίων που διαπλέουν αεροδρόµια επί
υδάτινων επιφανειών ή κινούνται πλησίον αυτών,
δ) των διαδικασιών ελέγχου και επιθεώρησης των αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών και των σχετικών κυρώσεων, και
ε) των προϋποθέσεων προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης
αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.
Άρθρο 33
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «Υδατοδρόµιο»:Το αεροδρόµιο επί υδάτινης επιφάνειας, το
οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν µέρει για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και επί της επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών και στο οποίο περιλαµβάνεται η κατάλληλη υποδοµή
σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου.
β) «Αεροπορική ηµέρα»: Το χρονικό διάστηµα που ορίζεται 30
λεπτά πριν την ανατολή έως και 30 λεπτά µετά τη δύση του
ηλίου.
γ) «Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου»: Η άδεια που χορηγείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος για την ίδρυση, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση υδατοδροµίου από το Δηµόσιο, από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου ή δεύτερου βαθµού, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα.
δ) «Αεροσκάφος »:Υδροπλάνο ή αµφίβιο αεροπλάνο ή αµφίβιο
ελικόπτερο.
ε) «Αεροµεταφορέας»: Επιχείρηση αεροπορικών µεταφορών
που διαθέτει το προβλεπόµενο Πιστοποιητικό αεροµεταφορέα
και Άδεια Εκµετάλλευσης σε ισχύ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις της νοµοθεσίας.
στ) «Αποθαλάσσωση»: Η µε ίδιες δυνάµεις αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος.
ζ) «Δ.Κ.Α.Σ»: Οι «Διεθνείς Κανονισµοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα» του έτους 1972, όπως έχουν κυρωθεί
από την Ελλάδα, τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά.
η) «Εγχειρίδια Υδατοδροµίου»: Τα εγχειρίδια που υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας
Υδατοδροµίου και τα οποία περιλαµβάνουν:
(αα) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του (Operation Manual),
(ββ) το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security Program),
(γγ) το Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan).
θ) «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS/V.M.C.)»: Μετεωρολογικές συνθήκες
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εκφρασµένες από την άποψη ορατότητας, απόστασης από νέφη
και οροφής νεφών, που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισµένα ελάχιστα όρια.
ι) «Περιοχή ελιγµών Υδατοδροµίου»: Υδάτινη περιοχή του Υδατοδροµίου, οποιουδήποτε σχήµατος, εντός του οποίου δύναται
να ορίζεται, σε συνάρτησή της µε τη µορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο διαστάσεων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόµηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγµών ορίζεται είτε από τις συντεταγµένες του
κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγµένες
του σχήµατος της περιοχής ελιγµών και δεν περιλαµβάνει τους
χώρους ελλιµενισµού των αεροσκαφών.
ια) «Περιοχή κίνησης Υδατοδροµίου»: Η περιοχή του Υδατοδροµίου που χρησιµοποιείται για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και υδατοδρόµηση αεροσκαφών και αποτελείται από
τις περιοχές ελιγµών του Υδατοδροµίου και ελλιµενισµού αεροσκαφών.
ιβ) «Προσθαλάσσωση»: Η προσυδάτωση του αεροσκάφους.
ιγ) «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: Πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική
λειτουργία δηµοσίων µεταφορών ή πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.
ιδ) «Πτήση VFR (VFR Flight)»: Η πτήση που διεξάγεται σύµφωνα µε τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.
ιε) «Σύστηµα W.G.S.-84»: Το Παγκόσµιο Γεωδαιτικό Σύστηµα
(World Geodetic System) του έτους 1984.
ιστ) «Υδάτινο πεδίο»: Η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και
αποθαλάσσωσης αεροσκάφους, που χρησιµοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων.
ιζ) «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης Λιµένα»: Ο κάθε δηµόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή
ιδιωτικός ή µικτός φορέας που έχει, κατά νόµο, την ευθύνη της
διοίκησης, της λειτουργίας και της εκµετάλλευσης λιµένα.
ιη) «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδροµίου»: Ο κάτοχος της
άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου ή το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία
και εκµετάλλευση των υποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδροµίου, όπως επίσης και ευθύνη για το συντονισµό και την ασφάλεια των τυχόν δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων, οι οποίες
λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδροµίου.
Άρθρο 34
Γενικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλα τα υδατοδρόµια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δηµόσιων αεροµεταφορών, γενικής αεροπορίας, και αεροπορικών εργασιών από το
Δηµόσιο, από οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθµού, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.
2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδροµίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή:
α) που έχει καθοριστεί µε Κανονισµό Λιµένα ως αγκυροβόλιο
πλοίων ή χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτόν,
β) εάν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και
αντικειµενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λιµένων ή λιµενικών
εγκαταστάσεων. Αγκυροβόλια πλοίων µπορεί να χρησιµοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων,
εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβοληµένα πλοία, κατόπιν
σχετικής εγκρίσεως από τον αρµόδιο Φορέα και σύµφωνης γνώµης της τοπικής Λιµενικής Αρχής,
γ) όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάµεων,
δ) που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως
αυτές ορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2000
(Α’ 18), λαµβάνοντας υπόψη και τους περιορισµούς κίνησης µηχανοκίνητων σκαφών σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας,
ε) όπου οι συνήθως επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως
προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής
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Υπηρεσίας, είναι δυσµενείς και δηµιουργούν σηµαντικό ύψος κύµατος, ανώτερο των δύο (2) µέτρων.
3. Επιτρέπεται η πραγµατοποίηση απευθείας πτήσεων προς
και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρµόζουν τη Συνθήκη
Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της
διενέργειας των κατά νόµο προβλεπόµενων ελέγχων και τηρούνται απαρέγκλιτα τα διαλαµβανόµενα στο οικείο Πρόγραµµα
Ασφαλείας του υδατοδροµίου. Πτήσεις από και προς χώρες που
δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγµατοποιούνται
µέσω Διεθνούς Αερολιµένα ή Αερολιµένα ή Λιµένα χαρακτηρισµένων κατά περίπτωση ως νοµοθετηµένου σηµείου εισόδουεξόδου για τη διενέργεια των κατά νόµο απαιτούµενων ελέγχων,
εκτός εάν το υδατοδρόµιο έχει οριστεί ως σηµείο εισόδου-εξόδου µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία και µετά από σχετική αίτηση του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδροµίου.
4. Η λειτουργία των υδατοδροµίων και η χρήση των υδάτινων
πεδίων επιτρέπεται µόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας.
5. Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου για την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.
6. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά στο παρόν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως του Κώδικα
Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988) και του κεφαλαίου Α’ του ν.
4014/2011.
Άρθρο 35
Xρηµατοδότηση επένδυσης υδατοδροµίων
Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση µέρους ή όλων των επιµέρους
ενεργειών για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία υδατοδροµίου από ιδιωτικούς ή/και δηµόσιους, εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας. Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να
υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α’204),
όπως ισχύει. Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί στο
πλαίσιο των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Άρθρο 36
Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και
Αιγαίου χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου. Προκειµένου για υδατοδρόµιο σε λίµνη, η άδεια λειτουργίας χορηγείται
µε απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου δύναται να χορηγηθεί σε
φυσικό πρόσωπο, σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου
βαθµού και σε ενώσεις προσώπων. Το Δηµόσιο µπορεί να λειτουργεί υδατοδρόµια υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος.
3. Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορηγείται µόνο σε πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
Αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α’ 250),
όπως ισχύει.
4. Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορηγείται σε φυσικό
πρόσωπο, το οποίο πληροί της προϋποθέσεις β’ έως ι’ της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (Α’164), όπως ισχύει. Η άδεια
λειτουργίας χορηγείται σε ένωση προσώπων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στα πρόσωπα όλων των µελών της οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.
5. Προκειµένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 σε συν-

10310

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δυασµό µε τις προϋποθέσεις β’ έως ι’ της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 2518/1997, όπως ισχύει. Αν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν
και για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος
συµβούλου.
6. Προκειµένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), οµόρρυθµη ή
ετερόρρυθµη εταιρεία ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.),
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν για
όλους τους εταίρους, τους διαχειριστές (νοµίµους εκπροσώπους) της, µε εξαίρεση τους ετερόρρυθµους εταίρους. Οι δε
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος ισχύουν και για
το νόµιµο εκπρόσωπο Ε.Π.Ε., οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας ή Ι.Κ.Ε..
7. Προκειµένου περί συνεταιρισµών ή ενώσεων προσώπων
πάσης φύσεως, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 ισχύουν για
τα µέλη του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου τους.
Άρθρο 37
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδροµίων
1. Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων, για την
κίνηση της προβλεπόµενης διαδικασίας και τελικώς για την έκδοση της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου ορίζεται η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης
Αεροδροµίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. είναι αρµόδια ιδίως για:
α) την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών που
αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, όπως αναφέρονται στο άρθρο
39 του παρόντος,
β) τη διαβίβαση αντίγραφου της αίτησης και των δικαιολογητικών, συµπεριλαµβανοµένων των Εγχειριδίων Υδατοδροµίου,
στα συναρµόδια Υπουργεία και στις αρµόδιες υπηρεσίες, όπως
αυτά αναφέρονται στο άρθρο 40 του παρόντος,
γ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των συναρµόδιων Υπουργείων,
δ) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και τη
συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόµενο σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης,
ε) την εισήγηση υπογραφής κοινής υπουργικής απόφασης χορήγησης άδειας στον αιτούντα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου
39 του παρόντος,
στ) τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση τακτικών και
έκτακτων επιθεωρήσεων των υδατοδροµίων,
ζ) την ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σε τακτά χρονικά διαστήµατα ως προς το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές
διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης ή
αδυναµίας παροχής άδειας.
Άρθρο 38
Αίτηση για χορήγηση άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλει σχετική αίτηση στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Η αίτηση συνοδεύεται
από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου. Σε περίπτωση που ο
αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νοµιµοποίησης αυτού (σύσταση, καταστατικό, τροποποιήσεις αυτού, µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης), τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., εφόσον διατίθενται σε Φ.Ε.Κ. ή στο Γ.Ε.ΜΗ..
β) Επικυρωµένο αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρµόδια
φορολογική Αρχή, δήλωσης έναρξης εργασιών ή δήλωσης µεταβολής εργασιών επιτηδεύµατος, µε αντικείµενο τη λειτουργία
υδατοδροµίου.
γ) Ορισµός νοµίµου εκπροσώπου ή αντικλήτου. Η ένωση προσώπων ορίζει κατά νόµο υπεύθυνο, στο πρόσωπο του οποίου
πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του

άρθρου 36. Ο υπεύθυνος κατά νόµο είναι αστικώς και ποινικώς
υπεύθυνος για πράξεις και παραλείψεις που βαρύνουν την
ένωση προσώπων.
δ) Ναυτικό Χάρτη, της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας της
Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού (Υ.Υ./Π.Ν.),
επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυµεί να χρησιµοποιήσει ως υδατοδρόµιο ο
αιτών, η περιοχή ελιγµών του υδατοδροµίου, τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγµατα), όπως επίσης και τα σχετικά
αποσπάσµατα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της
Υ.Υ./Π.Ν. για την αιτούµενη περιοχή. Ο εν λόγω Χάρτης υποβάλλεται σε επτά (7) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή. Αντίστοιχοι
χάρτες υποβάλλονται προκειµένου και για υδατοδρόµιο επί λίµνης σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή.
ε) Τοπογραφικό Διάγραµµα κλίµακας 1:5.000 και 1:50.000,
Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), επί των
οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγµών του υδατοδροµίου και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 µέτρων,
µε ισοϋψείς ανά ένα µέτρο. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές)
συντεταγµένες της περιοχής ελιγµών πρέπει να γίνεται στο σύστηµα W.G.S.-84 σε τουλάχιστον τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή.
στ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης του Λιµένα ή του κατά νόµο αρµόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδροµίου εντός της ζώνης
λιµένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρµόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού ή/και συνεχόµενου ή παρακείµενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιµένα,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
ζ) Σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισµένη Χερσαία Ζώνη Λιµένα (Χ.Ζ.Λ.):
αα) το εγκεκριµένο τοπογραφικό διάγραµµα, θεωρηµένο από
το Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης Λιµένα, στο
οποίο αποτυπώνονται οι οριογραµµές αιγιαλού-παραλίας και της
Χ.Ζ.Λ., καθώς και το σχετικό ΦΕΚ δηµοσίευσης της απόφασης
καθορισµού το οποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού,
ββ) οι υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις και τυχόν προτεινόµενα νέα έργα,
γγ) η επιφάνεια του χώρου προς παραχώρηση,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,
εε) οι υφιστάµενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιµένα.
η) Σε λιµάνια όπου δεν υπάρχει καθορισµένη Χ.Ζ.Λ., έγγραφη
σύµβαση παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υδατοδροµίου από τον κατά νόµο δικαιούµενο προς τον αιτούντα, µε λεπτοµερή περιγραφή των γεωγραφικών συντεταγµένων των
ορίων του χώρου του υδατοδροµίου.
θ) Ασφαλιστική κάλυψη σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του παρόντος.
ι) Επιχειρηµατικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδροµίου, µε περιγραφή, µεταξύ άλλων, των
επιδιωκόµενων στόχων, των αναγκαίων µέσων, τις δυνατότητες
ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισµό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηµατοδότησης
των επιµέρους δράσεων και εκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών
ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του υδατοδροµίου.
ια) Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ή
αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) σε περίπτωση που το έργο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
ιβ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Operation Manual),
σύµφωνα µε το Παράρτηµα I του παρόντος νόµου.
ιγ) Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security Program),
σύµφωνα µε το Παράρτηµα IΙ του παρόντος νόµου. Το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου περιέχει τα εγκεκριµένα από
την ΥΠΑ µέτρα, διαδικασίες και µέσα για την ασφάλεια του υδατοδροµίου από έκνοµες ενέργειες, καθώς και συναφή θέµατα
συνεργασίας µε τις Αστυνοµικές, Λιµενικές Αρχές, Πυροσβεστικές Αρχές και την Κρατική Αεροπορική Αρχή του πλησιέστερου
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αερολιµένα.
ιδ) Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης
(Emergency Plan), σύµφωνα µε το Παράρτηµα IΙΙ του παρόντος
νόµου. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης περιέχει τους τρόπους δράσης του Φορέα Λειτουργίας του
Υδατοδροµίου ανά περίπτωση και κατηγορία εκτάκτου ανάγκης.
ιε) Αποδεικτικό παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 4.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο, στην
ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα οριζόµενα από το άρθρο αυτό δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση
του αιτούντος, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δηµόσια Αρχή.
3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Πρόγραµµα Ασφαλείας
Υδατοδροµίου εγκρίνονται από τον Διοικητή της Υ.Π.Α.. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εγκρίνεται
από τον Διοικητή της ΥΠΑ µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού
του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.). Μετά την έγκρισή τους, τροποποιούνται:
α) Με όµοια πράξη των ως άνω αρµόδιων Αρχών λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν σε θέµατα συναφή µε τα υδατοδρόµια.
β) Με όµοια πράξη των ως άνω αρµόδιων Αρχών κατόπιν αιτήµατος του νόµιµου κατόχου της άδειας λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή µη, εντός τριµήνου από της υποβολής
του.
γ) Με όµοια πράξη των ως άνω αρµόδιων Αρχών λόγω µεταβολής των στοιχείων τους.
4. Για την εξέταση αιτήµατος έκδοσης άδειας λειτουργίας
υδατοδροµίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, το χρηµατικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., δύναται να τροποποιείται το ως άνω χρηµατικό
ύψος του παραβόλου.
5. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. ορίζει έναν υπάλληλο που παραµένει υπεύθυνος για το συνολικό χειρισµό του φακέλου αίτησης, το συντονισµό και τη διαχείριση της διαδικασίας χορήγησης άδειας
λειτουργίας του υδατοδροµίου.
Άρθρο 39
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - Έκδοση αδειών
1. Με την υποβολή της αίτησης, του τεχνικού φακέλου και του
αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών αντίγραφο του φακέλου
στις ακόλουθες δηµόσιες υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), προκειµένου να εξετάσουν τυχόν και
καθ' οιονδήποτε τρόπο επίδραση στις επιχειρησιακές λειτουργίες του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας ή
άλλων παραµέτρων της Εθνικής Άµυνας.
β) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού,
προκειµένου να εξετάσουν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, ναυτικής ασφάλειας και
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και το υποβληθέν Σχέδιο Αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του υδατοδροµίου.
γ) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου , προκειµένου να εξετάσουν ζητήµατα παραχώρησης της
εκµετάλλευσης χώρων λιµένων, καθορισµού των λιµενικών
ζωνών και συµβατότητας των προτεινόµενων έργων/ δραστηριοτήτων µε εγκεκριµένα Γενικά Προγραµµατικά Σχέδια (master
plan) αλλά και γενικότερα τη συµβατότητά τους µε τη λειτουργία
του λιµένα.
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δ) Στις αρµόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), προκειµένου να ορίσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόµου, να χωροθετήσουν το διάδροµο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εµποδίων και να εξετάσουν τα
υποβληθέντα εγχειρίδια του υδατοδροµίου.
ε) Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος, κατόπιν
εξέτασης του φακέλου επί των θεµάτων της αρµοδιότητάς τους,
αποστέλλουν εντός προθεσµίας είκοσι πέντε (25) εργάσιµων
ηµερών στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. και, στην περίπτωση που το έργο δεν
έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στην αρµόδια περιβαλλοντική
αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδροµίου αιτιολογηµένη γνωµοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου,
µε την οποία δύνανται να υποβάλουν υποδείξεις και περιορισµούς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
3. α) Με βάση τις αιτιολογηµένες γνωµοδοτήσεις αποδοχής ή
απόρριψης του φακέλου των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του
παρόντος, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από
το πέρας της προθεσµίας της παραγράφου 2 χορηγεί βεβαίωση
αποδοχής του φακέλου ή απορρίπτει αιτιολογηµένα το φάκελο
και ενηµερώνει σχετικά τον ενδιαφερόµενο και την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει ήδη
αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή διακόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε.
και την επιστρέφει στον ενδιαφερόµενο.
β) Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί υποδείξεις ή περιορισµοί, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. ενηµερώνει άµεσα τον αιτούντα, ο οποίος
δύναται να επανυποβάλει το/-α στοιχείο/-α του φακέλου που χρήζει/-ουν επικαιροποίησης ή τροποποίησης. Σε συνέχεια αυτού,
ακολουθείται εκ νέου και µε τις ίδιες χρονικές προθεσµίες η διαδικασία του παρόντος άρθρου.
4. Η άπρακτη παρέλευση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω προθεσµίες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα που καταλογίζεται
στον αρµόδιο υπάλληλο και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
5. Σε περίπτωση που το υδατοδρόµιο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, παράλληλα µε τη διαδικασία αξιολόγησης
του φακέλου προωθείται και η διαδικασία αξιολόγησης της
Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της
υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για τη λειτουργία υδατοδροµίου σε λιµένα που διαθέτει
Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόµενος, µέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα, υποβάλει αίτηση για
τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιµένα, προκειµένου να ενσωµατωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισµοί και οι προϋποθέσεις για
την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.
Για τη λειτουργία υδατοδροµίου σε λιµένα που δεν διαθέτει
Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ:
α) Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδροµίου και του
λιµένος είναι το ίδιο νοµικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλεται
Μ.Π.Ε. για το σύνολο του λιµένα και του υδατοδροµίου σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
β) Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδροµίου είναι διαφορετικό νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από το φορέα διοίκησης,
λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα δύναται να υποβληθεί
από το φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου ξεχωριστή Μ.Π.Ε.
µόνο για τη δραστηριότητα του υδατοδροµίου υπό την προϋπόθεση της έγγραφης σύµφωνης γνώµης του φορέα διοίκησης,
λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα για µη ουσιαστική εµπλοκή και παρακώλυση της λειτουργίας του λιµένα από τη λειτουργία του υδατοδροµίου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η
παρατήρηση της τελευταίας στήλης του α.α. 25 της οµάδας 1ης
της υ.α. 1958/2012.
6. α) Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εξοπλισµού του
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άρθρου 42, ώστε το υδατοδρόµιο να είναι έτοιµο προς λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, και ενηµερώνει για τα ανωτέρω εγγράφως µε οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο την Επιτροπή Υδατοδροµίων του άρθρου 40, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδροµίου εντός προθεσµίας είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών.
β) Αν διαπιστωθεί µε την επιθεώρηση ότι:
αα) το υδατοδρόµιο πληροί όλες τις κατά νόµο προϋποθέσεις,
η Επιτροπή ενηµερώνει τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. η οποία και εισηγείται
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών τη σχετική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 36 για έκδοση άδειας λειτουργίας,
ββ) το υδατοδρόµιο δεν πληροί όλες τις κατά νόµο προϋποθέσεις, εκδίδεται άµεσα αιτιολογηµένη αρνητική διοικητική
πράξη.
γ) Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρηση, µετά
την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεµβάσεων επί των ευρηµάτων
της αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά την κατάθεση αίτησης
διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται ποσό παραβόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου, το χρηµατικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια
(500) ευρώ. Με την υποβολή του αιτήµατος, υποβάλλεται και το
αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., µπορεί να τροποποιείται το ως άνω
χρηµατικό ύψος του παραβόλου.
7. Κατά την ως άνω επιθεώρηση ελέγχεται ιδίως:
α) Η τήρηση των προβλεποµένων Eγχειριδίων Yδατοδροµίου.
β) Η υποδοµή σε εγκαταστάσεις, εξοπλισµό ασφαλείας και κατάλληλο προσωπικό για τη διασφάλιση της εφαρµογής των προβλεπόµενων διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο
Πρόγραµµα Ασφαλείας του υδατοδροµίου.
γ) Η ισχύς όλων των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων για
τη λειτουργία και τυχόν κατασκευή των χερσαίων εγκαταστάσεων του υδατοδροµίου.
δ) Η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του προβλεπόµενου στο άρθρο 39 εξοπλισµού.
8. Με την έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 36 επιτρέπεται η έναρξη πτήσεων από και προς το αδειοδοτηθέν υδατοδρόµιο. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει τη
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για την έναρξη πτήσεων.
9. Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου είναι αόριστης διάρκειας
και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς διεξαγωγής επιθεώρησης
κατά τη διαδικασία του άρθρου 51 από την Επιτροπή του άρθρου
40. Η αόριστη διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση αµελλητί ανανέωσης επιµέρους πιστοποιητικών µε µικρότερη χρονική
διάρκεια ισχύος, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ,
καθώς και κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή στα
στοιχεία του υδατοδροµίου. Κάθε αρµόδια υπηρεσία οφείλει να
ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για την ανανέωση επιµέρους πιστοποιητικών, ώστε να επικαιροποιείται ο φάκελος της άδειας λειτουργίας κάθε υδατοδροµίου.
Άρθρο 40
Επιτροπή Υδατοδροµίων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. Επιτροπή Υδατοδροµίων, στην οποία µετέχουν:
α) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιµένων της
Υ.Π.Α.,
β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων
της Υ.Π.Α.,
γ) ένας (1) Αξιωµατικός της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και κατά προτίµηση
της κατά τόπον αρµόδιας Διεύθυνσης Ασφαλείας,
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Την Επιτροπή επικουρεί ένας (1) υπάλληλος της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος εκτελεί και χρέη υπευθύνου
για την οργάνωση και γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής.
2. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση των
υδατοδροµίων, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα όπως αυτή
προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις.
3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ρυθµίζεται επιπλέον
κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Επιτροπής, τη συγκρότηση, την αναπλήρωση των µελών της, τη θητεία, τις αρµοδιότητες, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
4. Για τη συµµετοχή των µελών στην Επιτροπή Υδατοδροµίων
δεν προβλέπεται πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση.
Άρθρο 41
Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση εκµετάλλευσης
1. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου µπορεί να
µεταβιβάσει την άδεια σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 36. Για κάθε µεταβίβαση απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και
Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Σε κάθε περίπτωση,
το ανάδοχο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οφείλει να πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 36 του παρόντος νόµου, η δε µεταβίβαση της άδειας σε αυτό συντελείται µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης παροχής άδειας, κατά
τα άρθρα 38 και 39 του παρόντος νόµου.
2. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου µπορεί να
παραχωρήσει, σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36, τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκµετάλλευση των υποδοµών και υπηρεσιών του
υδατοδροµίου, παραµένοντας υπεύθυνος έναντι των Αρχών και
υπόχρεος για την τήρηση όλων των όρων που προβλέπονται από
το παρόν και την άδεια, καθώς και για την ενηµέρωση των εµπλεκόµενων αρχών µε τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοιχείων
του νέου εκµεταλλευτή - διαχειριστή.
Άρθρο 42
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου είναι υποχρεωµένος να:
α) Εφαρµόζει τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, και να
παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδροµίου µε ίσους όρους σε
οποιοδήποτε αεροσκάφος.
β) Ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιµενικών
αρχών και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για
την αποκατάσταση τυχόν ευρηµάτων κατά τις επιθεωρήσεις
ασφαλείας.
γ) Ενηµερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατοδροµίου,
µε υπόδειξη των αρµόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών.
δ) Εποπτεύει µε κατάλληλα µέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδροµίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών
ύδατος ελεύθερη από κάθε εµπόδιο. Ειδικά, το υδατοδρόµιο
πρέπει να διαπλέεται µε µέριµνα του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδροµίου του, κάθε ηµέρα πριν την πρώτη προσθαλάσσωση ή
αποθαλάσσωση για την αποµάκρυνση αντικειµένων που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών.
ε) Τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α., στην αρµόδια λιµενική
αρχή και σε άλλες αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες κατόπιν έγγραφης πράξης των τελευταίων, λεπτοµερή στοιχεία αεροπορικής
κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τα εξυπηρετούµενα αεροσκάφη, τα πληρώµατα, τους επιβάτες, το φορτίο
και το ταχυδροµείο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ενηµερώνουν τον Φορέα Λειτουργίας Υδατοδροµίου για τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία έντυπα, τα οποία
υποβάλλονται πριν την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους.
στ) Διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδροµίου και να µην επιτρέπει τη χρησιµοποίησή του, σε περίπτωση που διαπιστώσει την
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ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραιτήτων
υπηρεσιών, µέσων, προσωπικού και εξοπλισµού για την ασφαλή
λειτουργία του υδατοδροµίου, ενηµερώνοντας άµεσα και µε
κάθε πρόσφορο µέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχηµάτων
και Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.), καθώς και την αρµόδια Λιµενική Αρχή για το
πρόβληµα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόµιο µπορεί
να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγµένη άρση
των προβληµάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας του.
Τόσο για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας όσο και για την επαναλειτουργία, ενηµερώνονται η Υ.Π.Α. και η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου και η αρµόδια Λιµενική Αρχή για την έκδοση των σχετικών οδηγιών.
ζ) Ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο την
Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Ε.Α.Π.Α. και
την αρµόδια Λιµενική Αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχηµα ή συµβάν.
η) Αποστέλλει στην Υ.Π.Α. όλες τις προβλεπόµενες αεροναυτικές πληροφορίες, για τη δηµοσίευσή τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P. - GREECE), καθώς και
στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού για την
έκδοση σχετικής οδηγίας.
θ) Συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς
όρους.
ι) Μεριµνά για τη συντήρηση των λιµενικών εγκαταστάσεων
που χρησιµοποιεί.
ια) Παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρµόζοντας τις διατάξεις
της κείµενης εσωτερικής και κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.
ιβ) Διατηρεί σε καλή κατάσταση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και να χρησιµοποιεί τον απαιτούµενο εξοπλισµό ως ακολούθως:
αα) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήµα αυτό σε σχήµα
άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) µέτρα µήκος και δυόµιση
(2,5) µέτρα πλάτος έως δέκα (10) µέτρα µήκος και έξι (6) µέτρα
πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη περιοχή
στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α., ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος.
ββ) ΦΑΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Ράδιο - ενεργοποιούµενος φανός ο οποίος είναι διαθέσιµος προς
χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείµενων πλωτών µέσων για
έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε τέτοια
θέση στο χώρο του υδατοδροµίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της Υ.Π.Α. και της Λιµενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατός.
γγ) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεµούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε τέτοια θέση
στο χώρο του υδατοδροµίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Υ.Π.Α. και της Λιµενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό,
ακόµα και σε περίπτωση µειωµένης ορατότητας. Αντί για ανεµούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεµοδείκτης σε σχήµα
«Τ».
δδ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Αρµοδίως και προσηκόντως πιστοποιηµένα σηµεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας από - επιβίβασης επιβατών, ως
προς τη σταθερότητά τους και την αντοχή τους σε σχέση µε τη
χρήση για την οποία προορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσµενέστερες των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν
στη συγκεκριµένη περιοχή.
εε) ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παραπλεύρως του σηµείου
πρόσδεσης και παραµονής του αεροσκάφους απαιτείται η
ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων µη φουσκωτού τύπου, µετά σχοινιού πρόσδεσης µήκους τριάντα (30) µέτρων, έτοιµων για χρήση οποιαδήποτε στιγµή.
στστ) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιµότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού µήκους τουλάχιστον έξι (6) µέτρων µε εξωλέµβια µηχανή, εφοδιασµένου µε τις προβλεπόµενες
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άδειες και εξοπλισµό, έτοιµο προς χρήση ανά πάσα στιγµή.
ζζ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Δίπλα ακριβώς από το σηµείο στάθµευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει να υπάρχουν
πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριµένου τύπου, κατάλληλοι για
χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίµων και ηλεκτρολογικού υλικού,
τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχιστον
δώδεκα (12) κιλών ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιµα και έξι (6)
κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12) κιλών κόνεως
για το ηλεκτρολογικό υλικό.
ηη) ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Πρόσβαση
σε κατάλληλα πλωτά φράγµατα, εγκεκριµένου τύπου σύµφωνα
µε την υπ’ αριθ. 3221/2.1.1999
(Β’ 76) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τον περιορισµό τυχόν διαρροής
καυσίµου ή λαδιού στο νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά
υλικά αντιµετώπισης ρύπανσης, εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθ. 1218.91/1997 (Β’951) κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 43
Όροι εκτέλεσης πτήσεων
Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόµια επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Οι πτήσεις πραγµατοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ
όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας και υπό
µετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως (VMC), µε την προϋπόθεση
ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλλει το προβλεπόµενο από τους κανονισµούς σχέδιο πτήσης. Αµέσως µετά την
προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και
συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αεροσκάφους µέχρι
την προσθαλάσσωσή του ασκείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες
της Υ.Π.Α. και διέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά
στην Πολιτική Αεροπορία.
β) Στην περίπτωση που το υδατοδρόµιο βρίσκεται εντός Τερµατικής Περιοχής (ΤΜΑ) ή Ζώνης Ελέγχου (CTR) αεροδροµίου
της Επικράτειας τότε:
αα) Το αεροσκάφος, πριν από την είσοδό του στην Τερµατική
Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, έρχεται σε επικοινωνία µε τον αρµόδιο
φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας για την εξασφάλιση
της σχετικής προς τούτο αδείας και τη λήψη πληροφοριών και
οδηγιών για την εντός αυτής πτήση του.
ββ) Πριν από την αναχώρηση λαµβάνει τη σχετική προς τούτο
έγκριση από τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου,
καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδροµή που θα πρέπει να ακολουθήσει.
γγ) Οι υπηρεσίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας του αντίστοιχου αεροδροµίου είναι υπεύθυνες για την παροχή πληροφοριών
πτήσης µόνο σε σχέση µε την υπάρχουσα εντός της Τερµατικής
Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και
όχι σε σχέση µε τα πλωτά µέσα, τα οποία ενδεχοµένως επιχειρούν στην περιοχή του υδατοδροµίου.
Άρθρο 44
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες
1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Δ.Κ.Α.Σ. και των
κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων.
2. Οι τηλεπικοινωνίες µεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους
και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας πραγµατοποιούνται µέσω αµφίδροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - VHF).
Άρθρο 45
Απαγορεύσεις - περιορισµοί
1. Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύεται
χωρίς την άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής ή της Υ.Π.Α. στην
περίπτωση λειτουργίας υδατοδροµίου σε λίµνη:
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α) Η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας.
β) Η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών µέσων.
γ) Η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση
µικρότερη των πεντακοσίων (500) µέτρων από την περιοχή ελιγµών του υδατοδροµίου κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας.
2. Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύεται η
κολύµβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα.
Άρθρο 46
Ασφάλιση
1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκµετάλλευσης αεροδροµίου
επί υδάτινης επιφάνειας υποχρεούται να καλύπτει µε ιδιωτική
ασφάλιση αναγνωρισµένου φορέα που λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του
ιδίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζηµίες σε τρίτους
από τη λειτουργία αυτού. Τα ελάχιστα επιµέρους και συνολικά
ασφαλιστικά ποσά, καθώς και το εύρος των υποχρεωτικώς καλυπτόµενων κινδύνων καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας του
υδατοδροµίου.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2912/
2001 (Α’ 94), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος συνδεόµενου µε τη χρησιµοποίηση αεροσκάφους ύδατος, εντός των ορίων
τοπικής αρµοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην οµάδα διερεύνησης µπορεί να µετέχει και στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας
Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.)
που συστάθηκε µε το ν. 4033/2011 (Α’264), το οποίο ορίζεται µε
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
Άρθρο 47
Τιµολόγια υπηρεσιών υδατοδροµίων
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου καθορίζει τα τιµολόγια
των παρεχόµενων από αυτόν υπηρεσιών. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια του ύψους των
τιµολογίων αυτών. Για τον καθορισµό των τιµών παροχής υπηρεσιών κάθε υδατοδροµίου, όπως και των κατώτατων και ανώτατων ορίων αυτών που ορίζονται µε την κοινή υπουργική
απόφαση, λαµβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθµός των επιβατών, το
βάρος του µεταφερόµενου φορτίου και ταχυδροµείου, καθώς
και τα φυσικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών.
Άρθρο 48
Τέλη λειτουργίας υδατοδροµίου
Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόµιο καταβάλλεται υπέρ του Δηµοσίου τέλος ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) του
καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο δροµολόγιο.
Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση
ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που
καταβλήθηκε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης
του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσµης, ανακριβούς ή µη αποδόσεως του τέλους.
Άρθρο 49
Πτυχία και άδειες
Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.1815/1988 (Α’ 250), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους ύδατος πέραν του προβλεπόµενου έγκυρου πτυχίου ή έγκυρης άδειας, απαιτείται και
η ικανότητα σε τάξη αεροσκάφους ύδατος. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αν-

ταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από
εισήγηση της Υ.Π.Α., καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία,
καθώς και ο φορέας πιστοποίησης της ικανότητας αυτής.»
Άρθρο 50
Εφοδιασµός αεροσκαφών µε καύσιµα
Ο εφοδιασµός αεροσκαφών µε καύσιµα γίνεται:
α) είτε από εγκαταστάσεις καυσίµων στα υδατοδρόµια, οι προδιαγραφές των οποίων, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες
εφοδιασµού των αεροσκαφών µε καύσιµα, καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. και µε την τήρηση των κανονισµών
πυρασφάλειας και ανεφοδιασµού αεροσκαφών και των σχετικών
διατάξεων των κανονισµών λιµένων,
β) είτε µε κινητά µέσα αποθήκευσης από πιστοποιηµένη εταιρεία ανεφοδιασµού αεροσκαφών ή µε ευθύνη του χειριστή κατά
τις κείµενες διατάξεις, όπως ο υπ’ αριθ. Δ3/Γ/12041/2861/
3.6.2011 Κανονισµός Ανεφοδιασµού αεροσκαφών µε καύσιµα σε
αεροδρόµια της Υ.Π.Α. (Β’1109), µε µέριµνα και δαπάνες του
φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου, τηρουµένων των τελωνειακών διατάξεων, των κανονισµών πυρασφάλειας και ανεφοδιασµού αεροσκαφών της Υ.Π.Α. και των κανόνων προστασίας του
περιβάλλοντος και των σχετικών διατάξεων των κανονισµών λιµένων.
Άρθρο 51
Επιθεωρήσεις υδατοδροµίων
1. Η Επιτροπή Υδατοδροµίων προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδροµίων προς διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλειάς τους. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.
καταρτίζει το µήνα Δεκέµβριο κάθε έτους το πρόγραµµα τακτικών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδροµίων, µε κριτήρια
επιχειρησιακής σκοπιµότητας και γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου µεταφορών. Πέραν των επιθεωρήσεων
που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδροµίων, η αρµόδια Διεύθυνση
της Υ.Π.Α. διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωµα άσκησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης συµµόρφωσης στις απαιτήσεις ασφαλείας από έκνοµες ενέργειες στο πλαίσιο των προβλεποµένων
στο Εθνικό Πρόγραµµα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
2. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας του υδατοδροµίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και διευκόλυνση στο έργο
της Επιτροπής. Σε περίπτωση µη τήρησης των ως άνω όρων, επιβάλλονται µε απόφαση της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. οι προβλεπόµενες στον
παρόντα νόµο κυρώσεις, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.
3. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας, σε περίπτωση παύσης
της λειτουργίας υδατοδροµίου, ενηµερώνει προηγουµένως εγγράφως τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία παύσης της
λειτουργίας.
Άρθρο 52
Αναστολή και ανάκληση άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου
1. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή µπορεί να αναστέλλεται, ύστερα από εισήγηση της Υ.Π.Α.,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου σε λίµνη µπορεί
να αναστέλλεται, ύστερα από εισήγηση της Υ.Π.Α., µε µόνη την
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για χρονικό διάστηµα είκοσι
πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 36,
β) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 42, πλην εκείνων που σχετίζονται µε θέµατα ασφαλείας, οπότε στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας ανακαλείται άµεσα µε
αντίστοιχη απόφαση.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον
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δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή, η άδεια
λειτουργίας σε θαλάσσια περιοχή ανακαλείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η
άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου σε λίµνη ανακαλείται µε
µόνη την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ανακαλείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου
σε λίµνη ανακαλείται µε µόνη την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και στην περίπτωση υποβολής σχετικής έγγραφης
αίτησης από τον αδειούχο προς τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α..
3. Σε κάθε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του υδατοδροµίου πρέπει να ενηµερώνονται πάραυτα
η Υ.Π.Α., καθώς και οι εµπλεκόµενες Αστυνοµικές, Λιµενικές, Πυροσβεστικές ή άλλες Αρχές.
Άρθρο 53
Κυρώσεις
1. Κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας υδατοδροµίου και
των από τις οικείες διατάξεις καθοριζόµενων θεµάτων Αερολιµενικού Ελέγχου, Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Πτήσεων και Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, Δηµόσιας
Ασφάλειας, Τελωνειακού και Δασµολογικού Ελέγχου και Εθνικής
Άµυνας, καθώς και κάθε µη σύννοµη ενέργεια του υδατοδροµίου
επιφέρει τις νόµιµες κυρώσεις και βαρύνει απευθείας και αποκλειστικά τον φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου ή τον αεροµεταφορέα ή τον χειριστή του αεροσκάφους κατά περίπτωση
παράβασης. Σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται, ανεξαρτήτως
τυχόν συντρέχουσας αστικής, ποινικής ή διοικητικής ευθύνης,
πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου από πεντακόσια (500) έως εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας υδατοδροµίου, ανάλογα µε το είδος
της παράβασης και τις δυσµενείς συνέπειες που προκλήθηκαν.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους,
τα ανωτέρω πρόστιµα µπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο
και πάντως όχι πέραν του ανώτατου ποσού και η προσωρινή
αφαίρεση της άδειας να καθίσταται οριστική. Το πρόστιµο επιβάλλεται κατά περίπτωση µε απόφαση του Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Τα όρια
του προστίµου µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α..
Σε περιπτώσεις παραβίασης της νοµοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 55/1998, όπως ισχύει.
Τα πρόστιµα επιβάλλονται σωρευτικά µε άλλα πρόστιµα, διοικητικές ή άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
2. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης επιβολής του.
3. Τα πρόσωπα που έχουν τη διακυβέρνηση πλοίων που διαπλέουν ή κινούνται πλησίον υδατοδροµίου, καθώς και όποιος δεν
τηρεί τις καθοριζόµενες απαγορεύσεις ή δεν συµµορφώνεται µε
τις καθοριζόµενες υποχρεώσεις ή περιορισµούς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα
Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε µε το
ν.δ.
187/1973 (Α’ 261).
Άρθρο 54
Υδάτινα πεδία
1. Επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) Τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.
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1650/1986 (Α’ 160) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά µε την προστασία της φύσης και του τοπίου.
β) Το αεροσκάφος δεν προέρχεται ή κατευθύνεται απευθείας
εκτός ελληνικής επικράτειας.
γ) Η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής
ηµέρας.
δ) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενηµερώσει τη Λιµενική Αρχή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, τουλάχιστον δύο (2)
ώρες πριν την άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της και η Λιµενική Αρχή έχει καθορίσει επακριβώς την περιοχή αποπροσθαλάσσωσης του αεροσκάφους.
Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους µε δική του ευθύνη
και µέριµνα ενηµερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες για τις ιδιοµορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συµµορφούµενος
πλήρως µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακοµιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και
πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενηµέρωση στην αρµόδια Λιµενική Αρχή δύναται να γίνει και µε βραχύτερη προθεσµία πρότερης ειδοποίησης.
ε) Υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, µέσω αµφίδροµης
ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάφους µε την
αρµόδια Λιµενική Αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης
και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται
να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του αρµόδιου λιµενάρχη ή εν
τη απουσία του, του αρµόδιου λιµενικού υπαλλήλου υπηρεσίας.
στ) Κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσµό,
πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόµενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών.
ζ) Κατά τη διενέργεια ελιγµών επί της υδάτινης επιφάνειας, το
αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους,
πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα τηρώντας τις διατάξεις του
Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων.
η) Υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη υποδοµή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση
των επιβατών του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους υποχρεούται να διενεργεί τις προβλεπόµενες διαδικασίες
σχετικά µε τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και
φορτίου.
θ) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί άµεσα στην
πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το
κλείσιµο του σχεδίου πτήσης.
2. Ο συνολικός αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο
πεδίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη, ήτοι προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ηµέρας.
3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης
του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη Διαθέσιµη
Απόσταση Προσθαλάσσωσης ή Αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και
το ύψος τυχόν εµποδίων στο υδάτινο πεδίο, καθώς και στις γειτονικές επιφάνειες, και να λαµβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόµησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο
χειριστής και ο εκµεταλλευόµενος το αεροσκάφος είναι συνυπαίτιοι, κατά το λόγο και το βαθµό των αρµοδιοτήτων τους:
α) για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
β) για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγµατα,
γ) για παράβαση των όρων και περιορισµών σε θέµατα Εναέριας Κυκλοφορίας και Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, Ασφάλειας Πτήσεων, Τελωνειακού και Δασµολογικού ελέγχου,
Δηµόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άµυνας και για κάθε άλλη µη σύννοµη χρησιµοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρµοζοµένων των
κυρώσεων του άρθρου 54 του παρόντος.
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Άρθρο 55
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
υδατοδροµίου ή υδάτινου πεδίου
Ο κατά τόπον αρµόδιος Λιµενάρχης δύναται να απαγορεύσει
χρήση του υδατοδροµίου ή του υδάτινου πεδίου σε περιπτώσεις
όπου, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν
προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστηµα διαρκούν
οι συνθήκες αυτές.
Άρθρο 56
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 4 του
άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (Α’ 91).
Άρθρο 57
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κάτοχοι προσωρινών αδειών λειτουργίας αεροδροµίων
επί υδάτινων επιφανειών, εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, µπορούν να υποβάλουν στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.
αίτηση για µετατροπή της προσωρινής άδειας σε άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου αόριστης διάρκειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου αόριστης
διάρκειας εκ µετατροπής χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου το υδατοδρόµιο λειτουργεί νόµιµα µε βάση την προσωρινή άδεια λειτουργίας µέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος.
3. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσµίας ή απορριφθεί η σχετική αίτηση, η προσωρινή
άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει µε το πέρας της ηµεροµηνίας
λήξης της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58
Ρυθµίσεις τοµέα τηλεπικοινωνιών
1α. Στο άρθρο 31 του ν. 4053/2012 προστίθεται παράγραφος
10 ως εξής:
«10. Εγκαταστάσεις που θεωρούνται ότι λειτουργούν νόµιµα,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορούν να ηλεκτροδοτούνται
εφόσον προσκοµισθεί στον αρµόδιο για την ηλεκτροδότηση πάροχο βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις
ένταξης στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
β. Το στοιχείο Α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δοµικών ή µηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, ποµποί, αναµεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η
κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές, δηµόσιες χορτολιβαδικές και
αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυµών, ύστερα
από υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ)
ή έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την αριθ. 15277/23.3.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (Β’1077).»
γ. Οι εγκαταστάσεις δοµικών ή µηχανικών κατασκευών, πάνω
στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, ποµποί, αναµεταδότες και
άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες κατά την έναρξη
ισχύος του ν. 4053/2012 λειτουργούσαν χωρίς άδεια επέµβασης
σε δάσος/δασική έκταση από τις δασικές αρχές ή άδεια του οι-

κείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 31 του
ν. 4053/2012, υποχρεούνται εντός της προθεσµίας των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, κατά περίπτωση,
να υπαχθούν σε ΠΠΔ ή να λάβουν ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την αριθ.
15277/23.3.2012 υπουργική απόφαση (Β’1077). Κατά τη διάρκεια
της παραπάνω προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από τη δασική αρχή για την
προστασία της έκτασης και ανακαλούνται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου µετά την υπαγωγή σε ΠΠΔ ή την έκδοση ΑΕΠΟ.
Για τις περιπτώσεις κεραιών που έχουν λάβει ΑΕΠΟ πριν την
έναρξη ισχύος του ν. 4014/2011 αλλά δεν έχουν λάβει την προβλεπόµενη από την τότε ισχύουσα νοµοθεσία άδεια, αυτή δίνεται
από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
δ. Η παράγραφος 21 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 καταργείται.
2. Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α’82) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για τις µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος µη αδειοδοτηµένες εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες έχει
ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία
επιβολής κυρώσεων σύµφωνα µε το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νοµικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες σε αυτό κυρώσεις. Η κατεδάφιση κατασκευών κεραιών
αναστέλλεται µέχρι το πέρας της προθεσµίας των παραγράφων
2 και 3 του παρόντος άρθρου.»
3. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 68 του ν. 4070/2012 (Α’
82) αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η µεταφορά αριθµών και η επακόλουθη ενεργοποίησή
τους πραγµατοποιείται εντός της συντοµότερης δυνατής προθεσµίας. Εν πάση περιπτώσει, η ενεργοποίηση του αριθµού για
τους συνδροµητές που έχουν συνάψει συµφωνία για τη µεταφορά αριθµού σε νέα επιχείρηση, γίνεται µέσα σε µία εργάσιµη
ηµέρα.
Η ΕΕΤΤ µπορεί να καθορίζει τη συνολική διαδικασία µεταφοράς αριθµών, έχοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τις
συµβάσεις, τη δυνατότητα τεχνικής υλοποίησης, καθώς και την
αναγκαιότητα διασφάλισης της συνέχειας της υπηρεσίας προς
τον συνδροµητή. Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά
τη διαδικασία δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µία εργάσιµη ηµέρα.
Η ΕΕΤΤ λαµβάνει επίσης, αν χρειαστεί, µέτρα µε τα οποία να εξασφαλίζεται ότι οι συνδροµητές προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα και δεν µεταφέρονται σε άλλο φορέα
παρά τη θέλησή τους.
Η ΕΕΤΤ δύναται, µε την επιφύλαξη επιβολής των κατ’ άρθρο
77 του παρόντος διοικητικών κυρώσεων, να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών να αποζηµιώνουν τους συνδροµητές σε περίπτωση καθυστέρησης µεταφοράς ή καταχρηστικής µεταφοράς
από τους ίδιους τους παρόχους ή για λογαριασµό τους. Ο τρόπος επιβολής της υποχρέωσης, υπολογισµού της αποζηµίωσης,
η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζεται µε
απόφαση της ΕΕΤΤ.»
«6. Με την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας σύµβασης, η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της σύµβασης δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή
των παρόχων υπηρεσιών. Οι πάροχοι δεν δύνανται να θέτουν
οποιοδήποτε κώλυµα, όπως οι συµβατικοί όροι, οι διαδικασίες,
τα τέλη, κατά την υλοποίηση αιτηµάτων φορητότητας.»
4. Το εδάφιο α’της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012
(Α’82) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν
από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α’ 44), περί λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, τα µέλη της ΕΕΤΤ υπέχουν
πειθαρχική ευθύνη.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008 (Α’116) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που καλύπτονται από εξειδικευµένες τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωµένα δικαιώµατα ή στα
έργα µε ιδιοµορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιµος ο συνδυασµός βελτίωσης ή
ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας µελέτης της υπηρεσίας µε την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Τµήµατος Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθορίζονται είδη τεχνικών έργων, που πληρούν γενικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιτρέπεται να
δηµοπρατούνται µε το σύστηµα µελέτης και κατασκευής. Για την
εφαρµογή του συστήµατος αυτού σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, απαιτείται προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του
Τεχνικού Συµβουλίου Τµήµατος Κατασκευών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου α’.»
2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008 (Α’116) προστίθεται παράγραφος 6Α, ως εξής:
«6Α. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασµός του συστήµατος προσφοράς µελέτης και κατασκευής µε τα υπό στοιχεία α’ β’ και γ’ συστήµατα προσφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 4 του
παρόντος νόµου.»
3. Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008
(Α’116) καταργούνται.
4. Μετά το άρθρο 25 του ν. 3669/2008 (Α’116) προστίθεται
άρθρο 25Α ως εξής:
«Άρθρο 25Α
Παράβολο
1. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης του άρθρου 25,
προσκοµίζεται, µε την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,05 επί τοις χιλίοις
(0,05 ‰) επί της προϋπολογισµένης αξίας του έργου (χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και µεγαλύτερο
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Προϊσταµένης
Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παραβόλου και
το ύψος των ανωτέρω ποσών.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (Α’116) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρµόζεται η παράγραφος
1 του άρθρου 26 του παρόντος, ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο
ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης
ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά το ως άνω όριο, ένα τέταρτο (0,25) της εκατοστιαίας µονάδας εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις
επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µισή (0,5) εκατοστιαία µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, τρία τέταρτα (0,75) µονάδα εγγύησης
για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης είκοσι δύο τοις εκατό (22,00%) του
προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να επανακαθορίζονται οι ως άνω µονάδες έκπτωσης ή εγγύησης.»
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6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν.
3669/2008 (Α’116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών
συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της παραγράφου
1 επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση
του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου.»
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει όλες τις
συµβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.
7. Το άρθρο 75Α του ν. 3669/2008 (Α’116), όπως προστέθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4070/2012 (Α’82) µετά το
άρθρο 75 του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 75Α
Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
Με την επιφύλαξη µικρότερων προθεσµιών που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο τα εν γένει δικαιώµατα του αναδόχου από τη
σύµβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, µε σχετική αίτησή του
προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων
(4) µηνών από την εµφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.»
Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007
1. Στο άρθρο 15 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η ΕΔΕΛ αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες της Αρχής Ελέγχου,
όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισµό για την υλοποίηση
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου 2009-2014.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται, σύµφωνα µε το κανονιστικό
πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004 2009 και του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, τα θέµατα που
αφορούν στον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων/πράξεων και προγραµµατικών ενοτήτων (programme areas), αντίστοιχα, που
συγχρηµατοδοτούνται από τις χώρες ΕΖΕΣ του ΕΟΧ και υλοποιούνται σε επίπεδο Φορέα Υλοποίησης και Διαχειριστή Προγράµµατος (Programme Operator) είτε από φορείς της ηµεδαπής είτε
από φορείς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, δυνάµει συµφωνιών συνεργασίας.»
Άρθρο 61
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4013/2011
1. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του
π.δ. 60/2007, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας,
εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής, εφόσον οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας τους, στο
πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων. Η εν
λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή,
συνοδευόµενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται,
κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέ-
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λευση της ως άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη
της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύµβασης, η Αρχή δύναται µε απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή,
να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσµία για δεκαπέντε (15)
επιπλέον ηµέρες. Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που
αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για
την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (Α’63) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (Α’64) οι οποίες, από την έναρξη
ισχύος του ν. 4013/2011 και µέχρι την 31η.12.2012 εκδόθηκαν
χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν να υποβληθούν στην Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων για παροχή σύµφωνης
γνώµης, σύµφωνα µε την παρ. 2γ (δδ) του άρθρου 2 του ν.
4013/2011 δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα
τα έννοµα αποτελέσµατά τους.»
2. Στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στο πλαίσιο της εν λόγω αρµοδιότητας η Αρχή δύναται να παραγγέλλει στα αρµόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα τη συλλογή
στοιχείων και υποβολή πορισµάτων στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων.»
3. Στο άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Η θητεία των µελών παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι το διορισµό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν µπορεί να
υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι µήνες. Η Αρχή µπορεί να
συνεχίσει να λειτουργεί, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο, εάν
κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον τα λοιπά µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό
απαρτίας.
7. Τον Πρόεδρο της Αρχής, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, ο Αντιπρόεδρος της Αρχής.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 61 του σχεδίου νόµου αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. Το εδάφιο α’της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα τακτικά µέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους.»
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και
όσους φέρουν την ιδιότητα του τακτικού µέλους της Αρχής κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος.
β. Η παρ. 2α του άρθρου 238 του ν. 4072/2012 (Α’86) καταργείται.
γ. Η διάταξη του εδαφίου γ’ της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν.
3959/2011 (Α’93) εφαρµόζεται και για τα µέλη της Αρχής.
δ. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 (Α’230) εφαρµόζεται αναλόγως για τον Πρόεδρο, τα µέλη της Αρχής που είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, εφόσον έχουν τη δικηγορική ιδιότητα, καθώς
και για τον Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προϋπολογισµός της Αρχής προσαρτάται στο Γενικό Προϋπολογισµό του Κράτους. Τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης
ρυθµίζονται µε τον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης που
καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών.
Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος, η µισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες της
Αρχής θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Από την έκδοσή του και µέχρι το τέλος του
2013 η Αρχή θα υποστηρίζεται από τις οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
Για τα οικονοµικά έτη 2013 και 2014 η Αρχή, για την κάλυψη
των αναγκών της, δύναται να επιχορηγηθεί από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
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µών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η Αρχή για την ένταξή της στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σε ευρωπαϊκά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007 2013, δύναται να χρηµατοδοτείται µέσω της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις
συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες
συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως
το κόστος λειτουργίας της Αρχής.
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα
αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται
σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται
από την Αρχή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό
οικονοµικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, µπορούν να ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της κράτησης. Τα έσοδα
που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2011
µπορεί να µεταφέρονται και να αποτελούν έσοδα της Αρχής το
2012 µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αν από την οικονοµική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε
οικονοµικού έτους προκύπτει θετικό Καθαρό Αποτέλεσµα Χρήσης, ποσοστό του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος έως
ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ως έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισµού. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το οικονοµικό
έτος 2015 και εφεξής.»
6. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Ο Πρόεδρος, τα µέλη, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη
της Αρχής υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπόµενη από το ν.
3213/2003 (Α’309) δήλωση περιουσιακής κατάστασης.»
7. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η πλήρωση των θέσεων µπορεί επίσης να γίνει µε απόσπαση
αντίστοιχου προσωπικού ίδιας χρονικής διάρκειας ή µετάταξη
από τους φορείς της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και
του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996 (Α’29). Οι αποσπάσεις και
οι µετατάξεις των προηγούµενων εδαφίων διενεργούνται, κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε µόνη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, χωρίς να απαιτείται η τήρηση
της διαδικασίας του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α’180).»
8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.
4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποσπώµενο προσωπικό που καταλαµβάνει θέσεις ειδικού επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού λαµβάνει τις
αποδοχές του βαθµού και του µισθολογικού του κλιµακίου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι συνολικές αποδοχές του δεν µπορεί να είναι µικρότερες από αυτές του
φορέα προέλευσης και η µισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής, η δε πληρωµή αυτής διενεργείται από την Αρχή.»
9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’της παραγράφου 6 του
άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της Αρχής και διοικητική εµπειρία στο Δηµόσιο ή τον
ιδιωτικό τοµέα.»
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Άρθρο 62
Τροποποίηση του ν. 2515/1997
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997
«Άσκηση επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού – Λειτουργία Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις» (Α’154)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. από τους πτυχιούχους του Τµήµατος Λογιστικής και των
Τµηµάτων οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και
Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)».
2. Στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/
1997, αντί της φράσης «των Τµηµάτων Εµπορίας και Διαφήµισης,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής
και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)».
3. Στην περίπτωση γ’της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/
1997, αντί της φράσης «των Τµηµάτων Εµπορίας και Διαφήµισης,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής
και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)».
Άρθρο 63
Ρυθµίσεις εφαρµογής του άρθρου 1 του ν. 2971/2001
Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (ΕΤ.Α.Δ.) αποτελεί φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001
(Α’285). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ορίζονται και
άλλοι φορείς ως φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα.
Άρθρο 64
Η παρ. 11 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001(Α’268), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 της παρ. 2 του ν. 3897/2010 (Α’ 208),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα δηµόσια ΚΤΕΟ πιστοποιούνται κατά πρότυπο ISO 9001 από
κατάλληλα διαπιστευµένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους-µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14)
µηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων περί
καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας
τους, της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του παρόντος νόµου.
Μετά την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος τα δηµόσια ΚΤΕΟ απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και
να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου µέχρι την πιστοποίησή
τους».
Άρθρο 65
Απόσβεση παγίων στοιχείων Α.Ε.Ι. και λοιπών
δηµόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος» (Α’151), όπως
ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση θθ’ ως ακολούθως:
«θθ. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και οι δηµόσιοι
ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλισµού, των οργάνων και των
λοιπών παγίων στοιχείων, που αποκτώνται και χρησιµοποιούνται
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για την επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους, µε τη σταθερή
µέθοδο απόσβεσης και εντός τριών ετών από την απόκτησή τους
ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηµατοδοτούµενου
από δηµόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού έργου συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και µέχρι τη λήξη αυτού.»
Άρθρο 66
Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης
Περιφερειακών Αεροδροµίων - ΑΕΔιΠΑ
Στο ν. 3913/2011 προστίθεται άρθρο 22Α µε τίτλο «Ρυθµίσεις
για την «Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδροµίων - ΑΕΔιΠΑ» ως εξής:
«1. Συστήνεται Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Αεροδροµίων
(Α.Ε.Δ.Α) µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδροµίων» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΔιΠΑ» (στο
εξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος
της Εταιρείας αποδίδεται ως «Regional Airport Management S.A.».
2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Ελληνικού και η αρχική
διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη. Η εταιρεία διέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος, συµπληρωµατικώς δε από τις
διατάξεις του προηγούµενου άρθρου και κατά τα λοιπά από τον
κ.ν. 2190/1920.
3. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκµετάλλευση των περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας που εµπίπτουν στις
περιπτώσεις:
α) όσα αεροδρόµια δεν παραχωρηθούν σε ιδιώτη επενδυτή
κατά τις διαδικασίες, αξιοποίησης που διενεργούνται από το ΤΑΙΠΕΔ,
β) τα δηµοτικά αεροδρόµια, εφόσον οι δήµοι αδυνατούν να καλύψουν εξ ιδίων πόρων και στελεχιακού δυναµικού τους τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.
4. Τα δικαιώµατα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκµετάλλευση των
αεροδροµίων της παραγράφου 3, καθώς και των χώρων εµπορικών και άλλων χρήσεων που βρίσκονται µέσα ή κοντά στα αεροδρόµια αυτά και των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται µε τη
λειτουργία των εν λόγω αεροδροµίων παραχωρούνται εκ του
νόµου στην Εταιρεία για τη διάρκεια της όταν συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 περιπτώσεις α’ και β’.
Η παραχώρηση χωρεί µετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συνδροµή των προϋποθέσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιπτώσεις α’ και β’. Στη διαπιστωτική πράξη περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι εµπορικών
και άλλων χρήσεων, καθώς και τα κινητά και ακίνητα που είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία του αεροδροµίου και τα οποία παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω.
5. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο
ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, το οποίο καλύπτεται και αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο, διαιρείται δε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ κατά τα
οριζόµενα στο Καταστατικό της και καταβάλλεται το αργότερο
µέχρι τις 31.12.2013.
Τα δικαιώµατα του µετόχου στη Γενική Συνέλευση ασκούνται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
6. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η Εταιρεία χρηµατοδοτείται προκειµένου να καλύπτει τα λειτουργικά κόστη της από:
α) την επιβολή τελών στους χρήστες των αεροδροµίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος,
β) τα έσοδα από την εµπορική εκµετάλλευση των εγκαταστάσεών της σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan)
που θα υποβληθεί και εγκριθεί από την ΥΠΑ, και
γ) µέρος των εσόδων της ΥΠΑ, όπως ορίζονται στην παράγραφο 13 του παρόντος.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από
πέντε (5) µέλη. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
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ορίζεται τριετής, κατά τις ειδικότερες διατάξεις που θα περιληφθούν στο Καταστατικό της ιδρυόµενης εταιρείας. Κατά το
χρόνο έναρξης λειτουργίας της ΑΕΔιΠΑ ορίζονται τα µέλη του
πρώτου Διοικητικού της Συµβουλίου, µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
8. Η Εταιρεία φέρει την παρακάτω βασική οργανωτική δοµή:
α) Ανώτατο όργανο διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συµβούλιο. Για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συµβούλιο ενεργεί καταρχήν
συλλογικά κατά τα οριζόµενα στη νοµοθεσία περί ανωνύµων
εταιρειών και δύναται να εκχωρεί διακριτές εξουσίες του στον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας ή και σε άλλα
µέλη του, κατά περίπτωση.
β) Τα όργανα διοίκησης και οι υπηρεσιακές µονάδες της Εταιρείας διαρθρώνονται ως ακολούθως:
βα) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας
στο Διοικητικό Συµβούλιο,
ββ) Γραµµατεία Διοικητικού Συµβουλίου,
βγ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, ο
οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. Προτείνει στο Διοικητικό Συµβούλιο
προς έγκριση τον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας και διορίζει τα µέλη διοίκησης της Εταιρείας σε θέσεις ευθύνης. Στον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο υπάγονται οι εξής διοικητικές µονάδες:
Διεύθυνση Λειτουργιών
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδοµών
Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοίκησης
Τµήµα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ
Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων
Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης.
βδ) Διευθυντής Λειτουργιών, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συµβούλου
και προΐσταται της Διεύθυνσης Λειτουργιών, η οποία απαρτίζεται
από τα εξής τµήµατα:
Τµήµα Διοίκησης αεροδροµίων
Τµήµα Πληροφορικής
Τµήµα Προστασίας από Έκνοµες Ενέργειες
Τµήµα Αεροπορικών Υπηρεσιών Προτύπων και Ασφάλειας
(Safety)
Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος και τοπικών Κοινωνιών.
βε) Διευθυντής Ανάπτυξης και Υποδοµών, ο οποίος ορίζεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συµβούλου και προΐσταται της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Υποδοµών, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα:
Τµήµα Εµπορικών Δραστηριοτήτων αεροδροµίου
Τµήµα Τεχνικών Έργων
Τµήµα Τεχνικής Συντήρησης και Επισκευών.
βστ) Διευθυντής Οικονοµικών και Διοίκησης, ο οποίος ορίζεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συµβούλου και προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονοµικών και
Διοίκησης, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα:
Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού
Τµήµα Οικονοµικού και Εφοδιασµού.
γ) Κάθε αερολιµένας, η διαχείριση του οποίου παραχωρείται
στην Εταιρεία, έχει την ακόλουθη διοικητική διάρθρωση:
γα) Διευθυντής Αερολιµένα
γβ) Γραφείο Διοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης
γγ) Γραφείο Αεροπορικών Υπηρεσιών, Ασφάλειας (Safety) και
Προστασίας από έκνοµες ενέργειες (Security)
γδ) Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και επαφής µε τον
Πολίτη.
9. Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό µπορεί
να γίνει και µε µεταφορά και ένταξη ή απόσπαση προσωπικού
που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δηµοσίου, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δηµόσιο άµεσα ή
έµµεσα, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-
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νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο χρόνος κατά τον οποίο η
Εταιρεία επιτρέπεται να λειτουργεί µε αποσπασµένο προσωπικό
παρατείνεται έως το πέρας της περιόδου της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Η έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας θα γίνει εντός διαστήµατος τριών (3) µηνών µετά το πέρας της διαδικασίας αξιοποίησης των αεροδροµίων της χώρας από το Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
11. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΔιΠΑ υποχρεούται εντός
διαστήµατος δύο (2) µηνών από τη συγκρότησή του σε σώµα:
α) Να καταρτίσει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας,
στον οποίο µεταξύ άλλων θα εξειδικεύονται τα εξής:
αα. Το οργανόγραµµα της Εταιρείας και οι θέσεις ευθύνης,
κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στην παράγραφο 8 της παρούσας.
αβ. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες όσων θα κληθούν να
στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης.
αγ. Η διαδικασία επιλογής στελεχών και το σύστηµα τακτικής
αξιολόγησής τους.
αδ. Το σύστηµα ελέγχου απόδοσης.
αε. Το πειθαρχικό σύστηµα της Εταιρείας.
αστ. Κάθε άλλο θέµα που αφορά στη σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας.
β) Να συντάξει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της
Εταιρείας και να το υποβάλει στην ΥΠΑ για αξιολόγηση και έγκριση.
γ) Να συντάξει Κανονισµό Προµηθειών, Μελετών, Έργων και
Υπηρεσιών. Το Καταστατικό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθµίζονται κατά περιεχόµενο
από τις διατάξεις του παρόντος, µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας. Για τα ζητήµατα
που δεν ρυθµίζονται ειδικώς στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 22 του παρόντος νόµου.
12. Για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των αεροδροµίων που υπάγονται σε αυτήν, η Εταιρεία δύναται κατά την
κείµενη νοµοθεσία να παραχωρήσει τη διοίκηση και λειτουργία
της σε ιδιωτικό φορέα µε τη σύναψη συµβολαίου παραχώρησης
της διοίκησης και διαχείρισης (management contract).
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε το ύψος, τη διαδικασία
και τον υπόχρεο καταβολής (αποκρατικοποιηµένα αεροδρόµια ή
διακινούµενοι µέσω αυτών αναχωρούντες επιβάτες) προς την
ΥΠΑ ποσού, από το οποίο n ΥΠΑ θα χρηµατοδοτεί τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας (άγονες γραµµές) και την
Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η ΥΠΑ είναι υποχρεωµένη να δηµιουργήσει και να διατηρεί διακριτό λογαριασµό
για τα ανωτέρω έσοδα, τα οποία θα αποδίδονται για τη χρηµατοδότηση της Εταιρείας.»
Άρθρο 67
Οργανωτικές αλλαγές
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
1. Η Διεύθυνση Αερολιµένων του άρθρου 7 του π.δ. 56/1989
(Α’28) διασπάται σε δύο Διευθύνσεις ως εξής:
α) Κανονιστική Διεύθυνση Αεροδροµίων, αρµόδια για τη σύνταξη και προώθηση πρωτογενούς νοµοθεσίας για τα αεροδρόµια, κανονισµούς λειτουργίας, κατευθυντήριο υλικό και λοιπά µε
σκοπό τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των ελληνικών
αεροδροµίων, αξιοποιηµένων και µη.
Η διάρθρωση της Κανονιστικής Διεύθυνσης Αεροδροµίων έχει
ως ακολούθως:
i. Τµήµα Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Αεροδροµίων
ii. Τµήµα Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Πεδίων
Προσγείωσης και Ελικοδροµίων
iii. Τµήµα Καταγραφής και Ανάλυσης Συµβάντων
iv. Τµήµα Εκπαίδευσης.
β) Εποπτική Αρχή Αεροδροµίων, αρµόδια για την πιστοποίηση
και την εποπτεία ασφαλούς λειτουργίας των ελληνικών αεροδρο-
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µίων, αξιοποιηµένων και µη.
Η διάρθρωση της Εποπτικής Αρχής Αεροδροµίων έχει ως ακολούθως:
i. Τµήµα Εποπτείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Εσωτερικού
Ελέγχου
ii. Τµήµα Αδειοδότησης και Πιστοποίησης Αεροδροµίων
iii. Τµήµα Αδειοδότησης και Εποπτείας Πεδίων Προσγείωσης
και Ελικοδροµίων και υδατοδροµίων
iv Τµήµα Χαρτών και Εµποδίων
ν. Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 11 και η Διεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων του άρθρου
12 του π.δ. 56/1989 συγχωνεύονται σε νέα Διεύθυνση µε την ονοµασία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης του άρθρου 15α και το Τµήµα
Επιθεωρήσεων Μονάδων ΥΠΑ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
άρθρου 15α του π.δ. 56/1989 καταργούνται. Τα Τµήµατα Ελέγχου Εσόδων ΥΠΑ και Ελέγχου Εξόδων ΥΠΑ των περιπτώσεων β’
και γ’ του άρθρου 15α του π.δ. 56/1989 µεταφέρονται ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στη Διεύθυνση Οικονοµικού και Εφοδιασµού ΥΠΑ του άρθρου 15 του π.δ. 56/1989.
4. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του άρθρου 15γ του
π.δ.
56/1989 συγχωνεύεται στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας του άρθρου 20 του π.δ. 56/1989, στην οποία εντάσσονται τα Τµήµατα
«Εισαγωγικής Εκπαίδευσης» και «Επιµόρφωσης», το οποίο µετονοµάζεται σε «Τµήµα Διαρκούς Επιµόρφωσης».
5. Η Διεύθυνση Συντονισµού του Διεθνούς Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 29 του π.δ. 56/1989 και τα Τµήµατά
της καταργούνται.
6. Η Αερολιµενική Διεύθυνση του Διεθνούς Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 30 του π.δ. 56/1989 και τα Τµήµατά
της καταργούνται. Στο Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών συστήνεται
Αεροπορική Αρχή του άρθρου δέκατου τρίτου παρ. 7 του ν.
2338/1995 (Α’202) ως εποπτική µονάδα της ΥΠΑ, σε επίπεδο Διεύθυνσης στην οποία µεταφέρονται oι θέσεις και το προσωπικό
της καταργηθείσας µε το ανωτέρω εδάφιο υπηρεσιακής µονάδας.
7. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών του Διεθνούς Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 33 του π.δ. 56/1989 και τα Τµήµατά
της καταργούνται.
8. Η Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης του Διεθνούς Κρατικού
Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 34 του
π.δ. 56/1989 µεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ.
9. Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονοµικού του Διεθνούς Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 35 του π.δ. 56/1989 και τα
Τµήµατά της καταργούνται.
10. Το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων του Διεθνούς Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 36 του π.δ. 56/1989 καταργείται.
11. Το Τµήµα Ασφάλειας Αερολιµένα του Διεθνούς Κρατικού
Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 37 του π.δ. 56/1989 καταργείται.
12. Οι υπηρεσιακές µονάδες των παραγράφων 3 εδάφιο α’, 5,
7, 10, και 11 καταργούνται ως σύνολο θέσεων, προσωπικού και
αρµοδιοτήτων.
13. Η θέση του Αερολιµενάρχη του Κρατικού Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών καταργείται.
14. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται το π.δ. 56/1989 (Α’28) σε
εφαρµογή του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι αρµοδιότητες
των αναφερόµενων στις ανωτέρω παραγράφους Διευθύνσεων
και Τµηµάτων, η διάρθρωση και στελέχωσή τους, καθώς και κάθε
άλλο θέµα για τη λειτουργία τους, και κωδικοποιείται ο Οργανισµός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 68
Τροποποιήσεις του ν. 3913/2011 (Α’ 18)
και άλλων διατάξεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3913/2011 (Α’18) αντικαθίσταται ως εξής:

10321

«1. Η Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., που έχει συσταθεί µε το άρθρο µόνο του π.δ. 19/1992 (Α’ 4), µετονοµάζεται
σε Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας
και αποτελεί τον «Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας»,
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισµού 549/2004 ΕΚ (L
96, 31.3.2004, Ρ.1) υπαγόµενη στον Υποδιοικητή Υ.Π.Α..»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3913/2011 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Στις υπηρεσίες εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Φορέα
Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ορίζονται «Προϊστάµενοι
Βάρδιας» για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του προσωπικού και αύξηση του επιπέδου ασφαλείας του Φορέα. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας φέρει την ευθύνη και αποφασίζει αποκλειστικά,
εφόσον υπάρξει τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
του. Η ιδιότητα του «Προϊσταµένου Βάρδιας» δεν συνεπάγεται
µισθολογική µεταβολή.»
3. Η περίπτωση γ’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του
άρθρου 22 του ν. 3913/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) να παραχωρούνται σε Α.Ε.Δ.Α. στις οποίες συµµετέχουν
τρίτοι επενδυτές ή να παραχωρούνται απευθείας σε επενδυτές
µέσω συµβάσεων παραχώρησης τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, όπως ιδίως δικαιώµατα που αφορούν στη
διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκµετάλλευση ενός ή περισσότερων κρατικών αεροδροµίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση
ανήκει στην Υ.Π.Α., καθώς και των περιγραφόµενων στην ανωτέρω απόφαση χώρων εµπορικών και άλλων χρήσεων που βρίσκονται µέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόµια».
4. Στο άρθρο 22 του ν. 3913/2011 προστίθεται παράγραφος
8Α ως εξής:
«8Α. Κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση υφιστάµενων κρατικών αεροδροµίων µέσω συµβάσεων παραχώρησης σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζεται το π.δ. 158/2002 (Α’137). Τα σχετικά ζητήµατα, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας αποκλεισµού υποψήφιων
επενδυτών για λόγους εθνικής άµυνας και ασφάλειας, ρυθµίζονται από τους όρους των σχετικών διεθνών διαγωνισµών, των συµβάσεων παραχώρησης και των σχετικών κυρωτικών νόµων.»
5. Στο άρθρο 22 του ν. 3913/2011 προστίθεται παράγραφος
11 ως εξής:
«11. Η Υ.Π.Α. συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας
αεροδροµίων σε όσα αεροδρόµια αξιοποιηθούν διά συµβάσεων
παραχώρησης έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και
σε όσα υπαχθούν στην εταιρεία του άρθρου 22Α του παρόντος
έως την έναρξη λειτουργίας της. Των υπηρεσιών αυτών της
Υ.Π.Α. προΐσταται Υποδιοικητής της Υ.Π.Α., αρµόδιος για τη λειτουργία των αεροδροµίων, για όσο χρόνο οι υπηρεσίες αυτές
παρέχονται κατά τα ανωτέρω.»
6. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3913/2011
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 34
του ν. 2682/1999 (Α’ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, στους αποσπασµένους στις Μόνιµες Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην E.E. και στον ICAO, καταβάλλονται τα αντίστοιχα
µερίσµατα της ειδικότητας που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.»
7. Όπου στο ν. 3913/2011 αναφέρονται οι φράσεις «περιοχή
πληροφοριών πτήσεων Αθηνών», «FIR Αθηνών», «Ελληνικός Εναέριος Χώρος (FIR)», αντικαθίστανται από την φράση «περιοχή
πληροφοριών πτήσεων Athinai FIR/Hellas UIR».
8. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 52/2012 (Α’102) προστίθενται περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ ως εξής:
«γ. Τµήµα παρακολούθησης και εφαρµογής συµβάσεων
δ. Τµήµα ελέγχου εφαρµογής επιβαρύνσεων
ε. Τµήµα ελέγχου σωστής και έγκαιρης καταβολής εσόδων.»
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 52/2012 προστίθενται περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ ως εξής:
«γ. Τµήµα παρακολούθησης και εφαρµογής συµβάσεων
Ο έλεγχος τήρησης των όρων που θα συµπεριληφθούν στις
συµβάσεις παραχώρησης αναφορικά µε το επίπεδο υπηρεσιών
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που θα καθορίζεται σε αυτές, καθώς και όλων των λοιπών υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου.
δ. Τµήµα ελέγχου εφαρµογής επιβαρύνσεων
δα. Ο έλεγχος και η συµµόρφωση ως προς την νόµιµη εφαρµογή των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα αποκρατικοποιηµένα αεροδρόµια, όπως θα συµπεριληφθούν στη σύµβαση
παραχώρησης.
δβ. Η υποβολή προτάσεων σχετικά µε τη φύση και τα ποσά
των επιβαρύνσεων.
ε. Τµήµα ελέγχου σωστής και έγκαιρης καταβολής εσόδων
εα. Ο έλεγχος της σωστής και έγκαιρης καταβολής προς την
Υ.Π.Α. των ποσών της παρ. 13 του άρθρου 22Α του ν. 3913/2011.
εβ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της περαιτέρω απόδοσης
των ποσών της παρ. 14 του άρθρου 22Α του ν. 3913/2011.»
10. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 103/2010 (Α’169) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο προϋπολογισµός της Αρχής υποβάλλεται από τον προϊστάµενο αυτής στη Διεύθυνση Οικονοµικού και Εφοδιασµού της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αφού συµπεριληφθεί στον
συνολικό προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η διαχείριση του προϋπολογισµού της Αρχής
πραγµατοποιείται από την Αρχή µετά από έγκριση του Διοικητή
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.»
11. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Το προσωπικό της Αρχής, περιλαµβανοµένων και των προϊσταµένων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό διάστηµα έξι (6)
ετών µε δυνατότητα παράτασης έως και για µία τριετία µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Ως προς το υπηρεσιακό και
πειθαρχικό του καθεστώς, και καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που
υπηρετεί στην Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό
Συµβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
12. Σε εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού E.E. 1794/
2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό 1191/2010 του
Συµβουλίου/E.E., άρθρο 11α παράγραφος 8, δηµιουργείται αποθεµατικό εκ των τελών διαδροµής που προβλέπονται σε αυτές
προκειµένου να διασφαλιστεί η παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισµό των συνεπειών αιφνίδιας µείωσης στα τέλη διαδροµής σε καιρούς µειωµένης
κίνησης.
13. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α’
152) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση
µεταβίβασης στο Ταµείο του δικαιώµατος παραχώρησης χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων του
Δηµοσίου.»
Άρθρο 69
Στο v. 4030/2011 «Νέος τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόµησης,
Ελέγχου Κατασκευών και άλλες διατάξεις» (Α’249), προστίθεται
άρθρο 2Α ως εξής:
«1. Για την κατασκευή µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσεων
έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σηµασίας ή/και
για έργα που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόµησης, όπως και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των
3.000 τ.µ., η έγκριση δόµησης και η άδεια δόµησης δύναται να
εκδίδεται από την Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριακών Κανονισµών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του Γενικού
Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή του
αρµόδιου Υπουργού αναφορικά µε το χαρακτήρα τους.
2. Για τα ως άνω έργα, που εµπίπτουν στις περιπτώσεις του
άρθρου 21 του παρόντος, η γνωµοδότηση επί των Αρχιτεκτονικών µελετών δύναται να εκδίδεται και από το Κεντρικό Συµβούλιο
Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) κατόπιν παραποµπής του Γενικού Γραµ-

µατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ή του αρµόδιου
Υπουργού.
3. Εγκρίσεις και γνωµοδοτήσεις υπηρεσιών της διοίκησης οι
οποίες χορηγήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη στα πλαίσια έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των νόµων 1650/1986 και
4014/2011 υποβάλλονται και λαµβάνονται υπόψη ως δικαιολογητικά κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 3 του
παρόντος και δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοσή τους για την χορήγηση της έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον έλεγχο των στοιχείων και τις απαιτούµενες εγκρίσεις για την εφαρµογή του παρόντος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται οι περιπτώσεις έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και
οικιστικής σηµασίας ή/και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου
ως προς τους όρους δόµησης οι οποίες υπάγονται στην παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 του παρόντος χωρίς να απαιτείται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή του αρµόδιου Υπουργού.
6. Για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνση Οικοδοµικών
και Κτιριακών Κανονισµών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτήν προσωπικού από το Δηµόσιο, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που την πλειοψηφία των µετοχών κατέχει το Ελληνικό Δηµόσιο ή η διοίκησή τους διορίζεται
από αυτό. Η απόσπαση πραγµατοποιείται χωρίς γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση όλων των
κειµένων διατάξεων, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του
αποσπώµενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, µε
δυνατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων γίνεται κατά τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας.
Ο αριθµός, οι ειδικότητες και τα τυπικά προσόντα του αποσπώµενου προσωπικού καθορίζονται σε σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
Άρθρο 70
Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3469/2006 (Α’131) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Διορθώσεις σφαλµάτων γίνονται δεκτές µε έγγραφο του
φορέα αποστολής, συνοδευόµενο από ακριβές αντίγραφο της
πρωτότυπης πράξης, και δηµοσιεύονται στο ίδιο τεύχος που δηµοσιεύθηκε το οικείο κείµενο. Η διόρθωση σφαλµάτων περιορίζεται αποκλειστικώς σε γραφικά ή λογιστικά σφάλµατα, καθώς
επίσης και σε περιπτώσεις που το περιεχόµενο των εκδοθεισών
πράξεων δεν αντιστοιχεί ακριβώς µε αυτό που έχει δηµοσιευτεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ιδιαίτερα όταν οι αποστελλόµενες προς δηµοσίευση περιλήψεις των ως άνω πράξεων, εκ
παραδροµής της υπηρεσίας, δεν αντιστοιχούν επακριβώς µε τις
εκδοθείσες πράξεις.»
Άρθρο 71
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση µέχρι 31.12.2013 και χωρίς αµοιβή,
η παράλληλη άσκηση από τον Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή
των καθηκόντων του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Άρθρο 72
Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α’ 204), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 του ν. 4055/2012 (Α’51) πλην
της παραγράφου 5, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 8,
9, 10,11, και 12 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 (Α’130), όπως
ισχύουν κάθε φορά, εφαρµόζονται αναλόγως και στις αιτήσεις
ακυρώσεως και ασφαλιστικών µέτρων και τις αιτήσεις αναστολής
εκτέλεσης κατά πράξεων οι οποίες αφορούν δηµόσια έργα, προµήθειες και υπηρεσίες, που συγχρηµατοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταµεία και άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..
Άρθρο 73
Ρυθµίσεις για τον έλεγχο δηµοσίων συµβάσεων
1. Το εδάφιο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν.
4129/2013 (Α’ 52) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προβλεπόµενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νοµιµότητας
επί των συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων προµηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από Κλιµάκια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει το
ποσό των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).»
2. Το εδάφιο α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.
4129/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αιτήσεις ανάκλησης των πράξεων των Κλιµακίων που αποφαίνονται ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόµενης σύµβασης,
υποβάλλονται στη γραµµατεία του αρµόδιου Τµήµατος, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγµατα ή το νόµο, από αυτόν που έχει
σπουδαίο έννοµο συµφέρον προς τούτο, ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, µέσα
σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης του Κλιµακίου στον οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο.»
Άρθρο 74
Τροποποιήσεις του ν. 3886/2010 (Α' 173)
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται παράβολο
το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την
κατάθεσή της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλοµένου παραβόλου και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/
2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το παράβολο αποδίδεται και στην περίπτωση κατά την οποία
η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων απορριφθεί σύµφωνα µε το εδάφιο β’ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 75
Τροποποίηση του ν. 4014/2011 (Α’ 209)
Στο άρθρο 13 παρ.1 περίπτωση γ’ του ν. 4024/2011 (Α’ 209)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µετά από αίτηµα του καθ' ύλην αρµόδιου
Υπουργού, δύνανται να χαρακτηρίζονται έργα και δραστηριότητες ως έργα εθνικής σηµασίας, ιδίως εάν πρόκειται για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από Διαρθρωτικά Ταµεία και ευρωπαϊκά
προγράµµατα, για έργα που απαιτούνται για την επείγουσα συµµόρφωση µε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για έργα
που αφορούν λόγους δηµόσιας υγείας. Για τα έργα αυτά η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στη διαδικασία έκδοσης
ΑΕΠΟ εισάγοντάς τα απευθείας στο Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για γνώµη κατά τα οριζόµενα στο
παρόν άρθρο.»
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Άρθρο 76
Ρυθµίσεις θεµάτων απαλλοτριώσεων
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2882/
2001 (Α’17) καταργείται.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή, κατά
περίπτωση, ο αρµόδιος εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης
Υπουργός υποχρεούται, πριν την κατά το άρθρο 1 κήρυξη της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Δηµοσίου, να προβαίνει
σε δηµόσια πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειµένου να προσκοµίσουν εντός προθεσµίας που ορίζεται στην
πρόσκληση και δεν είναι κατώτερη του ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση νόµιµους τίτλους ιδιοκτησίας στον αρµόδιο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης φορέα για την απευθείας εξαγορά
αυτών. Το τίµηµα της εξαγοράς καθορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο
ή από την εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 15 ή από ανεξάρτητο
πιστοποιηµένο εκτιµητή. Για τη γνωστοποίηση της δηµόσιας
πρόσκλησης εφαρµόζεται αναλογικά η προβλεπόµενη από την
παράγραφο 5 του άρθρου 3 διαδικασία για την ανακοίνωση.
Κατά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης το Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ή
κατά περίπτωση, από τον αρµόδιο Υπουργό ή από τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την
υπογραφή αυτής πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ..
Η εξαγορά δύναται να γίνει και µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, πάντως, όµως, µέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση του
προσωρινού καθορισµού της αποζηµίωσης. Αντίγραφο της συναπτόµενης σύµβασης, µαζί µε το διάγραµµα στο οποίο εικονίζεται το ακίνητο που περιέρχεται στο Δηµόσιο, αποστέλλεται
στην αρµόδια αρχή για να καταγραφεί ως δηµόσιο κτήµα. Η δηµόσια πρόσκληση για την εξαγορά αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο
της διαδικασίας πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και συνιστά ουσιώδη τύπο αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δύνανται να καθορίζονται
ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής της διαδικασίας εξαγοράς.»
3. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) κτηµατολογικό διάγραµµα, το οποίο να απεικονίζει την
απαλλοτριούµενη έκταση και τις ιδιοκτησίες, ύστερα από έλεγχο
και εφαρµογή των τίτλων ιδιοκτησίας, εκτός των περιπτώσεων
όπου έχουν οριστικοποιηθεί οι κτηµατολογικές εγγραφές».
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που δεν έχει ανατεθεί η σύνταξη του κτηµατολογικού πίνακα
και διαγράµµατος κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α’17)
προστίθενται περιπτώσεις δ’ και ε’ ως εξής:
«δ) εκτίµηση της αξίας των απαλλοτριούµενων ακινήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος,
ε) έκθεση της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας και της Δασικής
Υπηρεσίας περί ύπαρξης ή µη δικαιωµάτων του Δηµοσίου στην
απαλλοτριούµενη έκταση.
Στις περιπτώσεις δ’και ε’ οι εκθέσεις συντάσσονται εντός
εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος µε
όλα τα απαιτούµενα για την απόδειξη του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας έγγραφα και διαγράµµατα.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που δεν έχει εγκριθεί ο οικείος κτηµατολογικός πίνακας
και διάγραµµα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
5. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2882/
2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν υπόχρεο για την καταβολή της αποζηµίωσης είναι το Δηµόσιο, η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται και µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής υπέρ του δικαστικώς
αναγνωρισθέντος ή την έκδοση του γραµµατίου συστάσεως πα-
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ρακαταθήκης σε περίπτωση όπου δεν εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει παρακατατεθεί η
αποζηµίωση των ακινήτων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 2882/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν η εκτέλεση δηµοσίων έργων επισπεύδεται από το Δηµόσιο ή αφορά έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταµεία και άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποβολή των εγκατεστηµένων στα ακίνητα διατάσσεται
οριστικά και τελεσίδικα µε την απόφαση καθορισµού της προσωρινής αποζηµίωσης, υπό τον όρο της προηγούµενης συντέλεσής της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7. Για την εφαρµογή
της διάταξης των προηγούµενων εδαφίων υποβάλλεται σχετικό
αίτηµα από το Δηµόσιο ή τον υπόχρεο προς αποζηµίωση, µε την
αίτηση καθορισµού της αποζηµίωσης ή και µε τις προτάσεις που
κατατίθενται στην περίπτωση αυτή δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες από τη δικάσιµο.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για τις οποίες εκκρεµεί η συζήτηση
του προσωρινού καθορισµού της αποζηµίωσης κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
7. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτροπή προβαίνει στην εκτίµηση της αξίας του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ή απαλλοτριωµένου ακινήτου και του ύψους
της τυχόν οφειλόµενης κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13
ιδιαίτερης αποζηµίωσης.»
8. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 2882/2001, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το δικαστήριο υποχρεούται να αιτιολογεί ειδικά την τυχόν
απόκλιση της προσδιοριζόµενης από το ίδιο αξίας του ακινήτου
τόσο από την προκύπτουσα κατά το αντικειµενικό σύστηµα αξία
του όσο και από την προκύπτουσα από την έκθεση της εκτιµητικής επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος ή του ανεξάρτητου εκτιµητή της παρούσας παραγράφου.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει συζητηθεί η αίτηση καθορισµού προσωρινής ή οριστικής αποζηµίωσης.
9. Στο άρθρο 15 του ν. 2882/2001 (Α’17), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ειδικά σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταµεία και άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν της εκτίµησης της
Επιτροπής της παραγράφου 1, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο
υπόχρεος προς αποζηµίωση ζητάει τη σύνταξη έκθεσης εκτίµησης των απαλλοτριούµενων της παραγράφου 6 από ανεξάρτητο
και πιστοποιηµένο Εκτιµητή. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει συζητηθεί η αίτηση καθορισµού οριστικής αποζηµίωσης.
10. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του
ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφαση του µονοµελούς εφετείου, µε την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιµή µονάδας, αποτελεί ως προς τη δικαστική
δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υπόχρεου προς αποζηµίωση, εάν και οι δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή
ή πέρασε άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου
20.»
11. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του
ν.
2882/2001 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Αρµόδιο να προσδιορίσει προσωρινώς την αποζηµίωση
είναι το µονοµελές εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούµενη έκταση ή το µεγαλύτερο µέρος αυτής.
2. Το µονοµελές εφετείο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση κάθε
ενδιαφεροµένου, που κατατίθεται στον γραµµατέα του.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει δηµοσιευθεί η κήρυξη αυτών
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
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12. Στο άρθρο 19 του ν. 2882/2001 προστίθεται παράγραφος
11 ως έξης:
«11. Ειδικά για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα
Διαρθρωτικά Ταµεία ή και άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου τηρούνται απαρεγκλίτως, οι δε σχετικές υποθέσεις προσδιορίζονται και δικάζονται καθ’ υπέρβαση του ορισµένου αριθµού υποθέσεων κατά
δικάσιµο, που τυχόν έχει αποφασισθεί από τις Ολοµέλειες των
Δικαστηρίων.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει προσδιορισθεί η
αίτηση καθορισµού οριστικής αποζηµίωσης κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος.
13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 2882/2001 (Α’
17) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Αρµόδιο να προσδιορίσει οριστικά την αποζηµίωση είναι το
εφετείο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 µε τριµελή σύνθεση.
2. Μέσα σε τριάντα ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του µονοµελούς εφετείου για τον προσωρινό προσδιορισµό
της αποζηµίωσης, κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται, και αν ακόµη
δεν υπήρξε διάδικος στη δίκη για τον προσωρινό καθορισµό της
αποζηµίωσης, να ζητήσει τον οριστικό προσδιορισµό αυτής. Εάν
κάποιος από τους ενδιαφεροµένους είναι κάτοικος αλλοδαπής
ή άγνωστης διαµονής, η προθεσµία για την άσκηση της αίτησης
οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης είναι για όλους τους
ενδιαφεροµένους εξήντα ηµέρες. Εάν η προαναφερόµενη απόφαση δεν επεδόθη, η προθεσµία για την άσκηση της αίτησης
περί οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης είναι σε κάθε
περίπτωση έξι µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης, µε την
επιφύλαξη εφαρµογής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
4 του άρθρου 9.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί αίτηση
οριστικού καθορισµού αποζηµίωσης κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
14. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 2882/2001 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:
«1. Η αίτηση για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης
δύναται να ασκηθεί και απευθείας, εφόσον δεν εκκρεµεί αίτηση
οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου για προσωρινό προσδιορισµό
αυτής ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να την προσδιορίζει προσωρινώς.
3. Μέχρι την πρώτη συζήτηση της αίτησης περί οριστικού
προσδιορισµού της αποζηµίωσης, κάθε άλλος ενδιαφερόµενος
δικαιούται να ζητήσει τον προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης από το αρµόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή καταργείται n δίκη για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης
ως προς τα ακίνητα για τα οποία ζητήθηκε ο προσωρινός προσδιορισµός.»
15. Oι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 2882/
2001 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιούχου της αποζηµίωσης δύναται
να ενεργείται και διοικητικώς, εφόσον έχει προσδιορισθεί, ή εξωδίκως η τιµή µονάδας. Η διοικητική αναγνώριση χωρεί εφόσον η
απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 1, υπόχρεο προς πληρωµή είναι το Δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και η αξιούµενη αποζηµίωση,
µε βάση την προσδιορισθείσα τιµή µονάδας, δεν υπερβαίνει το
ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
2. Για τη διοικητική αναγνώριση των δικαιούχων συνιστάται
στην Κτηµατική Υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται
το απαλλοτριούµενο ακίνητο επιτροπή, η οποία αποτελείται από
έναν πρωτοδίκη, που υπηρετεί στην έδρα του Πρωτοδικείου και
προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του πρωτοδικείου τούτου, ως Πρόεδρο, ένα δικαστικό αντιπρόσωπο του
Ν.Σ.Κ. που προτείνεται µε έναν αναπληρωτή του από το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους και από τον Διευθυντή της Κτηµατικής
Υπηρεσίας ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.
3. Η επιτροπή συνεδριάζει µε παρόντα όλα τα µέλη της.
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Στην επιτροπή εισηγείται χωρίς ψήφο ο Προϊστάµενος του
τµήµατος Απαλλοτριώσεων της Κτηµατικής Υπηρεσίας ή υπάλληλος αυτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της.
Γραµµατέας της Επιτροπής, µε έναν αναπληρωτή του ορίζεται, από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
υπάλληλος της Κτηµατικής Υπηρεσίας.
Στα µέλη, στον εισηγητή και στον γραµµατέα της επιτροπής
παρέχεται αµοιβή κατά τις κείµενες διατάξεις, η οποία βαρύνει
το Δηµόσιο.
4. Η αίτηση για τη διοικητική αναγνώριση του δικαιούχου της
αποζηµίωσης µαζί µε τα δικαιολογητικά και τους τίτλους υποβάλλεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία η οποία την εισάγει στην
επιτροπή προς εξέταση.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς απαλλοτριώσεις.
Άρθρο 77
Μετοχικό Ταµείο Στρατού
1. Στο άρθρο 1 του α.ν. 559/1937 (Α’ 107) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Μετοχικού Ταµείου Στρατού
δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, να κατανέµει στους µερισµατούχους µέρισµα, ανά τρίµηνο, από τα
καθαρά έσοδα της τρέχουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν
µετά την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταµείου όλων
των υποχρεώσεων αυτού, καθώς και ποσοστού 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων και πάντως ποσό όχι µικρότερο των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, ανά τρίµηνο για τη δηµιουργία
ταµειακού αποθεµατικού. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η
Ιουλίου 2012 και λήγει την 31n Δεκεµβρίου 2016.»
2. Οι ισχύουσες διατάξεις του ανωτέρω άρθρου αριθµούνται
ως παράγραφος 1.
Άρθρο 78
Δεν συνιστά απιστία, κατά την έννοια των άρθρων 256 και 390
του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα µέλη του Δ.Σ. και τα
στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόµο, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε
αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσµοθετηµένων εγκριτικών επιτροπών
ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγηση
τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ).
Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επµέρους διατάξεις των άρθρων του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση
επενδύσεων στην Ελλάδα, η συµβολή στη διαρκή βελτίωση του
θεσµικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών
συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισµού, µέσω ανάπτυξης θεσµικών συνεργασιών µε διεθνείς φορείς, η προώθηση των εξαγωγών, η παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών στους εξαγωγείς, η διοργάνωση εξαγωγικών εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
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2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Επενδύστε στην Ελλάδα
A.E.»:
α. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
β. Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηµατοοικονοµικές αγορές τις
συνθήκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τοµέα και κλάδο.
γ. Λειτουργεί ως υπηρεσία µίας στάσης (one stop shop) στο
πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων
λαµβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων από επενδυτές προκειµένου να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για
τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησοµένων
αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για
την έναρξη πραγµατοποίησης των επενδύσεων ύψους
άνω
των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εµπίπτουν,
ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην κατηγορία Α’
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’209) και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους.
Για το σκοπό αυτόν παραλαµβάνει το φάκελο της επένδυσης,
ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συµπλήρωση των
αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει
στην κατά περίπτωση αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, για τις δικές της ενέργειες. Η Διεύθυνση αυτή υποχρεούται, επίσης, να παρέχει στην εταιρεία έγγραφη ενηµέρωση κάθε
µήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναµίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων.
δ. Για τους υποψηφίους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόµους συντάσσει
αιτιολογηµένη έκθεση σκοπιµότητας, την οποία κοινοποιεί µαζί
µε τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συµπράττουν
στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή
του επιχειρηµατικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόµους που
κάθε φορά ισχύουν.
ε. Στο πλαίσιο του νόµου για την «Επιτάχυνση και διαφάνεια
υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»: αα) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ββ) ελέγχει το
επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονοµία και
αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισµό της
επένδυσης ως Στρατηγικής, γγ) αναζητά συµπληρωµατικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών
των προηγούµενων παραγράφων, δδ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), δια του εποπτεύοντος της Υπουργού, την ένταξη των επενδύσεων στην
Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης µιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγικών
Επενδύσεων, εε) εισπράττει τη Διαχειριστική Αµοιβή και τη Διαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Επενδυτικού Φακέλου, στστ) µετά
από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. περί ένταξης και ανάθεσης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου ή µετά
από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, διαρθρώνει τελικές
επενδυτικές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει
ολοκληρωµένους φακέλους επενδυτικών σχεδίων δηµοσίων
στρατηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρία προβαίνει συνολικά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αδειοδότηση,
χρηµατοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων συµπεριλαµβανοµένων των απαραιτήτων προπαρασκευαστικών ενεργειών, ζζ) ενηµερώνει τη Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται, καθώς και προτείνει λύσεις για την
αντιµετώπισή τους, ηη) µπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί
και να ενηµερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων
µετά το στάδιο υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου στη Βουλή των Ελλήνων των υπαχθεισών στρατηγικών επενδύσεων στη διαδικασία
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του παρόντος νόµου.
στ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας.
ζ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρίας, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνιστά συµβουλευτικές επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεµάτων που
εµπίπτουν στον κύκλο των αρµοδιοτήτων της από ιδιώτες εµπειρογνώµονες ή και δηµόσιους λειτουργούς. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση απαιτείται σύµφωνη γνώµη των εποπτευόντων
Υπουργών. Το Διοικητικό Συµβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή οµάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη των επιτροπών ή
οµάδων εργασίας παρά µόνο η καταβολή τυχόν αποζηµίωσης,
το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
της εταιρείας και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της. Επίσης,
µε την ίδια διαδικασία, µπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες
επιτροπές ή οµάδες εργασίας και να µεταβάλει τη σύνθεση και
τις αρµοδιότητές τους.
η. Δύναται να συµµετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό µέλος σε διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς
µε την εταιρεία ή των οποίων, το αντικείµενο δραστηριότητας
εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.
θ. Υποστηρίζει τους επενδυτές στην αξιοποίηση ηµεδαπών και
αλλοδαπών αναγνωρισµένων πηγών χρηµατοδότησης ή άλλων
χρηµατοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει.
ι. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 26 παρ. 8 του ν. 3386/2005 και
ειδικά για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις
του ν. 3894/2010 (Α’204), παραλαµβάνει από τους επενδυτές την
αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός
πέντε (5) ηµερών αναφορικά µε τη σχέση των αιτούντων µε τον
κύριο της ενταγµένης στρατηγικής επένδυσης.
ια. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαµεσολαβητή του Επενδυτή»,
µε αρµοδιότητα την εξέταση, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή
άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ που εµπίπτουν στις κατηγορίες Α1 και Α2
περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 του ν. 4014/2011.
Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήµατα επενδυτών που αφορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα επί µέρους
στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιµά τους λόγους που τις προκαλούν, συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους και προτείνει στους αρµοδίους φορείς
τη λήψη µέτρων για την επιτάχυνσή τους και συντάσσει εξαµηνιαία έκθεση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων όπου επισηµαίνει τα κύρια
θέµατα που αντιµετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει συγκεκριµένες βελτιώσεις του θεσµικού πλαισίου.
ιβ. Αποδέχεται δωρεές προς την «Επενδύσετε στην Ελλάδα
Α.Ε.» µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 2
Διάρκεια – Έδρα
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της.
2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση
παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 3
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενε-

νήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία ευρώ (293.513 ), διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας
δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 ) η καθεµία
και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων το κεφάλαιο
αυτό µπορεί να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό (100%). Με τις
ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης
του ποσού της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν.
2190/1920. Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δηµοσίου στη γενική
συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών.
2. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές.
3. Για τη µετατροπή των ανωνύµων µετοχών σε ονοµαστικές
και των ονοµαστικών σε ανώνυµες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία
που απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,
όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 4
Έσοδα
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση
του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, από επιχορήγηση εκ
του Κρατικού Προϋπολογισµού, από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του σκοπού της, από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας
της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη και αµοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως, ιδίως, τη Διαχειριστική Αµοιβή, τη
Διαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Επενδυτικού Φακέλου, και από
οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.
Άρθρο 5
Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος.
2. Καταργήθηκε.
3. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός εγκρίνονται από το
Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η
ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογισµού. Για την αύξηση του προϋπολογισµού απαιτείται έγκριση του συνολικού
προϋπολογισµού.
5. Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της οργάνωσης και
της λειτουργίας των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας ρυθµίζεται
µε κανονισµούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συµβούλιο και εγκρίνονται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.
Άρθρο 6
Οικονοµικός Έλεγχος
1. Η οικονοµική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο
έλεγχο από νόµιµους ελεγκτές.
2. Καταργήθηκε.
Άρθρο 7
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
1. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η
οποία αποτελείται από τουλάχιστον έναν εσωτερικό ελεγκτή, οριζόµενο από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.
2. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του
εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και του καταστατικού της
εταιρείας, καθώς και την εν γένει συµµόρφωση µε την κείµενη
νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή,
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β) παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας και στη Γενική Συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις
σύγκρουσης συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των κατά περίπτωση συµβούλων του άρθρου 5 του παρόντος νόµου µε τα συµφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις
παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και
του Διευθύνοντος Συµβούλου, και από τους Συµβούλους του άρθρου 5 του παρόντος νόµου,
γ) ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια φορά κάθε τρίµηνο
το Διοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των µετόχων
για τα πορίσµατα των ελέγχων που διενεργεί,
δ) καταργήθηκε.
3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία υπηρεσιακή µονάδα της εταιρείας, δεν αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε έµµισθη εντολή.
Άρθρο 8
Απαλλαγές
1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άµεσο ή έµµεσο φόρο, εκτός από το φόρο
προστιθέµενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση
καταβολής δικαστικού ενσήµου και απολαµβάνει γενικά όλων
των δικονοµικών και άλλων προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του
άρθρου 22 του ν. 1676/1986 (Α’ 204).
2. Καταργήθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 9
Διοίκηση – Εκπροσώπηση
1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 11 µέλη κατ’ ανώτατο όριο, µεταξύ των οποίων ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος, ιδιότητες οι οποίες µπορεί να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συµβούλιο
διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας και
ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και το παρόν καταστατικό. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων
Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου από το ίδιο πρόσωπο
δεν θεµελιώνει κανένα δικαίωµα για πρόσθετη αµοιβή.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής. Εάν
κενωθεί πρόωρα θέση µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο για το
χρόνο θητείας που αποµένει. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιοριστούν, η συνολική όµως θητεία δεν
είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός
και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισµοί της εξουσίας
του Διοικητικού Συµβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω
και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.
4. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος της «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.», καθώς και τα υπόλοιπα µέλη, τα οποία δεν
εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου, ορίζονται και παύονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κατά τα ανωτέρω παύση των µελών δεν γεννά
δικαίωµα αποζηµίωσης έναντι του Δηµοσίου ή της εταιρείας.
5. Πέντε από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εκτός από
τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, διορίζονται µετά
από υπόδειξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, της Γενικής Συνοµοσπον-
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δίας Εργατών Ελλάδος, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών
και του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που
υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω
µπορούν να συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου οριζοµένου αριθµού των
µελών αυτού. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω προτείνονται µέσα
σε προθεσµία ενός (1) µηνός που άρχεται από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Έως τον ορισµό των εκπροσώπων αυτών το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και χωρίς τα µέλη
αυτά.
6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον µία φορά κάθε
µήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο,
είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή
του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και
στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από
τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε έγγραφη πρόσκληση που
περιλαµβάνει τον τόπο, τη µέρα και ώρα, καθώς και τα θέµατα
της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες µέρες πριν
από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν
αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί όµως το Διοικητικό Συµβούλιο να ορίσει τακτή µέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση µε έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συµφέρον της εταιρείας ή µετά
από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει
το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών
από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης
σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση
να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του επταηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει µε ποινή
απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα
οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου επικουρεί νοµικός σύµβουλος, µε σχέση έµµισθης εντολής, ο οποίος παρίσταται και συµµετέχει στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
7. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτηµένος σύµβουλος. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται
πέντε τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και
ο Διευθύνων Σύµβουλος, και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία
των παρόντων. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα µέλη και τον
γραµµατέα. Αντίγραφο ή απόσπασµα των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόµιµο
αναπληρωτή του.
8. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο
για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο. Αν οι ιδιότητες του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου δεν συντρέχουν στο
ίδιο πρόσωπο, την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύµβουλος.
Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε
Αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από το Διοικητικό Συµβούλιο,
που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει
την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του,
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σε υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε
αυτούς γενική ή ειδική εξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαµβάνει
έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, µε την υπογραφή
κάτω από την εταιρική επωνυµία, του κατά το προηγούµενο
άρθρο εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα υπογραφής σε Συµβούλους, Διευθυντές ή
υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους
και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.
9. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας καταρτίζεται κανονισµός λειτουργίας του Διοικητικού της Συµβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.
10.’Ολες οι συµβάσεις που καταρτίζει η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» αναρτώνται στο διαδίκτυο.
Άρθρο 10
Ευθύνη – Αµοιβή Συµβούλων
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο και οι Σύµβουλοι δεν έχουν καµία
ατοµική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υποχρεώσεις της
εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται απέναντι
στην εταιρεία για κάθε πταίσµα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
3. Η αποζηµίωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου δεν δικαιούνται καµία άλλη παροχή,
απολαβή, αµοιβή ή προνόµιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 11
Στελέχωση – Εσωτερική λειτουργία
1. Στην εταιρεία προσλαµβάνεται προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς και µε συµβάσεις έργου σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαµβάνονται
και τρεις (3) θέσεις νοµικών συµβούλων της εταιρείας µε πάγια
αντιµισθία, καθώς και η θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται µε σχέση έµµισθης εντολής. Η πρόσληψη των νοµικών
συµβούλων πραγµατοποιείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (Α’ 149). Η δε πρόσληψη
δικηγόρων από την εταιρεία µε σχέση έµµισθης εντολής, θα γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως
ισχύει σήµερα.
2. Η κάλυψη των άµεσων αναγκών της εταιρείας σε προσωπικό
της προηγούµενης παραγράφου, γίνεται κατά προτεραιότητα µε
µετάταξη προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει, και το οποίο
κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης µε αυτή
του φορέα προέλευσης. Η µετάταξη πραγµατοποιείται κατά πα-

ρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µετατασσόµενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος
που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στην εταιρεία για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία υπαλλήλων από το
δηµόσιο τοµέα, τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρίες και
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και ο δανεισµός υπαλλήλων
από τον ιδιωτικό τοµέα µε ειδική συµφωνία. Η απόσπαση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
2. Οι αποσπώµενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαµβάνουν
από την υπηρεσία που αποσπώνται το σύνολο των αποδοχών
τους µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσης. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, που εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & Δικτύων και δηµοσιεύεται στο Τεύχος
Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας µε τον οποίο ρυθµίζονται τα παρακάτω θέµατα:
α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και η σχέση των
υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη Διοίκηση.
β) Η κατανοµή αρµοδιοτήτων στις υπηρεσίες και ο τρόπος λειτουργίας τους.
γ) Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές µονάδες.
δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης
του προσωπικού.
ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό.
στ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
ζ) Η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κατά τα λοιπά ισχύουν συµπληρωµατικά οι διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920.
2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ασκεί τις ανωτέρω αρµοδιότητες και όσες άλλες της εκχωρούνται µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
3. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του Δηµοσίου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν
κατά απόλυτη προτεραιότητα στην «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφορία και διευκόλυνση για
την πραγµατοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος
νόµου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10329

10330

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10331

10332

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10333

10334

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10335

10336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10337

10338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10339

10340

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10341

10342

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10343

10344

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10345

10346

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10347

10348

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10349

10350

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10351

10352

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10353

10354

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10355

10356

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10357

10358

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10359

10360

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10361

10362

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10363

10364

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10365

10366

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10367

10368

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10369

10370

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10371

10372

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10373

10374

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10375

10376

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10377

10378

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10379

10380

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10381

10382

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10383

10384

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10385

10386

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10387

10388

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10389

10390

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10391

10392

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10393

10394

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10395

10396

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10397

10398

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10399

10400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

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 παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, επιµένω στο εξής: Το αίτηµα δεν µετεβλήθη για ψηφοφορία στο σύνολο, παρά το γεγονός ότι…
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες)
…οι επιστολικές ψήφοι οι οποίες ήρθαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ και
από τους Ανεξάρτητους Έλληνες έλεγαν για ψήφο στο σύνολο.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από τις πτέρυγες του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ντροπή, κύριε Τραγάκη!
Πρέπει να ντρέπεστε! Αυτό το πραξικόπηµα δεν θα περάσει!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αυτό είναι πραξικόπηµα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για να διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας Βουλευτών…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πρέπει να ντρέπεστε! Καταγγέλλω και εσάς και τον Πρόεδρο της Βουλής!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είναι πραξικόπηµα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι πραξικόπηµα! Πρέπει να
ντρέπεστε! Εξευτελίζετε τη Βουλή! Τι άλλο θα κάνετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε. Είναι
πραξικόπηµα αυτό!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από τις πτέρυγες του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): …για να διεξαχθεί η ψηφοφορία επί των άρσεων ασυλίας, διακόπτουµε τη συνεδρίαση
για δέκα (10’) λεπτά, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό.

10401

(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος.
Παρακαλώ τους ψηφολέκτες, κ. Ιωάννη Πασχαλίδη από τη Νέα
Δηµοκρατία και την κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, να προσέλθουν στην ψηφοδόχο.
Επαναλαµβάνω ότι οι επί της ψηφοδόχου συνάδελφοι θα µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής ψήφισε.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα
ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι σφραγισµένες επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο για συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία σχετικά µε τις άρσεις των Βουλευτών κυρίων Μιχαήλ Κασσή και Μιχαήλ Ταµήλου,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Βαρεµένος µε επιστολή
την οποία απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ των άρσεων ασυλίας των Βουλευτών Μιχαήλ Κασσή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Μιχαήλ Ταµήλου.
Η επιστολή του Βουλευτή αποτελεί πρόθεση ψήφου και δεν
συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων και
την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ-ΔΙΑΛΟΓΗ)
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Βύρωνα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα αναµένουµε το αποτέλεσµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα περιµένουµε το
αποτέλεσµα και θα συνεχίσουµε απευθείας τη συζήτηση, για να
πάρετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει να διακόψουµε τη
διαδικασία, για να πάρουµε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.
Είναι θέµα τυπικό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µη
διακόψουµε, αλλά να συνεχίσουµε τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα ανακοινώσω το
αποτέλεσµα και θα συνεχίσουµε απευθείας τη συζήτηση για να
πάρετε το λόγο, κύριε Καµµένε. Δεν πρέπει να διακόψουµε. Πρέπει να µας δοθεί το αποτέλεσµα πρώτα. Είναι θέµα τυπικό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Να µη διακόψουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι. Δεν διακόπτουµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να συνεχίσουµε µε τη
συζήτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επί του νοµοσχεδίου. Ακριβώς. Θα συνεχίσουµε τη συζήτηση και θα επανέλθουµε
στο αποτέλεσµα, διότι υπάρχει κάποια αντίρρηση σε σχέση µε
το λάθος που κάναµε κι εµείς.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να διαβάσετε την…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα τα διαβάσω όλα.
Υπάρχει αντίρρηση για την ψηφοφορία επί του άρθρου και του
συνόλου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η συγκεκριµένη επιστολή, σύµφωνα µε το άρθρο 71, εκφράζει αντιρρήσεις για την ψήφιση του άρθρου 78 και επί του συνόλου του
νοµοσχεδίου: «Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». Αυτές τις αντιρρήσεις τις έχουν εκφράσει ο κ. Λαφαζάνης, ο κ. Καµµένος, ο κ. Μαριάς, η κ. Χρυσοβελώνη, ο κ. Σταθάκης… Είναι εδώ ο κ. Σταθάκης; Εδώ είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να είναι εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ναι. Είναι το τυπικό.
Δεν θα παραπλανηθείτε. Είναι επίσης ο κ. Κριτσωτάκης, η κ. Ουζουνίδου, η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, ο κ. Μιχαλάκης, ο κ. Πετράκος, η κ. Μπόλαρη, ο κ. Παπαδηµούλης, ο κ. Βούτσης. Πρέπει
να είναι δεκαπέντε. Είναι πάνω από δεκαπέντε, αλλά µου είπατε
να εφαρµόσω το τυπικό. Είναι ο κ. Αβραµίδης, ο κ. Ουζουνίδης,
ο κ. Δηµαράς, ο κ. Γιοβανόπουλος. Συµπληρώθηκε ο κατάλογος.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σ’ όλη την Αίθουσα δεν βλέπω να υπάρχει κανένας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εδώ είναι.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εδώ είµαστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη φωνάζετε. Εδώ είναι η Αίθουσα. Άµα εσείς κάθεστε εκεί…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
εδώ είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς είστε καταµετρητής, δεν
µετράτε. Ένας είναι της Νέας Δηµοκρατίας και άλλος ένας, δηλαδή δύο. Ωραία.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δύο, αλλά λέοντες!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, θα το αποδείξετε.
Όλοι στην Αίθουσα έγιναν µάρτυρες ενός κοινοβουλευτικού
πραξικοπήµατος το οποίο διεξήχθη και µε ευθύνη του Προεδρείου και µε πρωταγωνίστρια βεβαίως την πάντα σ’ αυτά τα
θέµατα πρωταγωνιστούσα παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας.
Από το Προεδρείο είχαµε µία πρωτοφανή κίνηση, να βάλει «στο
συρτάρι» την ονοµαστική ψηφοφορία την οποία ζητήσαµε επί του
άρθρου 78 και η οποία είχε κατατεθεί από χθες και ήταν πολύ
γνωστή στο Προεδρείο. Δεν έβαλε σε ονοµαστική ψηφοφορία το
άρθρο 78 σύµφωνα µε την αίτησή µας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος µετέτρεψε την ονοµαστική ψηφοφορία σε ονοµαστική ψηφοφορία
επί του συνόλου µε χθεσινή ανακοίνωσή του στα Πρακτικά τα
οποία είναι καταγεγραµµένα. Σήµερα αναίρεσε και αυτήν την
ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, ενώ ο ίδιος έπρεπε να
αναλάβει την ευθύνη να κάνει την ψηφοφορία αυτή και όχι βεβαίως εµείς. Ο ίδιος θα έπρεπε να είχε αναλάβει την ευθύνη,
ήθελε όµως να το παραπέµψει σε µας. Δεν µας είχε ρωτήσει
χθες, όταν ανακοίνωσε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου.
Δεύτερη, λοιπόν, χονδροειδής παραβίαση του Κανονισµού και
προσπάθεια να παρακαµφθεί η ονοµαστική ψηφοφορία επί του
µείζονος αυτού θέµατος που είναι ένα πολύ µεγάλο σκάνδαλο
µε το οποίο αίρονται αυθαίρετα οι ποινικές διώξεις και η Βουλή
δεν έχει το δικαίωµα αυτό να αίρει ποινικές διώξεις κατά τραπεζιτών και µάλιστα ακούµε και για εκκρεµείς υποθέσεις. Έτσι αναδεικνύεται ένα µεγάλο θέµα διαπλοκής της πολιτικής εξουσίας
µε το τραπεζικό κεφάλαιο –και όχι µόνο φυσικά- το οποίο θέλει
να χρεώσει, χωρίς να κάνει ονοµαστική ψηφοφορία, αυτήν την
απαράδεκτη διαπλεκόµενη ρύθµιση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Είναι αντιληπτό. Τελειώνετε για να σας πω κι εγώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω. Θέλει να τη χρεώσει
σ’ όλους τους Βουλευτές, να τη χρεώσει στο σύνολο, διότι αν
ήθελε να είναι απόφαση της Βουλής, έπρεπε σύµφωνα µε την
υποβολή αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας που είχαµε κάνει, να
τη θέσει σε ονοµαστική ψηφοφορία για να δούµε αν η Βουλή εγκρίνει.
Τέλος, εντελώς αυθαίρετα, το Προεδρείο κλείνοντας τη συζήτηση είπε ότι ψηφίστηκε επί του συνόλου το νοµοσχέδιο. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Εδώ ήµασταν και ακούσαµε. Η ΔΗΜΑΡ δεν
ψήφισε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Το καταψήφισε. Δεν ψήφισε το νοµοσχέδιο και επί της αρχής και επί του συνόλου.
Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, όταν ανακοινώθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Να σας πω εγώ. Ψήφισε και επί της αρχής και επί των άρθρων. Δεν ψήφισε επί του
συνόλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προτού µπείτε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη,
ακούστε µε, επειδή ήµουν εδώ. Ψήφισε και επί της αρχής και επί
των άρθρων. Δεν ψήφισε επί του συνόλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η ΔΗΜΑΡ.
Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε επί του συνόλου. Ο κ. Κακλαµάνης είναι ο
κ. Κακλαµάνης. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε επί του συνόλου!
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, γιατί µε διακόπτετε λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πείτε µας, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα περιµένετε να τελειώσω και
αν έχετε αντίρρηση ως Προεδρείο, ασφαλώς να την εκφράσετε.
Ρώτησε ο Προεδρεύων κ. Τραγάκης το Σώµα εάν εγκρίνεται
στο σύνολο. Στο σύνολο είχαµε την άρνηση της ΔΗΜΑΡ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Πού το είδατε αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ, µε το να φωνασκείτε µπορούµε να κάνουµε συζήτηση;
Είχαµε την άρνηση της ΔΗΜΑΡ. Από το ΠΑΣΟΚ µίλησε ο κ. Κακλαµάνης και είπε: «Εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ δεν το ψηφίζουµε».
Είναι γραµµένο στα Πρακτικά. Άλλος δεν µίλησε από τη µεριά
του ΠΑΣΟΚ, κανένας άλλος! Γιατί ψηφοφορία στο αυτί δεν γίνεται ούτε ψηφοφορία...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη, να
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ερµηνεύσω τον κ. Κακλαµάνη που είπε «δεν ψηφίζω το άρθρο»;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µε αφήσετε να ολοκληρώσω;
Ψηφοφορία στο αυτί δεν γίνεται. Η ψηφοφορία διεξάγεται
στην Αίθουσα και όταν το ΠΑΣΟΚ θέλει να δηλώσει ότι ψηφίζει,
το δηλώνει εδώ και γράφεται στα Πρακτικά. Ο µόνος ο οποίος
µίλησε εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ ήταν ο κ. Κακλαµάνης, ο οποίος
µάλιστα το ανέφερε ρητά. Είπε: «Εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, το καταψηφίζουµε στο σύνολό του».
Εποµένως ούτε το ΠΑΣΟΚ ψήφισε στο σύνολό του το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη,
όχι σας λέω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα πείτε τις όποιες αντιρρήσεις
σας µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Να ολοκληρώσετε
για να σας πω. Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει επί του συνόλου το νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς το λέτε, αλλά εσείς είστε
Προεδρείο. Δεν είστε ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγµή, είστε Προεδρείο.
Αυτό, το ΠΑΣΟΚ δεν το είπε. Εδώ είµαστε και το ακούσαµε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Άρα, τι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι! Εκ των υστέρων δεν υπάρχει ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται εκείνη την ώρα και εκείνη
την ώρα πρέπει να τοποθετηθεί ο οποιοσδήποτε εκφράζει το
ΠΑΣΟΚ. Δεν τοποθετήθηκε κανένας άλλος πλην του κ. Κακλαµάνη και είναι γραµµένο στα Πρακτικά ο οποίος είπε: «Δεν ψηφίζουµε εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ».
Το Προεδρείο, λοιπόν, έπρεπε να ανακοινώσει την καταψήφιση
του νοµοσχεδίου. Δεν ψηφίστηκε στο σύνολό του. Παρά τη βούληση της Αίθουσας –που δηλώθηκε µέσω των κοµµάτων όπως
εκφράστηκαν- ο κ. Τραγάκης έκανε πραξικόπηµα και έκανε το
κρέας-ψάρι. Βάφτισε το νοµοσχέδιο ψηφισµένο στο σύνολό του,
ενώ δεν έχει ψηφιστεί από την Αίθουσα.
Εποµένως, είναι άκυρη η ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Προεδρείου. Αυτή η ψηφοφορία δεν ισχύει ως προς τη
ψήφισή της στο σύνολο. Αντιθέτως, αυτό που ίσχυσε µε βάση τα
όσα ελέχθησαν εδώ είναι ότι δεν ψηφίστηκε στο σύνολό του το
νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο δεν ισχύει. Το νοµοσχέδιο δεν παράγει έννοµα
αποτελέσµατα. Το νοµοσχέδιο αυτό το καταψήφισε η ελληνική
Βουλή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα όπως βγήκε αβίαστα από
αυτήν την Αίθουσα µε βάση τις τοποθετήσεις και των κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αυτό που βγήκε από
αυτήν την Αίθουσα, κύριε Λαφαζάνη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προσπαθήσατε να κάνετε πραξικόπηµα, προκειµένου να ενισχύσετε τη διαπλοκή...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη. Ολοκληρώσατε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ( Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα τους ακούσετε όλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …µε την ακύρωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας και επί του άρθρου και επί του συνόλου και το
ακυρώσατε. Τώρα πάτε να αλλοιώσετε το αποτέλεσµα της
ψήφου. Δεν θα το καταφέρετε.
Εµείς εκφράζουµε την αλήθεια, τοποθετούµαστε µε απόλυτα
τα δεδοµένα όπως διατυπώθηκαν και εκφράστηκαν σε αυτήν την
Αίθουσα. Το νοµοσχέδιο αυτό δεν έχει ψηφιστεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε, θα
σας δώσω το λόγο αφού σας διαβάσω το άρθρο 71 και να πω
στον κ. Λαφαζάνη ότι λέει σαφώς ότι εφόσον δεν το δεχθήκατε
εκείνη την ώρα το αποτέλεσµα, έπρεπε να υπάρχει αντίρρηση
εκείνη την ώρα για να γίνει έγερση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα; Δεν τελείωσε...
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας το διαβάζω:
«Αντιρρήσεις για το αποτέλεσµα…»
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα ακούσετε τις αντιρρήσεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αφήστε µε λίγο.
Αφήστε να εκφραστεί το Προεδρείο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ακούστε κάτι. Έχετε καταργήσει τα πάντα. Μην καταργείτε
και τη συζήτηση. Θα ακούσετε τις αντιρρήσεις και από εκεί και
πέρα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Καµµένε,
γιατί παίρνετε το λόγο;
Εγώ θα σας πω τι λέει το Προεδρείο και από εκεί και πέρα θα
µιλήσετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα ακούσετε τις αντιρρήσεις όπως προβλέπεται από τον
Κανονισµό και µετά θα µιλήσετε. Δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δηλαδή, να µην πω
τι λέει ο Κανονισµός της Βουλής;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα ακούσετε τις αντιρρήσεις, θα πάρετε την ευθύνη αυτών
που λέτε, θα ακούσει ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως. Όταν
µιλάω, παίρνω την ευθύνη.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πήγαµε πριν από
λίγο και πήραµε τα Πρακτικά. Τα Πρακτικά είναι επίσηµα και
οποιαδήποτε αλλοίωση των Πρακτικών από εδώ και πέρα θα
είναι πλαστογραφία µετά χρήσεως. Και αυτό είναι ποινικό αδίκηµα. Τα Πρακτικά, λοιπόν, της κατ’ αρχήν συζήτησης χθες στη
σελίδα 48 αναφέρουν τα κάτωθι:
«ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου στο σύνολό του έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας. Ο απαιτούµενος αριθµός βεβαίως και υφίσταται.
Εποµένως, προτείνω η ονοµαστική ψηφοφορία να διεξαχθεί
αύριο 10 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 που έχουµε και την ψηφοφορία της άρσης ασυλίας για να έχουµε µια ονοµαστική ψηφοφορία.
Το Σώµα αποδέχεται την πρόταση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα έκανε δεκτή την
πρόταση του Προέδρου.».
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι από χθες στα
Πρακτικά της Βουλής έχει αποφασιστεί µε απόφαση του συνόλου της Ολοµέλειας η διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
του συνόλου του νοµοσχεδίου. Το δε αίτηµα που έχει κατατεθεί,
έχει κατατεθεί από αριθµό Βουλευτών και όχι από κόµµατα,
όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
Παραβιάστηκε ο Κανονισµός µε αυθαίρετη και πραξικοπηµατική απόφαση του Προεδρεύοντος κ. Τραγάκη. Δεν διεξήχθη
ονοµαστική ψηφοφορία για το σύνολο του νοµοσχεδίου, όπως
σαφώς λένε τα Πρακτικά και αναφέρουν. Αυτό είναι παραβίαση
του Κανονισµού της Βουλής. Δεν ρωτήθηκαν ούτε ανεγνώσθησαν τα ονόµατα των Βουλευτών για να ανατρέψουν την χθεσινή
τους αίτηση.
Άρα, η πρώτη παραβίαση του Κανονισµού είναι ότι σήµερα ο
ίδιος Προεδρεύων ανέτρεψε την απόφαση της Ολοµελείας της
Βουλής. Αυτό δεν γίνεται.
Δεύτερον, σήµερα µετά από αυτό το πραξικόπηµα το οποίο
δεν έχει λήξει -εµείς επιµένουµε στην ψήφιση στο σύνολο, την
ονοµαστική ψηφοφορία, όπως έχει αποφασίσει η Βουλή- πάρθηκε µια απόφαση πάλι από τον κ. Τραγάκη ως Προεδρεύοντα.
Ρώτησε το Σώµα, χωρίς να κάνει την ονοµαστική ψηφοφορία που
υποχρεούτο, ποιοι είναι εκείνοι που συµφωνούν και ποιοι διαφωνούν. Σαφέστατα υπήρχε άρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη
ΔΗΜΑΡ, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν ακούστηκε το
ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή, που είναι στην Αντιπολίτευση αλλά δεν
έχουν λόγο αυτήν τη στιγµή…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …Δεν µας έδωσε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Έχετε αποφασίσει. Καλώς.
Από εκεί και πέρα, όµως, υπάρχει ένας εκ των κυβερνητικών
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εταίρων δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, µαζί µε τη ΔΗΜΑΡ, όπου εκ µέρους
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος το λόγο λαµβάνει ο
τέως Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαµάνης, µόνος δε, όπως
αναφέρουν τα Πρακτικά.
Τι λέει ο κ. Κακλαµάνης ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ; Ότι δεν
ψηφίζουν στο σύνολο το νοµοσχέδιο. Δεν έχει αντιλέξει ουδείς.
Δεν έχει αντιλέξει ουδείς! Υπάρχει σαφέστατα στον Κανονισµό
ότι από την στιγµή που δεν έχει αντιλέξει ουδείς άλλος, ισχύει η
άποψη που εξέφρασε ο µοναδικός εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Κακλαµάνης. Άρα, δεν υφίσταται η πλειοψηφία που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής. Άρα,
η ψηφοφορία αυτή που διεξήχθη είχε ως αποτέλεσµα ότι δεν πέρασε στο σύνολό του το νοµοσχέδιο.
Αυτές είναι οι αντιρρήσεις που εµείς εκφράζουµε. Τα Πρακτικά
τα έχουµε πάρει, τα έχουµε στα χέρια µας. Δεν µπορείτε να αλλοιώσετε από εδώ και πέρα.
Γι’ αυτόν το λόγο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δηλώνουµε ότι είτε
θα εφαρµοστεί η νοµιµότητα µε παρέµβαση του Προέδρου της
Βουλής για να διεξαχθεί η ψηφοφορία όπως είχε αποφασιστεί
είτε θα γίνει δεκτό ότι δεν πέρασε στο σύνολό του, διότι δεν
υπάρχει η πλειοψηφία όπως ψήφισαν τα κόµµατα είτε από εκεί
και πέρα, κύριε Πρόεδρε, εµείς θα ζητήσουµε από το Σώµα και
από τους συναδέλφους Βουλευτές την κατάθεση πρόταση µοµφής κατά του Προεδρεύοντος κ. Τραγάκη, που για δεύτερη φορά έχει κάνει αυτό το πραξικόπηµα και θα αποχωρήσουµε από
την Αίθουσα µέχρι να επανέλθει η νοµιµότητα στην Ολοµέλεια
της Βουλής.
Αυτά τα οποία γίνονται δεν έχουν γίνει ποτέ τα τελευταία είκοσι χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να
απευθύνω µία έκκληση σε όλους τους εντός της Αιθούσης αλλά
και σε εκείνους εκτός της Αιθούσης, που επιµένουν να χειραγωγούν τον ελληνικό λαό ανάλογα µε το ποιος κραυγάζει περισσότερο εδώ µέσα. Έλεος! Το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής πρέπει να είναι οι µόνοι οδηγοί µας για να µην εξευτελίζεται
το Κοινοβούλιο.
Αυτό επί οκτώ µήνες το ζει ο ελληνικός λαός. Έχουµε µια εικόνα του Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία οποιοσδήποτε
από τους τριακοσίους είτε Αρχηγός κόµµατος είναι είτε Βουλευτής είτε οτιδήποτε, µπορεί να λέει ό,τι θέλει και να έχει εύκολα
µέσα ενηµέρωσης που θα το µεταφέρουν. Και ο λαός βρίσκεται
σε πλήρη σύγχυση.
Κύριε Πρόεδρε, όταν θέµατα σοβαρά είτε η Κυβέρνηση είτε η
Αντιπολίτευση τα χειρίζονται µε τρόπο όχι υπεύθυνο, πληρώνει
ο θεσµός και όχι αυτός που είτε φλυαρεί εδώ πέρα και καταγγέλλει είτε γράφει µία διάταξη και νοµίζει ότι έτσι λύνει προβλήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, εάν υπάρχει θέµα που αφορά τα δάνεια των
κοµµάτων, αυτό πρέπει να έρθει εδώ, να συζητηθεί, να µάθει ο
ελληνικός λαός για να του λυθούν και οι απορίες, πώς συµβαίνει
κόµµατα νεότευκτα να ξοδεύουν σε εκλογές. Η Επιτροπή του
«πόθεν έσχες», όπως σας είπα πριν, ο νόµος που προτείναµε και
ψήφισε η Βουλή, λέει ότι θα ελεγχθούν όσοι έκαναν Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί κοµµάτων, οτιδήποτε αλλά και τραπεζίτες και εκδότες. Δεν γράφεται αυτό για να το µάθει ο λαός, διότι αφορά και
τους ίδιους, εκδότες, καναλάρχες, τραπεζίτες. Όλοι αυτοί πρέπει
να ελεγχθούν.
Κύριε Πρόεδρε, είπε για τη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν κατάλαβα καλά, κάποιο µέλος της Κυβερνήσεως, ο οποίος δεν είναι
νοµικός και εποµένως δικαιολογείται στο θέµα αυτό -προς
Θεού!- όπως θα εδικαιολογούµην και εγώ εάν για ένα θέµα που
χρειάζονται εξειδικευµένες γνώσεις της οικονοµικής επιστήµης
έλεγα, όπως ακούω συχνά και από τα Μέσα Ενηµέρωσης ότι ο
τάδε Αρχηγός λέει «Εγώ θα καταργήσω το µνηµόνιο και θα κάνω
µετά άλλη µια συµφωνία», λες και θα κάνει αυτός σύµβαση, δεν
έχει κάποιους άλλους µε τους οποίους πρέπει να συµβληθεί.
Λέω πολύ απλά ότι εάν υπήρχε κάποιος ασθενής εγκέφαλος,
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θα έγραφε αυτήν τη διάταξη και θα βάφτιζε µε το µυαλό του ότι
τα κόµµατα ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα. Αυτό ισχύει στα µονοκοµµατικά καθεστώτα. Στην Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία το
κόµµα της Πλειοψηφίας µέχρι το κόµµα των κυνηγών έχουν νοµική προσωπικότητα και οφείλουν να υπηρετούν πρώτα το Σύνταγµα, τη δηµοκρατία. Δεν σηµαίνει, όµως, ότι είναι ο δηµόσιος
τοµέας. Να µην τρελαθούµε.
Δυστυχώς, όπως και παλαιότερα, συνεχίζουµε να νοµοθετούµε προχείρως. Και συνήθως αυτοί που γνωρίζουν, για να µη
δυσαρεστήσουν ίσως κάποιους λένε: «Τι θέλεις; Κι αυτό; Ναι.
Γράψε εκεί ό,τι θέλει ο κύριος τάδε».
Κύριε Πρόεδρε, εγώ ακούω µε σεβασµό την Αντιπολίτευση
αλλά ως γνωστόν, µόλις χθες το βράδυ το θυµήθηκε. Και εάν δεν
παρατείνετο η συζήτηση από τον «κατηγορούµενο» τώρα κ. Τραγάκη από τον Αρχηγό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, δεν θα υπήρχε
θέµα καν.
Τα ονόµατα για την ονοµαστική ψηφοφορία συγκεντρώθηκαν
την τελευταία στιγµή, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελευταία στιγµή…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν θέλετε, µε όλο το σεβασµό,
µη µε διακόπτετε, για να ακούσουν όσοι µε ακούν. Κι αν είναι και
χίλιοι άνθρωποι που παρακολουθούν αυτό το έρηµο κανάλι της
Βουλής, που δεν το τιµάτε γιατί τρέχετε οπουδήποτε αλλού, κι
άµα σας γράψουν κάτι, λέτε δεν πάµε µετά στα κανάλια…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να δω πόσο καιρό θα απέχετε
από το «MEGA».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στο θέµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα; Σε µας τα λέτε
αυτά;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, εγώ τα λέω σε εσάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλά, εντάξει. Τι λέτε τώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Διότι δεν υπάρχει µεγαλοεκδότης και µεγαλοκαναλάρχης…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, ναι…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ νοµίζω ότι θα έπρεπε ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όταν βλέπει τον µεγαλοεκδότη τον κ. Αλαφούζο ή τον κ. Ψυχάρη ή τον κ. Μπόµπολα,
τουλάχιστον να ανακοινώσει τι συζητάει µαζί τους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ε, αυτά που λέω λοιπόν! Να τα
ακούσει και ο ελληνικός λαός.
Κύριε Πρόεδρε, στο θέµα µας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς φέρατε την τροπολογία
για τους τραπεζίτες και τώρα προσπαθείτε να τα ρίξετε σε µας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …για να πέφτουν και οι µάσκες.
Σε ό,τι µε αφορά, ο λαός µε στέλνει εδώ για να είµαι εντάξει
µαζί του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ έχουµε τροπολογία για
τους τραπεζίτες.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ακούσετε, λοιπόν.
Εγώ θα περίµενα, από την ώρα που εσείς πιστεύατε ότι αφορά
τα δάνεια των κοµµάτων –εγώ δεν το πίστευα και το κατήγγειλα
ότι δεν αφορά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποσυρθεί-…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ό,τι και να αφορά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ήταν αντισυνταγµατική η εισαγωγή. Εσείς θέλατε περισσότερο. Λυπάµαι που το λέω αυτό.
Σβήνω το «θέλατε», για να µη µου πείτε ότι σας αποδίδω προθέσεις.
Εξ’ αντικειµένου, αντί τα ζητήµατα αυτά να λύνονται εδώ, τρέξαµε αµέσως στα κανάλια, για να ακούει ο λαός ότι αυτοί εκεί
µέσα «σκεπάζουν» τα δανεικά των κοµµάτων.
Εγώ νοµίζω ότι πρέπει µία ηµέρα εδώ να αφιερωθεί στο πώς
λειτουργούν τα κόµµατα από το ’74 µέχρι σήµερα, ποια είναι τα
οικονοµικά τους. Και όπως λέει η πρόταση νόµου και ο ν. 465
όλοι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όλοι!
Για την περίφηµη λίστα Λαγκάρντ δεν ξέρω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
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κράτησε αυτήν τη στάση. Ήταν ο µόνος ο αγαπητός συνάδελφος. Είκοσι δύο άνθρωποι στη Διάσκεψη των Προέδρων συµφωνήσαµε να πάµε στον Τέντε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς τι ψηφίσατε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όποιος δεν έχει συµφέρον να
ακούει ο κόσµος, µε διακόπτει τώρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε στη Διάσκεψη συµµετέχουµε είκοσι δύο άνθρωποι. Εκεί ζήτησε ο µακαρίτης ο Νάκος κι εγώ, να
µας εξουσιοδοτήσετε, να πάµε στον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου και να του πούµε: «Κύριε Εισαγγελέα, πείτε στον κ. Πεπόνη, που αρνείται να στείλει στην Επιτροπή «πόθεν έσχες» της
Βουλής αυτήν την περίφηµη λίστα, να µας τη στείλει…».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εσείς τι ψηφίσατε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία διακόπτετε, αλλά νοµίζω…
Ακούγοµαι εγώ, κύριε Πρόεδρε, ή ο κ. Καπερνάρος; Ποιος
ακούγεται από τους δύο; Ποιος έχει το λόγο; Θα εφαρµόσετε
κάπου τον Κανονισµό; Όποιος θέλει εδώ πέρα µπορεί να φωνασκεί; Όποιος έχει το λόγο µιλάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εσείς έχετε το
λόγο, προχωρήστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λοιπόν, στη Διάσκεψη των Προέδρων µόνο ένας διαφώνησε, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνετε λάθος και λέτε ψέµατα.
Για άλλο πράγµα διαφωνήσαµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για άλλο πράγµα διαφωνήσαµε
και δεν το λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη,
αφήστε να ολοκληρώσει ο κύριος Πρόεδρος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε, αν υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ µέσα που λέει -αυτό το έχετε ζήσει χρόνια…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για άλλο πράγµα διαφωνήσαµε
και δεν το λέτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Διαφωνήσατε. Είπατε ότι η Επιτροπή «πόθεν έσχες» ελέγχει πολιτικά πρόσωπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό είπαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε,
ολοκληρώστε όµως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία, λοιπόν. Ελέγχει πολιτικά
πρόσωπα και αν υπάρχουν στη λίστα Λαγκάρντ ακόµα και του
δικού σας χώρου…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά ζητήσαµε να έρθουν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …κάποιοι που είναι συνεργάτες, φίλοι, γνωστοί. Και αν θα επέµβει ο έλεγχος στα δικά τους
«πόθεν έσχες» σε πολιτικά πρόσωπα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ως αυτήν τη στιγµή χειραγωγείται ο ελληνικός λαός -επί έξι
µήνες- µε τη λίστα Λαγκάρντ, λογαριασµούς του ’80 και του ’90,
γιατί κάποιοι δεν θέλουν να ελεγχθούν οι λογαριασµοί που έφυγαν από το 2008…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε, επί
της ουσίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έρχοµαι στο θέµα µας, λοιπόν,
κύριε Πρόεδρε.
Εάν σοβαρά η Αντιπολίτευση ήθελε να κάνει τη δουλειά της,
έπρεπε το βράδυ -µπορεί να ήταν τέσσερις ώρες, κακώς – κάκιστα, αλλά είδε ότι ήταν εκπρόθεσµη- να πει, «Τι είναι αυτό που
είναι εκπρόθεσµο;». Αντίθετα, το άφησε να περάσει στις 18:30,
µε δέκα Βουλευτές εδώ µέσα, για να βγαίνει την άλλη µέρα στα
κανάλια και να καταγγέλλει.
Εν συνεχεία, εδώ χθες αντί να έρθει µε την ονοµαστική ψηφοφορία αµέσως, έγινε όλη εκείνη η φασαρία. Και αφού έγινε σήµερα η ψηφοφορία, έπρεπε να σηκωθούν και να πουν ότι έχουν
αντίρρηση για το αποτέλεσµα. Προφανώς θα σκέφτηκαν κάποιοι.
Είναι όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός µας εδώ παρόντες; Διότι
ο Πρόεδρος, ο κ. Τραγάκης, θα µετρούσε και θα έβλεπε ότι οι
περισσότεροι ψήφισαν. Εµείς δεν ψηφίσαµε για τον λόγο που
είπα, τον αντισυνταγµατικό της εισαγωγής.
(Θόρυβος από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελλήνων)
Εάν η Αντιπολίτευση, που φωνασκεί, πίστευε ότι οι περισσότεροι θα ψήφιζαν, νοµίζω πως όφειλε να πει στον κ. Τραγάκη:
«Κύριε Τραγάκη, παρακαλούµε να εφαρµόσετε τον Κανονισµό
και να ρωτήσετε έναν – έναν τους Βουλευτές εάν είναι σύµφωνοι
µε το αποτέλεσµα που ανακοινώσατε». Δεν το έκανε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θορυβούν. Και αυτό είναι
λάθος και για τους ίδιους, αλλά πρωτίστως για το Κοινοβούλιο
που πρέπει κάποτε επιτέλους να το σεβαστούµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
(Θόρυβος από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είπε ότι δεν πέρασε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ! Είναι εικόνα
αυτή, κύριοι συνάδελφοι; Είστε εκπρόσωποι του λαού. Είµαστε
σε συνέδριο της ΕΦΕΕ;
(Θόρυβος από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κακλαµάνης,
εκείνη την ώρα εξέφρασε τον εαυτό του. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το
νοµοσχέδιο στο σύνολό του.
(Θόρυβος από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
Ακούστε µε. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το νοµοσχέδιο στο σύνολό
του. Ο κ. Κακλαµάνης, εξέφρασε την άποψη του για το συγκεκριµένο άρθρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Βορίδη, παρακαλώ έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, εκφράζοντας ένα παράπονο -δεν θα πω αντιρρήσεις ούτε κανονισµούς- προς το Προεδρείο.
Είµαστε τριακόσιοι άνθρωποι εδώ πέρα, οι οποίοι έχουµε τις
απόψεις µας τις ιδεολογικές, τις διαφωνίες µας και προφανώς
έχουµε και τη δική µας οπτική…
(Θόρυβος από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αφήστε τον κ. Βορίδη να µιλήσει. Σας ακούσαµε. Να ακούσουµε τον κ. Βορίδη, να
ακούσουµε τον κ. Παππά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το έχουµε ξαναπεί. Τι να κάνουµε
τώρα να πάρουµε άδεια να µιλήσουµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπουν
οι συνάδελφοι, λέω το εξής: Τη σχέση µας ρυθµίζει ο Κανονισµός. Όταν δεν τηρείται, κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισµός -ευθύνη
για την τήρηση του οποίου έχει κατ’ αρχήν το Προεδρείο- και αρχίζουν οι εκπτώσεις, τότε δηµιουργούνται µια σειρά από θέµατα.
Και σε µεγάλο βαθµό αυτό το οποίο ζούµε τώρα είναι µια αντίληψη εκπτώσεων στο Προεδρείο.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίστηκαν τα άρθρα. Τελείωσε η ψήφισή τους και δεν εξεφράσθη
αντίρρηση κατά τον Κανονισµό από κανέναν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Το εκπρόθεσµο δεν ήταν…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου. Σας απήντησα χθες
για το εκπρόθεσµο. Μιας και το ξαναθέτετε, κύριε Βούτση, δεν
είναι έτσι, διότι το Σύνταγµα ορίζει ότι, ναι, δεν γίνονται δεκτές
εκπρόθεσµες τροπολογίες, πλην όµως δίνεται η δυνατότητα
στην Κυβέρνηση να τις κάνει δεκτές. Εάν, όµως, υπάρξουν αντιρρήσεις από το Σώµα, τότε δεν γίνονται δεκτές.
Εκπρόθεσµη τροπολογία έγινε δεκτή από την Κυβέρνηση. Αντίρρηση από το Σώµα δεν εξεφράσθη. Διαβάστε το άρθρο 75 του
Συντάγµατος.
Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε, όµως, να έχετε διαφορετική εκτί-
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µηση, πράγµατι, και για το Σύνταγµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αφήστε µε λίγο. Σας παρακαλώ.
Ακόµα και αυτό, όµως, υπό την έννοια είτε της ερµηνείας του
Συντάγµατος είτε της ερµηνείας του Κανονισµού, υπάρχει τρόπος µέσα στον Κανονισµό που προβάλλεται νόµιµα προς το Προεδρείο. Κάνετε µία αίτηση, υπογράφεται από δύο Βουλευτές και
λύεται το ζήτηµα –το λέει ο Κανονισµός- κυριαρχικά από το Σώµα. Αυτό εδώ είναι κυριαρχικό Σώµα. Ερµηνεύει το Σύνταγµα,
ερµηνεύει τον Κανονισµό όταν υπάρχουν αντιρρήσεις. Μόνο που
πρέπει να το πείτε. Δεν τα είπατε όλα αυτά.
Τελείωσε η ψήφιση επί των άρθρων και ήρθαµε στην ψήφιση
στο σύνολο. Στην ψήφιση στο σύνολο, κύριε Πρόεδρε, ξεκίνησε
µία διαδικασία συζητήσεως, παρά το ότι –όπως γνωρίζετε- δεν
υπάρχει διαδικασία συζητήσεως. Το ανέχθηκε, όµως, το Προεδρείο αυτό. Στην ψήφιση στο σύνολο βεβαίως και υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που
αφορά όµως το σύνολο.
Επιτρέψτε µου –γιατί είµαστε όλοι εδώ- να πω το εξής: Ερωτήθη η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Κύριε Λαφαζάνη, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Άκουσα
και τον κύριο Πρόεδρο πολύ προσεκτικά. Είπατε: «Θέσαµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για άρθρο». Συµφωνούµε σε
αυτό. Ως προς αυτό, το Προεδρείο σας είπε –κατά τη γνώµη µου
ορθά- ότι δεδοµένης της ήδη ψηφίσεως του άρθρου, χώρος για
ονοµαστική ψηφοφορία στο άρθρο δεν υπάρχει. Αυτή ήταν η
άποψη του Προεδρείου. Μπορεί να θεωρήσατε ότι ήταν εσφαλµένη. Έπρεπε να υποβάλετε αντιρρήσεις για τον Κανονισµό για
την κρίση του Προεδρείου. Δεν το πράξατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν το πράξαµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν το πράξατε, γιατί σας είπα τον
τυπικό τρόπο.
Πάµε τώρα παρακάτω. Σας λέει εν συνεχεία το Προεδρείο:
«Μήπως θέλετε να κάνετε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για
το σύνολο;». Εδώ ο κ. Παπαδηµούλης, ενώπιόν µας, σήµερα είπε:
«Όχι. Εµείς εµµένουµε στη θέση µας για ψηφοφορία στο
άρθρο». Εκεί τα χέρια του Προεδρείου είναι δεµένα. Δεν µπορεί
το Προεδρείο µονοµερώς να αλλάζει τη δική σας αίτηση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αν υπάρχει, όµως, απόφαση…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου. Απόφαση, κύριε
Πρόεδρε, χωρίς αίτηση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Γιατί; Διότι
η αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, έχει επίσης ένα συγκεκριµένο τρόπο που κατατίθεται.
Λέει: Αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία για τα άρθρα τάδε,
τάδε, για το σύνολο, για την αρχή. Ορίζει, δηλαδή, το περιεχόµενο. Υπογράφεται από τον απαιτούµενο αριθµό Βουλευτών.
Είναι εγγράφως, δεν γίνεται διά βοής και ορίζει το θέµα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Πάνω είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μάλιστα. Η πάνω αίτηση, κύριε Πρόεδρε, για να το τελειώνουµε, αφορά -όπως διευκρίνισαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι οµού, οµοφώνως, του ΣΥΡΙΖΑ- το
άρθρο. Εποµένως, τέτοια τροποποίηση δεν µπορούσε να γίνει.
Με ελαστική, όµως, εφαρµογή του Κανονισµού, είχε τη δυνατότητα ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, να πουν.
«Δεχόµαστε ψηφοφορία στο σύνολο. Δεν πάει να γράφει αίτηση
για το άρθρο;»
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν ψήφισαν οι Βουλευτές όµως…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι. Διότι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως εξεφράσθησαν διά των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,
είπαν ότι δεν θέλουν να βάλουν ψηφοφορία στο σύνολο αλλά ότι
αυτό αποτελεί θέση του Προεδρείου.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν ήταν αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, σας
παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ήταν αίτηση των Βουλευτών κι έπρεπε…
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αφήστε να µιλήσουµε. Όλα τα ξέρετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Μαριά, έχετε δίκιο. Πού
έχετε άδικο όµως; Ότι εν προκειµένω εξεφράσθησαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µέσω των Κοινοβουλευτικών Εκπρόσωπων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ατοµικά υπογράψαµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Περιµένετε.
Επόµενο θέµα το οποίο ηγέρθη από τον κ. Λαφαζάνη. Λέει ο
κ. Λαφαζάνης. Δεν εψηφίσθη στο σύνολό του γιατί καταψήφισε
η ΔΗΜΑΡ, γιατί εψήφισε µόνο η Νέα Δηµοκρατία. Ισχυρίζεται,
δε, ο κ. Λαφαζάνης ότι καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν ισχυρίζεται. Το είπε ο κ. Κακλαµάνης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αφήστε τον κ. Βορίδη να ολοκληρώσει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µου είναι εύκολο να διεξάγω διάλογο µε τριακόσιους µαζί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µας δώσετε
το λόγο µετά να µιλήσουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο κ. Λαφαζάνης εξέφρασε την
άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτηµα αυτό. Και είπε ότι κατά την
άποψή του –γι’ αυτό λέω ότι ισχυρίζεται- καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ,
διότι το ΠΑΣΟΚ εξεφράσθη διά του κ. Κακλαµάνη. Αυτή είναι η
άποψη που εξέφρασε ο κ. Λαφαζάνης.
Η άποψη αυτή, κύριε Πρόεδρε, είναι εσφαλµένη. Για ποιο
λόγο; Διότι ο κ. Κακλαµάνης δεν είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν φταίω εγώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βεβαίως και δεν φταίτε. Δεν είπε κανείς ότι φταίτε. Εκείνο όµως, κύριε Λαφαζάνη, το οποίο φαντάζοµαι ότι και εσείς δεν θα θέλατε είναι, αν διαφωνεί ένας
Βουλευτής σας, ο οποίος σηκώνεται και έχει διαφορετική άποψη
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπό του, να εκπροσωπεί ο
κάθε Βουλευτής το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, όπως ορίζεται στον
Κανονισµό εκπροσωπείται από τον Αρχηγό. Ελλείποντος δε του
Αρχηγού, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριµένη διαδικασία και
για τη συγκεκριµένη µέρα είχε ορισθεί η κ. Χριστοφιλοπούλου.
Αυτή εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Στο αίτηµα δε για την ψηφοφορία εξεφράσθη, όπως εκφράζεται πάντοτε, µε την αρχή της δεδηλωµένης, εκτός αν πει κάποιος κάτι διαφορετικό.
Ακόµη και αν έλεγαν, κύριε Λαφαζάνη, όχι µόνο ο κ. Κακλαµάνης αλλά και ο κ. Μανιάτης και ο κ. Δριβελέγκας -και δεν ξέρω
ποιος άλλος- ότι διαφωνούν, εάν δεν υπάρχει ονοµαστική ψηφοφορία, όπως ξέρετε, καλύπτεται από αυτό που λέει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Εποµένως, το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε και
στο σύνολό του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελευταία µου ερώτηση και απορία,
κύριε Πρόεδρε. Σε ποιο πλαίσιο κάνουµε τώρα αυτή τη συζήτηση; Εδώ είναι η τήρηση του Κανονισµού. Περαιωθείσης της
διαδικασίας, περάσαµε σε επόµενο θέµα της ηµερησίας διατάξεως που ήταν η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας. Και τώρα
εισερχόµεθα στο επόµενο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως που
είναι η συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε ποιο πλαίσιο διεξάγουµε αυτήν τη συζήτηση; Να το αντιληφθώ! Γι’ αυτό και λέω ότι κάποια στιγµή πρέπει και το Προεδρείο
να εισάγει κανόνες, οι οποίοι προβλέπονται και να τηρείται ο Κανονισµός. Γιατί αλλιώς ποια είναι η συνέπεια, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εγώ συµφωνώ απόλυτα µαζί σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όποτε θέλει, όποιος θέλει, όποια
στιγµή θέλει, θα ανοίγει µία συζήτηση για οποιοδήποτε θέµα
θέλει. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει δεκτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Για την ουσία δεν µας είπε τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Βορίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Παππάς.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παραπονιάρικα ξεκίνησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Εξέφρασε παράπονα
αλλά στη συνέχεια ανέβηκε. Και εφόσον εγκαλεί το Προεδρείο
και θέλει να τηρηθεί πιστά ο Κανονισµός και ρωτά µε ποια διαδικασία παίρνουµε το λόγο, γιατί µίλησε;
Ακούσαµε από τον κ. Κακλαµάνη περί λαού, ότι ο λαός βρίσκεται σε σύγχυση. Ο λαός δεν βρίσκεται σε σύγχυση. Ο λαός καταλαβαίνει, ο λαός γνωρίζει και ο λαός αποφασίζει. Και θα
αποφασίσει αµείλικτα.
Κύριε Πρόεδρε, για εσάς και για το Προεδρείο σας και για τις
άθλιες µεθοδεύσεις σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου το
οποίο νοµιµοποιεί τις παρανοµίες της συγκυβέρνησης, νοµιµοποιεί και κουκουλώνει τα εγκλήµατα των τραπεζών, η σηµερινή
συνεδρίαση, κύριοι και κυρίες, θα καταγραφεί ως ηµέρα ντροπής
για τη Βουλή της Μεταπολίτευσης.
Ανέφερα χθες εδώ την έκφραση «χάβρα» και το Προεδρείο θορυβήθηκε και ζήτησε να ανακαλέσουµε. Το Προεδρείο δεν ήταν
σήµερα το πρωί στη συνεδρίαση; Ήταν αλλού; Σήµερα το πρωί,
εκτός των άλλων, ζήσαµε και τη φίµωση της Χρυσής Αυγής, διότι
το Προεδρείο έδινε το λόγο όπου ήθελε.
Όπως και το Σύνταγµα, κύριε Γρηγοράκο, έτσι και τον Κανονισµό τον κάνατε λάστιχο εδώ µέσα. Τον ερµηνεύετε όπως σας
συµφέρει. Αυτά ως απάντηση σε όσους είχαν αµφιβολίες για το
ποιόν των κυβερνητικών εταίρων, σε όσους στηλιτεύουν τη
Χρυσή Αυγή για την σκληρή συµπεριφορά της έναντι των κυβερνώντων, οι οποίοι σήµερα αποδεικνύονται στην πράξη κλέφτες,
απατεώνες και ψεύτες. Και αυτό το τελευταίο βάσει Πρακτικών.
Επιβεβαιώνετε τη θέση της Χρυσής Αυγής πως ο ελληνικός
λαός ζει µία κοινοβουλευτική δικτατορία, µία δικτατορία των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, µία δικτατορία όπου η Κυβέρνηση
λέει «ναι» σε όλα, λέει «ναι» στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
µια Κυβέρνηση η οποία αποδεικνύεται εχθρός του λαού. Συνεργάτης αυτής της Κυβέρνησης στάθηκε ο Προεδρεύων της σηµερινής παράνοµης ψηφοφορίας, ο κ. Τραγάκης.
Το άρθρο σας εδώ, στην πραγµατικότητα –και βάσει Πρακτικών- δεν πέρασε. Σήµερα, ο ελληνικός λαός νίκησε!
Όσον αφορά εσάς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ο ιστορικός
Αρχηγός σας, ο οποίος ορκίστηκε από τον Πρόεδρο επί δικτατορίας Φαίδωνα Γκιζίκη, ξεκίνησε µε την υπογραφή του Φαίδωνα
Γκιζίκη την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Αναρωτιέµαι, η περίοδος της Μεταπολίτευσης θα κλείσει µε την υπογραφή ενός Προέδρου –ενός συναδέλφου του Φαίδωνα Γκιζίκη- στο ΦΕΚ, που θα
νοµιµοποιήσει τις παρανοµίες που έγιναν στην Αίθουσα αυτήν
σήµερα;
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε πραξικοπήµατα ξεκινήσατε,
µε πραξικοπήµατα κοινοβουλευτικά τελειώσατε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί από το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Αργοστολίου Κεφαλλονιάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς
έχουµε υποβάλει µια συγκεκριµένη αίτηση, που είναι αντιρρήσεις
επί του ανακοινωθέντος αποτελέσµατος στην ψηφοφορία στο
σύνολό της από τον κ. Τραγάκη και επικαλούµαστε τα Πρακτικά.
Κατά την ψηφοφορία, όποιος ψηφίζει «ΝΑΙ» το λέει. Και στα
Πρακτικά ο µόνος που υπάρχει να λέει «ΝΑΙ» είναι η πλευρά της
Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί έτσι είναι ή «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ή «ΠΑΡΩΝ».
Το «ΟΧΙ» το είπαν ρητά και κατηγορηµατικά οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η ΔΗΜΑΡ, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Χρυσή Αυγή. Ο κ. Κακλαµάνης είπε –και είναι στα Πρακτικά- επί λέξει: «Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει
«ΟΧΙ».
Θέτει ένα ζήτηµα ο κ. Βορίδης και λέει: «Μα, το ΠΑΣΟΚ θα το
εκφράσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος». Πολύ ωραία!
Δείξτε µας, λοιπόν, στα Πρακτικά ότι η Κοινοβουλευτική Εκπρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χριστοφιλοπούλου είπε «ΝΑΙ». Δεν είπε
«ΝΑΙ» και ήταν παρούσα. Εφόσον, λοιπόν, δεν είπε «ΝΑΙ», ο µόνος που είπε «ΝΑΙ», ήταν η πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εφόσον δεν είπε
«ΝΑΙ», τι είπε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να τελειώσω, κύριε
Πρόεδρε.
Το τι δεν είπε είναι ένα θέµα δικό σας. Εµείς, κύριε Πρόεδρε,
κοιτάµε τα Πρακτικά και βλέπουµε ότι «ΝΑΙ» είπε µόνο η Νέα Δηµοκρατία. Τα «ΝΑΙ», λοιπόν, που έχετε πάρει είναι εκατόν είκοσι
οκτώ. Τελείωσε. Παραπάνω «ΝΑΙ» δεν παίρνετε. Όφειλε να το
πει. Δεν υπάρχει «και µε τον αστυφύλαξ και τον χωροφύλαξ» και
δεν µιλάω. Εφόσον δεν τοποθετηθήκατε, είναι πρόβληµα δικό
σας. Διότι, για µας το κόµµα σας έκανε τοποθέτηση και ήταν ο
κ. Κακλαµάνης και δεν αντιλέξατε ούτε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκείνη την ώρα ούτε κανένας άλλος.
Επίσης, τη δεύτερη φορά που ήρθε ο κ. Κακλαµάνης είπε:
«Εµείς ψηφίσαµε «ΝΑΙ»» και κανείς πάλι από αυτήν την πλευρά
ούτε η κ. Χριστοφιλοπούλου, δεν µίλησε για το ζήτηµα αυτό.
Όµως, αφού δεν τα θέλετε αυτά, σας λέµε πολύ απλά το εξής:
Δεν τοποθετηθήκατε, εποµένως δεν ψηφίσατε. Είναι πρόβληµα
δικό σας. Πάντως, τα «ΝΑΙ» είναι µόνο εκατόν είκοσι οκτώ –πόσους έχει η Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τα «ΟΧΙ» πόσα είναι;
Ήταν εδώ οι Βουλευτές;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεύτερον, ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, µη
βγάζετε συµπεράσµατα τα οποία δεν µπορούν να στοιχειοθετηθούν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να ολοκληρώσω και θα
µας τα πείτε εσείς.
Δεύτερον, σε σχέση µε την ονοµαστική ψηφοφορία, η αίτηση
έγινε από Βουλευτές και δεν έγινε από κόµµατα. Εποµένως, η αίτηση αφορούσε το σύνολο, διότι µόνο επί του συνόλου µπορούσε να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία.
Ο Προεδρεύων όφειλε να διαβάσει τα ονόµατα και να ζητήσει
να τοποθετηθεί ο κάθε Βουλευτής –αν εµείς εµµένουµε στην αίτησή µας επί του συνόλου- και όχι να λαµβάνει υπ’ όψιν εκφράσεις Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ενώ η αίτηση δεν ήταν
κατατεθειµένη εκ µέρους κοµµάτων.
Εγώ του φώναζα εκείνη την ώρα να αναγνώσει τον κατάλογο
και να φανεί αν αυτοί που υπογράφουν εµµένουν στην αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του συνόλου. Εκεί, λοιπόν, έγινε
σαφέστατα παραβίαση του Κανονισµού και από εκεί ξεκίνησαν
όλα.
Εποµένως, κλείνοντας να πω ότι και στο θέµα της ονοµαστικής
ψηφοφορίας παρεβιάσθη ο Κανονισµός, διότι ήταν γραπτό το αίτηµα και τα ονόµατα έπρεπε να εκφωνηθούν. Γιατί εκφωνούνται
τα ονόµατα; Όχι µόνο για να δούµε ότι είναι παρόντες αλλά για
να δούµε και ότι επιβεβαιώνουν την αίτηση την οποία είχαν υποβάλει. Άρα, λοιπόν, δεν ανεκλήθη καµµία αίτηση, αφού δεν ανεγνώσθησαν ονόµατα και δεν ήµασταν απόντες ή δεν είπαµε ότι
ανακαλούµε. Άρα, λοιπόν, εκεί είναι η καραµπινάτη παραβίαση
του Κανονισµού.
Δεύτερον, η αντίρρησή µας –γιατί αυτήν συζητούµε αυτήν τη
στιγµή- είναι ότι δεν ψηφίστηκε αυτό το νοµοσχέδιο. Κατεψηφίσθη. Ψηφίστηκε το «ΝΑΙ» µόνο από τη Νέα Δηµοκρατία. Καταψηφίστηκε, λοιπόν.
Κύριε Πρόεδρε, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό σε κεφαλαιώδες ζήτηµα. Την άλλη φορά δι’ εγέρσεως καταψηφίστηκε
και θεωρήθηκε αντισυνταγµατικό το µεσοπρόθεσµο και πραξικοπηµατικά το περάσατε.
Λέµε, λοιπόν, και επαναλαµβάνουµε αυτά που είπε ο Πάνος
Καµµένος, ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αν µε οποιονδήποτε τρόπο σήµερα θεωρηθεί ότι έχει ψηφιστεί το κατάπτυστο νοµοσχέδιο, εµείς από τη στιγµή που θα το ανακοινώσετε,
θα αποχωρήσουµε και δεν θα συµµετέχουµε στη συζήτηση που
γίνεται για το επόµενο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Τσούκαλης.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επειδή παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας κάποιοι
µαθητές δηµοτικού από τα άνω δυτικά θεωρεία, όπως συνηθίζουµε να λέµε, θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς τους µαθητές και
να τους πω ότι αυτή εδώ η Αίθουσα είναι η κορυφαία έκφραση
της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Με στραβά, µε ανάποδα, µε
ελλείψεις. Όµως, αυτή εδώ είναι η κορυφαία έκφραση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Αυτή εδώ η Αίθουσα –δεν το γνωρίζουν αλλά οι δάσκαλοί τους φαντάζοµαι, ότι θα τους το έχουν
πει- έκλεισε µόνο για επτά χρόνια, όταν υπήρχε σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα δικτατορία. Και αυτό το οποίο αναφέρω, το απευθύνω σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, το έχω ξανακάνει. Παραδείγµατος χάριν, σήµερα ακούστηκε εδώ πέντε φορές η λέξη
«πραξικόπηµα». Ακούστηκε δύο φορές η φράση «κατάργηση
Συντάγµατος».
Η Δηµοκρατική Αριστερά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, καταψήφισε το νοµοσχέδιο. Το είχε δηλώσει, εξάλλου, εξαρχής. Όµως, από το σηµείο αυτό, µέχρι να προσπαθούµε απεγνωσµένα και µε παρορµητικό τρόπο να καλύψουµε
γκάφα την οποία κάναµε γιατί έγινε γκάφα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επί των αντιρρήσεων...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Καπερνάρο, σας παρακαλώ
πολύ.
Το ότι έγινε γκάφα προκύπτει από την τοποθέτηση του κ.
Μαριά. Ο κ. Μαριάς είχε σωστή τοποθέτηση από χθες και σήµερα και κατανόησε ότι η παρέµβαση που έγινε εκ µέρους κυρίως του Παναγιώτη Λαφαζάνη στην κρίσιµη στιγµή µιας
ψηφοφορίας, η οποία έβαινε οµαλότατα, χωρίς κανένα πρόβληµα, ουσιαστικά ανέτρεψε όλα τα πράγµατα.
Και θέλω να φέρω ένα παράδειγµα, για να φανεί πόσο επικίνδυνο είναι και από την άλλη πλευρά να χρησιµοποιούµε σαν λάστιχο τον Κανονισµό. Η συγκεκριµένη τροπολογία, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ψηφίστηκε την Πέµπτη, αν δείτε τα Πρακτικά,
µε δύο «ΚΑΤΑ», του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, βεβαίως από κεκτηµένη
ταχύτητα, όχι επειδή την ήξεραν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν θέµα αρχής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν εκφράστηκε κανένας άλλος.
Αυτό τι σηµαίνει δηλαδή; Ότι οι άλλοι που δεν εκφράστηκαν,
ήταν «ΚΑΤΑ» ή «ΠΑΡΩΝ»; Έχουµε συνείδηση τι σηµαίνει αρχή
της δεδηλωµένης; Όσοι δεν εκφράζουν το «ΚΑΤΑ»...
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν είναι στην Αντιπολίτευση κόµµατα; Γιατί αφήσατε κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ακούστε. Εγώ προσπάθησα να δικαιολογήσω χθες κάτι και το είπα, ότι δεν ήξερε κανείς εδώ µέσα
την τροπολογία. Το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά. Ο τρόπος που
ήρθε ήταν απαράδεκτος. Το είπαµε χθες. Άλλο, όµως, το ένα και
άλλο το άλλο.
Και θέλω να καταλήξω µε το εξής. Η αρχή της δεδηλωµένης
κάµπτεται µε ένα τρόπο, µε την ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος. Χθες, λοιπόν, πράγµατι ο κ. Τραγάκης
είπε ότι ξεκινάµε, πάµε αύριο να ψηφίσουµε επί του συνόλου.
Βεβαίως, είµαστε όλοι έτοιµοι να ψηφίσουµε επί του συνόλου.
Υπάρχει, όµως, ένα σοβαρό πρόβληµα –και απευθύνοµαι τώρα
στους Ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι από χθες εντόπισαν το
λάθος που περιείχετο στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ- ότι το βάλατε
επί της αρχής, δεν µπορεί να γίνει επί ενός άρθρου.
Ξεκινήσαµε, λοιπόν, επί της αρχής.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επί του συνόλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Με συγχωρείτε, επί του συνόλου.
Τι σηµαίνει η χθεσινή απόφαση της Βουλής; Σηµαίνει ότι συνεχίζει οµαλά η ψηφοφορία, εκτός εάν τεθεί ένσταση ή αντιρρήσεις από αυτόν που έχει την πρωτοβουλία. Είπατε ότι την
πρωτοβουλία την έχουν οι Βουλευτές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι ουσιαστικά οι πρωτοβουλίες είναι των κοµµάτων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν µπορεί ο κ. Παπαδηµούλης να εκφράζει εµάς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν µε αφήνετε να τελειώσω και για
ό,τι λέει ο καθένας κρίνεται.
Όταν, λοιπόν, σηκώνεται ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και λέει
«εµείς δεν θέλουµε επί του συνόλου, θέλουµε επί των άρθρων»
-και ουσιαστικά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος επιβεβαιώνει-
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το Προεδρείο –οποιοδήποτε προεδρείο- θεωρεί ότι η πρόταση
η οποία κατατέθηκε τουλάχιστον εκ µέρους των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά δεν ισχύει, ότι αποσύρεται.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν θα διαβάσετε τους
άλλους;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το ερώτηµα είναι το εξής και καταλήγω µε αυτό, προς προβληµατισµό όλων. Γιατί δεν αφήσατε κάποιοι να εξελιχθεί οµαλά η ψηφοφορία –οµαλά πήγαινε η
ψηφοφορία- και να ψηφιστεί επί του συνόλου; Γιατί εκ των υστέρων, δηλαδή, ερχόµαστε -κατακρεουργώντας και τον Κανονισµό
και το Σύνταγµα και το ίδιο το Κοινοβούλιο- να δικαιολογήσουµε
ένα λάθος, µία γκάφα την οποία έκαναν ορισµένοι; Δεν θα ολοκληρωνόταν η ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Εάν
δεν υπήρχαν οι ενστάσεις, δεν θα ολοκληρωνόταν;
Θα ολοκληρωνόταν απολύτως και θα είχαµε και αποτέλεσµα.
Προφάσεις εν αµαρτίαις...
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
Η Δηµοκρατική Αριστερά κατέθεσε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να επιβάλετε την
τάξη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάποιοι συνάδελφοι δεν ξέρουν τι σηµαίνει αυτός ο χώρος και δεν ξέρουν τι σηµαίνει η απεριόριστη ελευθερία του Βουλευτή να τοποθετείται
σύµφωνα µε την άποψή του...
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
...επαναλαµβάνω, σύµφωνα µε την άποψή του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Συνεχίζεται το πραξικόπηµα. Επί
ίσοις όροις ζητάµε και δεν µας δίνετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η Δηµοκρατική Αριστερά καταψήφισε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Να µας απαντήσουν, όµως,
κάποιοι γιατί δεν άφησαν να εξελιχθεί οµαλά η ψηφοφορία, η
οποία είχε µπει στη διαδικασία της ολοκλήρωσής της. Είναι απλή
ερώτηση.
Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το
λέω γιατί κάποια «παπαγαλάκια» πάνε έξω στους δηµοσιογράφους και ξέρετε τι λένε; Λένε ότι ουσιαστικά «εντάξει, δεν θα
περνούσε, δεν θέλαµε» γιατί έλειπαν Βουλευτές της ΔΗΜΑΡ,
γιατί έλειπαν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ότι πλέον θα περνούσε
µε την ψηφοφορία. Ξέρετε ποιοι τα λένε!
Αυτό, λοιπόν, θα το σταµατήσετε. Αυτό που λέµε εµείς…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σε εµάς αναφέρεστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Σε εσάς. Αναφέροµαι σε όλη τη
Βουλή. Μην καλύπτετε µία γκάφα µε µία χειρότερη αιτιολόγηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μωραΐτης έχει
το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Καπερνάρο,
δεν έχετε το λόγο. Μίλησε ο Πρόεδρός σας, µίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής,
δεν µπορείτε να πάρετε το λόγο. Σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μισό λεπτό και ας µη µου ανοίξετε το µικρόφωνο. Είπε ο κ. Βορίδης προηγουµένως ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μα τώρα µου ζητάτε να παραβιάσω τον Κανονισµό και µε καταγγέλλετε µετά, καταγγέλλετε τον Κανονισµό της Βουλής, κύριε Καπερνάρο!
Μίλησε ο Πρόεδρός σας, µίλησε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν έχετε το λόγο!
Παρακαλώ, κύριε Μωραΐτη, συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι, αυτός είναι ο ναός της δηµοκρατίας για τα αστικά πολιτικά κόµµατα. Όταν κινδυνεύουν τα συµφέροντα των επιχειρηµατιών, έχουν συνοπτικές διαδικασίες για να διαφυλάξουν τα
συµφέροντα αυτά εις βάρος του λαού, παρά τις όποιες διαφωνίες οι οποίες είναι σε επιµέρους ζητήµατα.
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Πήρα το λόγο για ένα ακόµα ζήτηµα. Ο κ. Καµµένος, παρ’ ότι
διαβάζει τα Πρακτικά, έβαλε ζήτηµα ότι το ΚΚΕ δεν πήρε θέση
στη Βουλή. Να διαβάζει καλύτερα τα Πρακτικά ο κ. Καµµένος.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταδίκασε την απαράδεκτη
τροπολογία που ήρθε, πράγµατι, στα µουλωχτά την τελευταία
στιγµή. Το έκανε χθες στην Αίθουσα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος, σύντροφος Νίκος Καραθανασόπουλος.
Και εµείς λέµε καθαρά ότι η συγκεκριµένη τροπολογία είναι
φωτογραφική για δάνεια δεκάδων εκατοµµυρίων που πήραν το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία από διάφορες τράπεζες χωρίς
καµµία υποθήκη πέρα από την κρατική χρηµατοδότηση του επόµενου χρόνου. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Η συγκεκριµένη τροπολογία, πράγµατι, κατατέθηκε την τελευταία στιγµή και έγινε δεκτή από τον κ. Χατζηδάκη. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψήφισε στην ψηφοφορία αυτήν την
τροπολογία, βγήκε και ανακοίνωση και της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας. Αυτό άλλωστε έχει κάνει και στο παρελθόν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Αντιτάχθηκε σε νοµοθετικές διατάξεις
που εισήγαγαν ευνοϊκές ρυθµίσεις για τα δάνεια των κοµµάτων.
Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, ζητάµε την απόσυρση της απαράδεκτης τροπολογίας ή διαφορετικά ζητάµε να διεξαχθεί ονοµαστική
ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Απ’ ό,τι καταδεικνύεται…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, κύριε
Λαφαζάνη, τελείωσε. Οι αντιρρήσεις είναι εκπρόθεσµες και
εφαρµόζοντας τον Κανονισµό της Βουλής…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αναπτύχθηκαν προσωπικά θέµατα. Δεν µπορείτε να κάνετε διακρίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη, οι
αντιρρήσεις όπως εκφράστηκαν είναι εκπρόθεσµες. Μπορείτε,
λοιπόν, να πάτε σε άλλη πρόταση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού,
απευθύνθηκαν κατηγορίες. Πρέπει να απαντηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, επί προσωπικού να πάρετε το λόγο. Αλλά, σας είπα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ένα λεπτό! Επί προσωπικού θα σας δώσω το λόγο σε λίγο,
κύριε Λαφαζάνη. Οι αντιρρήσεις είναι εκπρόθεσµες, όπως καταδείχτηκε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι εκπρόθεσµες; Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν µπορεί να γίνει.
Από τη στιγµή που δεν δεχτήκατε την ψηφοφορία επί του συνόλου, δεν µπορούν να γίνουν οι αντιρρήσεις σας δεκτές. Είναι εκπρόθεσµες οι αντιρρήσεις.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, είναι
εκπρόθεσµες οι αντιρρήσεις.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
είναι εκπρόθεσµες και θα σας πω γιατί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, το
Προεδρείο εφαρµόζοντας τον Κανονισµό της Βουλής, για να µην
παραβιάσει τον Κανονισµό της Βουλής, πάλι κρίνει ότι οι αντιρρήσεις είναι εκπρόθεσµες.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εάν ήταν εκπρόθεσµες,
κακώς ξεκινήσατε τη συζήτηση. Έπρεπε να τις απορρίψετε πάραυτα χωρίς συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Από τη συζήτηση
αποδείχθηκε και από…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εφόσον αποχώρησε το
Προεδρείο, το κενό είναι δική σας ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, το
Προεδρείο το οποίο το κατηγορήσατε προηγουµένως...
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Υποβάλαµε πάραυτα τις
αντιρρήσεις, δεν υπήρχε Προεδρείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, αφήστε µε να µιλήσω και εγώ. Το Προεδρείο, το οποίο κατηγορήσατε
ότι δεν τηρεί τον Κανονισµό και εσείς και ο Αρχηγός σας, δεν παραβιάζει τον Κανονισµό. Οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν είναι
εκπρόθεσµες και υπάρχει άλλη διαδικασία την οποία µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε. Δεν µπορεί να γίνει τώρα. Είµαστε στην ψηφοφορία και στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου
Εσωτερικών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν υπήρχε Προεδρείο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, επιτέλους!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχει τελειώσει το
θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είχαµε τελειώσει. Δεν µπορεί
να τελειώσει. Θέλουµε το λόγο. Πώς θα γίνει δηλαδή; Δεν έχουµε
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν ακουστήκατε;
Κύριε Λαφαζάνη, διαφωνείτε µε αυτά. Το Προεδρείο, λοιπόν…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι θα γίνει; Θα προεδρεύσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έτσι θα γίνεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη, το
Προεδρείο κρίνει ότι οι αντιρρήσεις είναι εκπρόθεσµες και συνεχίζει τη δουλειά του, η οποία είναι να ανακοινώσει το αποτέλεσµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …πραξικοπήµατα! Τώρα το θυµηθήκατε ότι είναι εκπρόθεσµο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ανακοινώνω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσεων ασυλίας των συναδέλφων
Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 236 Βουλευτές.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Μιχαήλ Κασσή, υπέρ της
άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές, κατά
της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 22 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές, ψήφισε «λευκό» 1 Βουλευτής.
Συνεπώς, η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
Για την πρώτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Μιχαήλ Ταµήλου,
υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 208 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 26 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές.
Συνεπώς, η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
Για τη δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κ. Μιχαήλ Ταµήλου,
υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 208 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 26 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές.
Συνεπώς, η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
Για την τρίτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Μιχαήλ Ταµήλου,
υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 208 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 26 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές.
Συνεπώς, η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
Για την τέταρτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Μιχαήλ Ταµήλου,
υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 205 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 24 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές, ψήφισαν «ΛΕΥΚΟ» 5
Βουλευτές.
Συνεπώς, η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10523

10524

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10525

10526

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10527

10528

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10529

10530

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10531

10532

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10533

10534

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10535

10536

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10537

10538

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10539

10540

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10541

10542

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10543

10544

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10545

10546

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10547

10548

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10549

10550

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10551

10552

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10553

10554

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10555

10556

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10557

10558

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10559

10560

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10561

10562

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10563

10564

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10565

10566

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10567

10568

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10569

10570

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10571

10572

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10573

10574

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10575

10576

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10577

10578

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10579

10580

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10581

10582

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10583

10584

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10585

10586

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10587

10588

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10589

10590

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10591

10592

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10593

10594

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10595

10596

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10597

10598

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10599

10600

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10601

10602

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10603

10604

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10605

10606

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10607

10608

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10609

10610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10611

10612

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10613

10614

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10615

10616

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10617

10618

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10619

10620

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10621

10622

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10623

10624

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10625

10626

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10627

10628

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10629

10630

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10631

10632

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10633

10634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10635

10636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10637

10638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10639

10640

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10641

10642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10643

10644

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10645

10646

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10647

10648

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10649

10650

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10651

10652

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επανερχόµεθα στη
συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ζητώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ζητώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, όπως καταγγείλαµε, παραβιάστηκε ο Κανονισµός της Βουλής.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί το συνεχίζετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιατί το συνεχίζει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κακλαµάνη,
έχει λήξει. Ο κύριος Πρόεδρος θέλει τον λόγο για κάποιο άλλο
θέµα. Για το προηγούµενο θέµα η συζήτηση έχει λήξει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο, άκουσα την πρότασή σας
από το κλειστό κύκλωµα που είπατε: «Υπάρχει άλλος τρόπος».
Για να ξέρει ο ελληνικός λαός πώς χαρίζετε, µε προσωπική σας
απόφαση, του Προεδρείου, µε εσάς προσωπικά να προεδρεύετε,
250 εκατοµµύρια από τα χρήµατα που πήρε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία. Εσείς προσωπικά!
Σας λέω, λοιπόν, ότι η άλλη πρόταση είναι η κατάθεση τροπολογίας, η οποία θα αναστείλει ή θα ανατρέψει το άρθρο 78. Τι
προβλέπεται, όµως, από τον νόµο; Για να ξέρει ο ελληνικός λαός
πώς το µεθοδεύετε. Εάν έχει ψηφιστεί και δηµοσιευθεί το άρθρο
78, έστω για µία µέρα, και εν συνεχεία µε τροπολογία καταργηθεί, οι κατηγορούµενοι τραπεζίτες µαζί µε τους διευθυντές των
κοµµάτων, όπως ο κύριος Υπουργός, που διετέλεσε διευθυντής
κόµµατος και αυτήν τη στιγµή ελέγχεται από τον κ. Πεπόνη, θα
αθωωθούν, διότι θα έχει ισχύσει, έστω και για µία ώρα, η προτεραία ευµενέστερη διάταξη του νόµου, δηλαδή το άρθρο 78.
Σήµερα έγινε κοµπίνα, πραξικόπηµα µε συµµετοχή της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µε συµµετοχή του Προεδρεύοντος
κ. Τραγάκη και εσάς προσωπικώς, προκειµένου να γλιτώσουν τα
250 εκατοµµύρια τα κόµµατά σας και να µην τιµωρηθούν οι τραπεζίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε, το
«προσωπικώς» σε µένα, ποιο είναι; Γιατί µε κατηγορείτε εµένα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Φεύγουµε από τη Βουλή. Αποχωρούµε από τη Βουλή. Σας
καταγγέλλουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μπορείτε να κατηγορείτε όποιον θέλετε. Θέλω, όµως, να ξέρω την κατηγορία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Και να ξέρετε ότι θα επιδιώξουµε τη δίωξή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Να την επιδιώξετε,
αλλά γιατί;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Σας είπα γιατί. Διότι είπατε –όπως σας είπαν από την Κυβέρνηση- «το θέµα να διορθωθεί αλλιώς», δηλαδή «µε τροπολογία που θα φέρουµε για να καταργηθεί το άρθρο 78».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Είπε κάποιος τέτοιο
πράγµα; Πού το ξέρετε, κύριε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ο νόµος το προβλέπει, ότι δηλαδή αν ισχύσει έστω ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Είναι δυνατόν να
λέτε τέτοια πράγµατα και να βάζετε στο δικό µου στόµα τέτοια
πράγµατα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Σας το λέω, ναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Από πού;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εσείς προσωπικά, ως Προεδρεύων, παραβιάζετε τον Κανονισµό για να περάσετε τα 250...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εσείς προσωπικά,
αυτήν τη στιγµή είστε συκοφάντης! Είστε συκοφάντης και σας
καταγγέλλω στον ελληνικό λαό!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ο λαός της Λακωνίας θα σας κρίνει και εσάς και τους υπο-
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λοίπους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πείτε µου πού το
ακούσατε! Είστε κοινός συκοφάντης!
(Στο σηµείο αυτό σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα των
Ανεξάρτητων Ελλήνων αποχωρεί από την Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τον λόγο έχει ο κ.
Λαφαζάνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα οποία
συµβαίνουν µε ευθύνη του Προεδρείου, της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ, αλλά απ’ ό,τι βλέπω και της ΔΗΜΑΡ, είναι πρωτοφανή και ανεκδιήγητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Από κλειστό κύκλωµα, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, αυτά τα οποία
συµβαίνουν, εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα, από εσάς, το Προεδρείο, τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, και τη ΔΗΜΑΡ είναι πρωτοφανή και ανεκδιήγητα και συνιστούν...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θέλω ευθέως να
µου πείτε σε τι παραβίασα εγώ τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα σας το πω ευθέως, αλλά θα
µε ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρώτον, καταθέτουµε πρόταση
ονοµαστικής ψηφοφορίας -όχι κρυφή, την καταθέσαµε- η οποία
λέει: «Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 78».
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συζητήθηκε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εάν το Προεδρείο έκρινε ότι η
κατάθεση της ονοµαστικής ψηφοφορίας παραβιάζει τον Κανονισµό, έπρεπε αυτήν την ονοµαστική ψηφοφορία να την ακυρώσει
και να πει: δεν γίνεται δεκτό το αίτηµα και τελειώσαµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αυτό είπε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν το έκανε. Έκανε πρόταση το
ίδιο το Προεδρείο, όχι αυτοί οι οποίοι…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξανά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ξανά τα ίδια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Περιµένετε, κύριοι! Θα ακούσετε. Δεν µπορείτε να κατηγορείτε έτσι!
Έκανε πρόταση το Προεδρείο για ονοµαστική ψηφοφορία επί
του συνόλου, την οποία µετά ήθελε να τη χρεώσει σε εµάς. Εάν
ήθελε να κάνει πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του συνόλου, έπρεπε να αναλάβει και την ευθύνη. Δεν θα δώσει την ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώσαµε µε αυτό.
Κάνουµε ένσταση και έχουµε αντιρρήσεις επί της ψηφοφορίας. Εάν οι αντιρρήσεις που έχουµε επί της ψηφοφορίας επί του
συνόλου ήταν εκτός Κανονισµού, θα έπρεπε το Προεδρείο -εσείς
που σας φέραµε τις αντιρρήσεις- να µας πείτε ότι αυτή η αίτηση
που υποβάλουµε δεν µπορεί να συζητηθεί, είναι εκτός του Κανονισµού. Αυτή η αίτηση αντίρρησης, όµως, επί της ψηφοφορίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εγώ δεν έχω µάθει
να φιµώνω κανέναν. Η Βουλή αποφασίζει γι’ αυτά, δεν αποφασίζει το Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ετέθη σε συζήτηση και αφού η
συζήτηση εξελίσσεται και βλέπετε ότι τα πράγµατα δεν είναι ευνοϊκά για την άποψή σας ότι ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο, έρχεστε
εκ των υστέρων να µας πείτε ότι κακώς συζητούµε την ένσταση,
τις αντιρρήσεις, διότι είναι εκτός Κανονισµού. Αυτά είναι πρωτοφανή και ανεκδιήγητα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη, η
Βουλή εκφράζεται δια µέσου του Προεδρείου. Δεν εξέφρασα
εγώ προσωπική άποψη. Η Βουλή εξέφρασε την άποψή της, ότι
είναι εκπρόθεσµος. Δεν την εξέφρασα εγώ. Εγώ εκφράζω τη
Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα Πρακτικά είναι σαφή. Δεν
υπάρχει τίποτα. Ούτε τη Βουλή ρωτήσατε ούτε κανέναν. Εάν θέλετε να ρωτάτε, θα ρωτάτε όταν µπαίνει η αίτηση, όταν εκφρά-
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ζονται οι αντιρρήσεις, όχι όταν είχε εξελιχθεί η συζήτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εγώ ήµουν υποχρεωµένος αυτό να το βάλω σε συζήτηση στη Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …και η συζήτηση ήταν σε βάρος
σας, τότε να λέτε ότι είναι εκπρόθεσµη. Αυτό είναι σαφές και τα
Πρακτικά είναι σαφή. Δεν µπορείτε να θεωρείτε ότι ψηφίστηκε
στο σύνολο ένα νοµοσχέδιο, το οποίο δεν ψηφίστηκε, από το
οποίο προκύπτει ότι όλα τα κόµµατα το καταψήφισαν µε δήλωση
του Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Αυτός έκανε τη δήλωση, δεν την
κάναµε εµείς και παρούσης της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, ο κ. Κακλαµάνης δεν είναι Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρούσης της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου, παρόντων όλων των Βουλευτών, δεν εκφράστηκε αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχουν το δικαίωµα
να µην εκφράζονται, να εκφράζονται µε τη δεδηλωµένη οι Βουλευτές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, δεν ελέχθη
«ναι» από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ελέχθη ακριβώς το αντίθετο
από τον κ. Κακλαµάνη, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Τα Πρακτικά
είναι σαφή. Το νοµοσχέδιο δεν ψηφίστηκε. Το νοµοσχέδιο, αντιθέτως, καταψηφίστηκε στο σύνολό του. Άρα, δεν µπορεί να παράγει έννοµα αποτελέσµατα. Αυτήν την απλή αναγνώριση
έπρεπε να την αποδεχθείτε και δεν είναι δυνατόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μα, δεν είναι στο
δικό µου χέρι να ακυρώσω ένα νοµοσχέδιο, κύριε Λαφαζάνη! Ο
κ. Τραγάκης…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι δυνατόν, γιατί δεν θέλετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη,
εγώ θεωρώ λήξαν το θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν θέλετε να αποδεχθείτε αυτό το αναντίρρητο γεγονός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εγώ να δεχθώ τι;
Ένα ψηφισµένο νοµοσχέδιο από τον κ. Τραγάκη να το ακυρώσω
εγώ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη µε διακόπτετε. Επειδή, λοιπόν, δεν θέλετε να αποδεχθείτε αυτό το αναντίρρητο γεγονός,
ότι η Ολοµέλεια δεν έκανε δεκτό το νοµοσχέδιο, τι κάνετε; Λέτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι δεν γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις, για να υπεκφύγετε και να
µην πάρετε σαφή θέση. Αυτά, όµως, δεν µπορούν να κρύψουν
την πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι σαφής. Το νοµοσχέδιο δεν ισχύει. Οι τραπεζίτες δεν νοµιµοποιούνται στις παρανοµίες τους. Γιατί αυτό κάνει το νοµοσχέδιο. Έρχεστε και λέτε,
τα δάνεια που έδωσαν οι τραπεζίτες, δάνεια εκατοντάδων εκατοµµυρίων, σε πρόσωπα τα οποία είναι αδιευκρίνιστα, είναι νόµιµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη, τα
έχουµε πει. Θεωρώ ότι η συζήτηση έχει λήξει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό λέτε. Με γεια σας µε χαρά
σας, µην κάνετε όµως και πραξικόπηµα! Γιατί κάνετε πραξικόπηµα, για να το νοµιµοποιήσετε. Δεν γίνονται αποδεκτά αυτά,
δεν περνάνε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επανερχόµεθα στη
συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς αποχωρούµε, εφόσον επιµένετε σε αυτήν τη θέση. Αποχωρούµε και καταγγέλλουµε τη
διαδικασία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σόου κάνει µέσα κι έξω. Μας πείσατε! Γι’ αυτό έρχεστε εδώ, για σόου! Καλή όρεξη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαράλαµπος Αθανασίου για οκτώ λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση.
Από παράλειψη µίας λέξεως στο άρθρο 16 παράγραφος 2, η
φράση «δηµοτικών προσώπων δηµοσίου δικαίου» δεν είναι πλήρης και αντικαθίσταται από τη φράση «δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου».
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου για την
κύρωση της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου, έγιναν δύο τοποθετήσεις από συναδέλφους, τόσο από την κ. Γιαταγάνα όσο
και από την κ. Σακοράφα, ότι δήθεν σήµερα το πρωί έγιναν στις
Σκουριές παρατυπίες όσον αφορά διάφορους ελέγχους των δικαστικών αρχών.
Για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις -τα ακούει κι ο ελληνικός λαός κι έχει ψευδείς εντυπώσεις- ότι έγιναν παραβιάσεις,
είµαι υποχρεωµένος να θυµίσω ότι η νυχτερινή έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται στις περιπτώσεις που εναντίον του ελεγχοµένου
υπάρχει ένταλµα σύλληψης. Και, βεβαίως, παρίσταται δικαστικός
λειτουργός. Κατά την έρευνα στις Σκουριές, λοιπόν, παρίσταντο
δύο πταισµατοδίκες κι έγινε η έρευνα. Συνεπώς, δεν υπήρξε καµµία παρατυπία. Αυτά για την ιστορία του πρωινού θέµατος.
Τώρα, όσον αφορά µία διευκρίνιση που ετέθη για το ζήτηµα
της ιθαγένειας: Άλλο το ζήτηµα της ιθαγένειας, ο Κώδικας Ιθαγένειας, κι άλλο το ζήτηµα της µεταναστευτικής πολιτικής, που
αφορά όλους τους ξένους που ζουν στη χώρα µας, τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν άδεια διαµονής. Ο Κώδικας Ιθαγένειας,
λοιπόν, έχει ετοιµαστεί από µία νοµοπαρασκευαστική επιτροπή.
Έχει δοθεί αυτή τη στιγµή στους Αρχηγούς που αποτελούν τη
συγκυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τον κ. Βενιζέλο και τον κ.
Κουβέλη και σε λίγο θα τεθεί σε διαβούλευση, οπότε θα ενηµερωθούν όλα τα κόµµατα.
Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, πράγµατι πρέπει να
αποτελούν την εξαίρεση. Είναι σωστό αυτό και δεχόµαστε ότι
αποτελούν την εξαίρεση. Όταν, όµως, υπάρχουν κατεπείγουσες
περιπτώσεις, δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς. Άλλο είναι το ζήτηµα ότι η δανειακή σύµβαση και το µνηµόνιο υποχρέωσαν να
ψηφιστούν µερικά ζητήµατα και διατάξεις που ήταν κατεπείγουσες -αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτηµα- και άλλο το ότι έπρεπε
σε ορισµένο χρονικό διάστηµα να ψηφιστούν.
Γι’ αυτό, καλό θα είναι να εξετάζεται κάθε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µόνη της. Θα δείτε ότι δεν έχει σηµασία αν
είναι δεκαοκτώ. Σηµασία είχε το κατεπείγον.
Το νοµοσχέδιο, τώρα, µε τον κυρωτικό νόµο, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου -το είπαµε και στην επιτροπή- αποσκοπεί
στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών της µεταναστευτικής νοµοθεσίας και µόνο και ιδίως της διαδικασίας απονοµής της άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι αιτήσεις για την άδεια διαµονής είναι
πάρα πολλές. Παράλληλα, δε, είχε µειωθεί το προσωπικό. Συνεπώς, έπρεπε να πάρουµε µέτρα, για τα οποία υπήρχε µεγάλη
πίεση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να λυθούν µερικά
ζητήµατα. Αλλιώς, κινδυνεύαµε να τιµωρηθούµε µε πρόστιµο.
Η εκτύπωση των αδειών διαµονής ενιαίου τύπου των υπηκόων
τρίτων χωρών, ανατίθεται και σε δηµόσιο φορέα. Αυτό δεν πρέπει να ξενίζει. Διότι ακούστηκε από συναδέλφους ότι αυτό είναι
λάθος, ότι δεν έπρεπε να γίνει και έπρεπε να είναι µόνο στον ιδιωτικό φορέα. Ούτε δηµόσιος φορέας χώρας του εξωτερικού θα
είναι. Θα είναι µόνο η Ελληνική Αστυνοµία.
Επιλέγει, λοιπόν, να είναι µόνο η Ελληνική Αστυνοµία, διότι έχει
υλικοτεχνικό εξοπλισµό. Ξέρουµε ότι εκδίδει τα διαβατήρια και
τις ταυτότητες και πως υπάρχει µία τεχνογνωσία. Επιπλέον, διαθέτει εγκαταστάσεις µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές ασφαλείας, όπως προσδιορίζονται απ’ τους σχετικούς κανονισµούς
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αυτό σηµαίνει πλήρη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων.
Παράλληλα, όµως, θα έχουµε και εξοικονόµηση του κόστους,
διότι η αγορά είναι πολύ πιο ακριβή από ό,τι θα κοστίζει στην
αστυνοµία. Το κόστος για το οποίο έγινε πολύς λόγος αφορά
στις άδειες. Αναφέρεται ρητώς στο κόστος προµήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης στις κάρτες, καθώς
και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης. Προφανώς, το κόστος είναι
πολύ χαµηλό -ειπώθηκε και το πρωί- δεν θα περνάει τα δεκαπέντε ευρώ, απ’ όσο υπολογίζουµε.
Στο σηµείο αυτό δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση του παραβόλου µε το κόστος της κάρτας. Το παράβολο υπήρχε. Είναι ένα
διαφορετικό ζήτηµα. Αποτελεί προδικασία. Δηλαδή για το παραδεκτό της αιτήσεως, για να πάρει κάποιος άδεια παραµονής,
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χρειάζεται να έχει και το παράβολο. Εξασφαλίζεται για το παράβολο -για την πλαστότητα δηλαδή- ότι δεν θα είναι πλαστό, διότι
θα γίνεται µε ηλεκτρονική κατάθεση µέσω τραπεζών.
Τώρα, µερικές αποκεντρωµένες διοικήσεις, όπως ήταν της
Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας, της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της δυτικής Ελλάδας, δεν ήταν έτοιµες να εναρµονιστούν µέσα στην προθεσµία του ενός έτους που προέβλεπε ο ν.
4018/11, ούτως ώστε µέχρι 30 Σεπτεµβρίου να ήταν έτοιµες, για
να µεταφερθούν διάφορα θέµατα µεταναστευτικής νοµοθεσίας
από τους δήµους σε αυτές και κρίθηκε απαραίτητο να δώσουµε
µια παράταση ενός έτους. Δεν µπορούσε να γίνει αλλιώς, είχαν
τεχνικές δυσκολίες. Τους δίνεται µια ευχέρεια -παρόλο που ζητούσαν δύο χρόνια- σε ένα χρόνο. Η προθεσµία αυτή είναι αποκλειστική. Δεν µπορεί να δοθεί άλλη και αν περάσει άπρακτος η
προθεσµία και δεν µεταφερθούν οι αρµοδιότητες αυτές, θεωρείται αυτόµατα ότι έχουν µεταφερθεί.
Απλοποιούµε τις διαδικασίες µε τις παραγράφους 4 και 5 του
άρθρου 11, όπως είπαµε και στην επιτροπή, για να µη χρειάζεται
να υπογράφουν τόσοι Υπουργοί, ειδικά στις περιπτώσεις που δίνουµε άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή για τα µέλη
ξένων αρχαιολογικών σχολών. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπογράφει µόνο ο Υπουργός Εσωτερικών, ενώ µέχρι σήµερα υπέγραφαν τρεις Υπουργοί. Ήτο ο Υπουργός Εσωτερικών, Εργασίας και Αποκέντρωσης.
Για την ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων αυξάνουµε
τις επιτροπές από τρεις που ήταν σε πέντε και αυξάνουµε και τον
αριθµό των µελών. Γιατί το κάναµε αυτό; Διότι, όπως ξέρετε,
σύµφωνα µε το Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας οι τριµελείς επιτροπές, ένας αν απουσίαζε, δεν µπορούσαν να συνεδριάσουν.
Χρειάζεται να είναι και οι τρεις. Συνεπώς, µε την αύξηση αυτή
καλύπτεται το ζήτηµα. Προέβλεπε το αρχικό σχέδιο τέσσερα
µέλη, ύστερα από την παρέµβαση του κ. Αναγνωστάκη και της
ΔΗΜΑΡ και συµφώνησαν και άλλοι, είπαµε να το κάνουµε περιττό
αριθµό. Έτσι, λοιπόν, προστίθεται ένας εκπρόσωπος από την
Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος, για να έχουµε τον περιττό
αριθµό.
Στο ζήτηµα της ταχύτητας διεκπεραίωσης των υποθέσεων είπαµε να µη µετέχουν τόσο πολύ στη διαδικασία απονοµής υπηρεσιακοί παράγοντες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Χρειάζεται πολλές φορές από τέσσερις µέχρι και δώδεκα υπογραφές. Καλά το ακούσατε, δώδεκα υπογραφές. Και κανείς να
µην έχει τη ψευδαίσθηση ότι ο Υπουργός ή ο αρχαιότερος υπάλληλος, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας µπορεί να παρακολουθεί
όλες τις υπογραφές και όλες τις υποθέσεις. Το κάνουµε αυτό για
µια απλούστευση. Δεν µεταβιβάζουµε την αρµοδιότητα για την
υπογραφή, απλώς µεταβιβάζεται το δικαίωµα για την υπογραφή,
πράγµα που σηµαίνει ότι θα το παρακολουθούµε και ανάλογα µε
την εξέλιξη µπορεί ο Υπουργός να το αφαιρεί, να το περιορίζει
κ.ο.κ.. Αλλά θέλουµε µε αυτόν τον τρόπο να καταστήσουµε υπεύθυνους αυτούς, οι οποίοι χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις.
Τώρα, µε την τροπολογία την οποία καταθέσαµε, αποσύραµε
το µέρος που αφορά την αποκεντρωµένη διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης και µένουµε µόνο στην Αττική. Ο στόχος για τον οποίο
το κάναµε αυτό, δεν είναι άλλος, παρά να έχουµε την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αλλοδαπών πολιτών, οι οποίοι θα προσφεύγουν σε αυτές. Έγινε, δηλαδή, µία χωροταξική αναδιάρθρωση
από περιφέρειες. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο µας υπέδειξαν και
οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, αλλά και οι αποκεντρωµένες διοικήσεις, για το µάζεµα της υπόθεσης και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
Παράλληλα, δε, ελήφθη υπόψη σ’ αυτό το συµµάζεµα που κάναµε, ούτως ώστε να γίνεται µία ταχύτερη διεκπεραίωση των
υποθέσεων, και η πληθυσµιακή κατανοµή. Διότι υπήρχαν Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην Αττική που είχαν πολύ
λιγότερο κόσµο, δυσανάλογα µε άλλες περιοχές οι οποίες είχαν
πάρα πολύ µεγάλο.
Είναι ένα θέµα το οποίο είναι διαδικαστικό. Δεν έχει κανένα ζήτηµα ουσίας. Γίνεται µόνο και µόνο, για να µπορούµε να τελει-
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ώνουµε γρηγορότερα τις υποθέσεις.
Αυτά ήθελα να πω για τα δύο άρθρα. Τα υπόλοιπα άρθρα τα
έχει αναπτύξει πάρα πολύ καλά και η εισηγήτριά µας, η κ. Παπακώστα και οι οµιλητές και ο κ. Στυλιανίδης το πρωί. Δεν προέκυψε στη διαδικασία κάτι που να χρήζει περισσότερης
διευκρινήσεως.
Να σας ευχαριστήσω που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλευτής κ. Έλενα Κουντουρά και ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Σαχινίδης ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο για προτασσόµενη δευτερολογία, για τέσσερα λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Αφορά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν.
Η τροπολογία υπ’ αριθµόν 391, η οποία είναι της Κυβέρνησης
και αφορά το Ταµείο Εξυγίανσης του ΟΤΑ, γίνεται αποδεκτή.
Η τροπολογία υπ’ αριθµόν 399 που αφορά ρυθµίσεις για τα
αποτελέσµατα της απογραφής, γίνεται δεκτή.
Και βεβαίως, η διακοµµατική τροπολογία Βουλευτών µε αριθµό 394 γίνεται κι αυτή αποδεκτή.
Για τις άλλες, θέλουµε να έρθουµε πρώτα σε µία συνεννόηση
µε τα συναρµόδια Υπουργεία, ούτως ώστε να µελετήσουµε τις
διατάξεις και σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο να τις φέρουµε προς
επεξεργασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για την τροπολογία που έχει κατατεθεί από την πλευρά του
Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Εσωτερικών και
αφορά την παράταση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα
ήθελα να εκφράσω την άποψή µου, λέγοντας τα εξής:
Πρώτα απ’ όλα, µετά τη συζήτηση η οποία διεξήχθη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το µέλλον του προγράµµατος,
αναµέναµε µία παράταση µέχρι τέλους του έτους. Και αυτό, διότι
η προετοιµασία που πρέπει να υπάρξει είτε για τη συνέχιση του
προγράµµατος µε ενδεχόµενη συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για να µεταβούµε στο σύστηµα το οποίο
προτείνει το Υπουργείο, χρειάζεται συγκεκριµένο χρόνο. Χρειάζεται χρόνο προετοιµασίας το Υπουργείο Εργασίας, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο νοµοθετικό
πλαίσιο. Χρειάζεται χρόνος για την πρόσκληση προς τους παρόχους είτε αυτοί είναι δηµοτικές επιχειρήσεις είτε είναι κοινωνικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αξιολόγηση και βέβαια, η επιλογή
και η συνέχιση του προγράµµατος.
Εποµένως, εκτιµώ ότι λάθος το Υπουργείο δίνει παράταση
µέχρι 30 Σεπτεµβρίου, όπως έχει δώσει και µέχρι τώρα. Θα
έπρεπε να είναι µέχρι τέλος του έτους και βεβαίως να µπουν χρονοδιαγράµµατα: Μέχρι 30 Ιουνίου οι απαραίτητες νοµοθετικές
ρυθµίσεις και µέχρι 30 Σεπτεµβρίου οι απαραίτητες διαδικασίες
για την πρόσκληση.
Επί δύο µέρες τώρα γίνεται µία συζήτηση και δηµόσια κι εδώ
στην Αίθουσα, η οποία περιορίζεται µόνο στους αξιωµατούχους.
Και το πρόβληµα αυτής της Βουλής είναι ότι µιλούν οι αξιωµατούχοι. Όχι µόνο, αλλά κυρίως οι αξιωµατούχοι. Εγγράφθηκα
στο νοµοσχέδιο, για να µιλήσω και να πω την άποψή µου για το
θέµα, το οποίο συζητούµε δύο µέρες. Και ως εισηγητής δεν δικαιούµουν το λόγο, κατά τον κ. Τραγάκη, χθες.
Τα πράγµατα είναι απλά: Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε
την Πέµπτη το βράδυ µε την ολοκλήρωση της ψήφισης των τροπολογιών, δεν έτυχε της αντιρρήσεως κανενός κόµµατος. Και
αυτό διότι όταν ανακοίνωσε ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης ποιες
τροπολογίες αποδέχεται και ποιες όχι, υπήρξαν αντιδράσεις ότι
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έρχονται τροπολογίες και πρέπει να τις µελετάµε περισσότερο.
Και ο κ. Παπαδηµούλης ανέλαβε να ελέγξει τις ύποπτες τροπολογίες, όπως χαρακτηριστικά µου είπε.
Παίρνοντας λοιπόν τις τροπολογίες και ελέγχοντάς τες, τον
ρώτησα στη διαδικασία του ελέγχου: «Ποιες είναι οι ύποπτες που
θα ελέγξετε;». «Μα, φυσικά αυτές που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ»,
είπε ο κ. Παπαδηµούλης, δείχνοντας και την πεποίθησή του για
τα πράγµατα.
Τελειώνοντας τον έλεγχο, µου είπε βεβαίως ότι τελικά ήταν εντάξει οι τροπολογίες. Δεν προχώρησε, όµως, µε δική του ευθύνη
στον έλεγχο των άλλων τροπολογιών, όπως δεν προχώρησε και
κανένα κόµµα. Και φτάσαµε στο σηµείο να κατατίθεται αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας για ένα ψηφισµένο άρθρο, πράγµα το
οποίο σηµαίνει ότι δεν είχε νόηµα και ήταν άκυρη από την αρχή
αυτή η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Κοιτάξτε: Όταν τα διαδικαστικά ζητήµατα, που δεν µπορούν
να λυθούν µε την παραβίαση του Κανονισµού, δηµιουργούν πολιτικό πρόβληµα, χρειάζεται πολιτική τοποθέτηση. Και η πολιτική
τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη: Είµαστε υπέρ του αναπτυξιακού νόµου. Σε καµµία περίπτωση εµείς δεν θα συνεχίσουµε να βάζουµε εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα, σ’ αυτό που
περιµένει ο κόσµος, δηλαδή µία επανεκκίνηση της οικονοµίας
µέσω του αναπτυξιακού νόµου και των κινήτρων. Είµαστε, λοιπόν, υπέρ του αναπτυξιακού νόµου.
Ταυτόχρονα, όµως, προτείναµε στην Κυβέρνηση -η οποία είναι
η µόνη που είχε την ευχέρεια να λύσει το θέµα σ’ ένα ψηφισµένο
άρθρο- να αποσύρει το συγκεκριµένο άρθρο. Αυτή ήταν η πολιτική µας τοποθέτηση, όπως εκφράστηκε από τον Απόστολο Κακλαµάνη. Και µας εξέφρασε όλους σ’ αυτή τη διαδικασία.
Στη συνέχεια, µετά την άρνηση του κ. Παπαδηµούλη να δεχθεί
να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου, το ζήτηµα
έφτασε στην ψήφιση µε βάση τη δεδηλωµένη µε ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και µε ευθύνη όλων των κοµµάτων. Έφτασε να ψηφιστεί η τροπολογία χωρίς να διαπιστωθεί η ασυνέπεια σε σχέση
µε τη διαδικασία κυρίως, γιατί επί της ουσίας έχει στηθεί ένα ολόκληρο «σκηνικό» εδώ και δύο-τρεις µέρες και µιλούν για δάνεια
στα κόµµατα. Όποιος νοµικός µου πει ότι αφορά κόµµατα αυτή
καθ’ αυτή η τροπολογία, όπως είναι, τότε θα πρέπει παράλληλα
να ελεγχθεί και το πτυχίο του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Κεγκέρογλου.
Μπορούν να δευτερολογήσουν τώρα οι συνάδελφοι. Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παπακώστα έχει το λόγο για
τέσσερα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Προέκυψε άλλο θέµα τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι. Επί του
νοµοσχεδίου δευτερολογούν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Του Υπουργείου Εσωτερικών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ακριβώς. Κανονικότατα και µε τον νόµο.
Ορίστε, κυρία Παπακώστα, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ θέλω να πω ότι όσον αφορά στην αιτίαση την οποία έκανε
η αγαπητή συνάδελφος εισηγήτρια κ. Σακοράφα επί ασχέτου µε
το νοµοσχέδιο θέµατος, δηλαδή τη σύλληψη παρανοµούντων µε
δέκα κακουργήµατα και δώδεκα πληµµελήµατα, έχοντας εκδώσει ένταλµα σύλληψης η αρµόδια αρχή σε βάρος τους, εγώ,
απευθυνόµενη στην Αίθουσα της Βουλής, οφείλω ως εισηγήτρια
της Νέας Δηµοκρατίας να απαντήσω ότι αυτή έγινε σύµφωνα µε
τον Κώδικα της Ποινικής Δικονοµίας, όπως ακριβώς ορίζεται σ’
ένα κράτος δικαίου.
Το νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τη λειτουργία
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για θέµατα
που άπτονται της αρµοδιότητας και του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αλλά και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας. Θα ανέµενα κάτι άλλο µετά την εξαντλητική συζήτηση, κυρία Πρόεδρε
και αγαπητοί συνάδελφοι, ελάχιστοι εναποµείναντες αγαπητοί
συνάδελφοι, µετά από έξι ώρες ταραχώδους συνεδρίασης, ως
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µη οφείλανε, ορισµένες πτέρυγες της Βουλής να δηµιουργήσουν
αυτή την ταραχή.
Εδώ, επιτρέψτε µου να κάνω µία παρένθεση: Αν θέλουµε
πραγµατικά να είµαστε συνεπείς όλοι, απ’ όλες τις πτέρυγες, εννοώντας ότι εδώ είναι ο ναός της Δηµοκρατίας και ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να αφήνει την παραµικρή «σκιά» όταν έχει
ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση, διαφορά, αντίθεση, ένσταση,
επιφύλαξη, προς καµµία πτέρυγα της Βουλής για λόγους εντυπώσεων και µόνο, θα έλεγα ότι ήταν προσχηµατική και υποκριτική η στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και ορισµένων άλλων κοµµάτων, που έστερξαν στην προσπάθεια, ναι µεν
να δηλώνουν προς τα έξω ότι δήθεν δεν υπερψήφισαν, επί της
ουσίας όµως να µην αντιδρούν. Κλείνω εδώ το θέµα.
Θέλω να πω ότι το κύρος του Κοινοβουλίου οφείλουµε να το
προστατεύουµε όλες και όλοι µας µε τη συµπεριφορά µας, αποδεικνύοντας κάθε στιγµή και µε κάθε πολιτική µας πράξη ότι το
εννοούµε κιόλας.
Επειδή, λοιπόν, αυτή η επιτροπή πριν έρθει το νοµοσχέδιο
προς συζήτηση και ψήφιση –όπως και έχει συµβεί- στην Ολοµέλεια της Βουλής, έκανε ένα εξαντλητικό διάλογο, κυρία Πρόεδρε
και αγαπητοί συνάδελφοι και µε τους φορείς του εµπλεκόµενους
και επειδή ελήφθησαν υπ’ όψιν και από τον παριστάµενο
Υπουργό Εσωτερικών και από τον Αναπληρωτή Υπουργό, τόσο
οι αγορεύσεις των εισηγητών, των ειδικών αγορητών αλλά και
των µελών της επιτροπής, είχαµε αποδεχθεί κατά πλειοψηφία το
ως άνω σχέδιο νόµου µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες ακριβώς επέλυαν µε τον τρόπο αυτόν τα ζητήµατα τα οποία εκεί είχαν
ανακύψει.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, προτείνω ότι το ως άνω νοµοσχέδιο θα
πρέπει να υπερψηφιστεί κατ’ άρθρον στην προκειµένη περίπτωση, στο σύνολό του -επί της αρχής ψηφίστηκε- και µε τις
τροπολογίες εκείνες, κυρία Πρόεδρε, που έχουν να κάνουν, πρώτον, µε το θέµα της νόµιµης παραµονής στις θέσεις τους και την
καταβολή του αντίστοιχου επιδόµατος στους ορισθέντες µε απόφαση του οικείου οργάνου προϊσταµένους οργανικών µονάδων
–δηλαδή, είναι υπουργική τροπολογία, η οποία ενσωµατώνει η
τροπολογία µας και αφορά στο άρθρο 3 του σχεδίου νόµουώστε να µην τους αναζητηθούν καταλογισµοί οι οποίοι έχουν
γίνει σε βάρος τους, κατά την προηγούµενη παράγραφο, ώστε
να αρθούν οι τυχόν αυτοί καταλογισµοί αυτού του επιδόµατος
του οποίου νοµίµως δικαιούνται. Κατά συνέπεια, λοιπόν, τα ποσά
που έχουν τυχόν βεβαιωθεί στο πλαίσιο των ιδίων καταλογισµών
θα πρέπει να διαγραφούν. Αυτή είναι η µία τροπολογία.
Η άλλη τροπολογία –δεν ξέρω την απάντηση του Υπουργού
Εργασίας που αφορούσε στην έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης- που είχε να κάνει µε την προσθήκη της στο άρθρο 13 της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορούσε στο να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες προσαρµογής προς τις διατάξεις του
ν.4024/2012 τις δαπάνες µισθοδοσίας που θα αποδίδονται από
τους φορείς ΕΟΠΥΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΕΑ προς τη
ΔΕΗ ΑΕ, εµείς είπαµε ότι αυτό πρέπει να γίνει µε κοινή υπουργική
απόφαση.
Τέλος, χαιρόµαστε που γίνεται αποδεκτή από την Κυβέρνηση
η τροπολογία των συναδέλφων οι οποίοι την κατέθεσαν, προκειµένου να εξυπηρετηθούν ζητήµατα αφισορύπανσης.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Κύριε Αναγνωστάκη, θα δευτερολογήσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο για σύντοµη παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως.
Έχετε τον λόγο, κύριε Τριαντάφυλλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι σηµαντικό το ότι διορθώθηκαν πάρα πολλά από τα ζητήµατα αυτά κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, τα
οποία θέσαµε και εµείς από τη δική µας πλευρά και τα οποία βέβαια κατάφερε να τροποποιήσει ο κύριος Υπουργός. Είναι σηµαντικό το γεγονός, επίσης, ότι επιλύονται µε αυτό το νοµοσχέ-
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διο ζητήµατα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
Θα ήθελα να επισηµάνω κάτι το οποίο ανέφερε και η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας –και νοµίζω ότι και τα υπόλοιπα κόµµατα δεν διαφωνούν σε αυτό- ένα σηµείο στο οποίο δεν έχει
επέλθει ακόµα βελτίωση και αφορά το άρθρο 20 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Αυτό αφορά την επάνοδο στελεχών την Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού Σώµατος οι οποίοι παραιτήθηκαν για να
είναι υποψήφιοι Βουλευτές και που πρέπει να επανέλθουν στην
υπηρεσία τους µετά από αυτήν την παραίτηση. Το ρυθµίζει αυτό
επαρκώς, ωστόσο κάνει µία διάκριση µεταξύ Πυροσβεστικής και
Ελληνικής Αστυνοµίας και δεν αναφέρει το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή.
Εποµένως, θα έπρεπε να υπάρξει µία τέτοια τροποποίηση
ούτως ώστε να µπορέσουν να ρυθµιστούν µε τον ίδιο τρόπο και
οι ανάλογες περιπτώσεις, χωρίς καµµία διάκριση, που αφορούν
το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντική η τροπολογία που εισαγάγει το Υπουργείο σε σχέση µε το «Βοήθεια
στο Σπίτι». Το γνωρίζουµε αυτό όλοι όσοι αντιλαµβανόµαστε το
έργο του συγκεκριµένου προγράµµατος, της συγκεκριµένης κοινωνικής δοµής. Επιλύει µεσοπρόθεσµα για το επόµενο χρονικό
διάστηµα ένα πρόβληµα, το οποίο καθυστερήσαµε να το ρυθµίσουµε και αφορά βέβαια, όχι µόνο τους χιλιάδες εργαζόµενους,
αλλά κυρίως τις εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων, συµπολιτών µας που έχουν πραγµατικά ανάγκη σ’ αυτήν τη συγκυρία.
Θεωρώ, όµως, ότι πρέπει να ανοίξει µία συζήτηση –γιατί αυτό
επιλύεται µέχρι τον Σεπτέµβρη αυτού του έτους- µε τους συναρµόδιους Υπουργούς, ούτως ώστε να βρεθεί µία λύση στο νέο κοινοτικό πρόγραµµα να έχουµε µία χρηµατοδότηση της
συγκεκριµένης κοινωνικής δοµής που, επαναλαµβάνω, αφορά
πάρα πολλούς συµπολίτες µας, ούτως ώστε να έχουµε µία χρηµατοδότηση τουλάχιστον µέχρι το 2020.
Αυτό θα συµβάλει σε αυτό που λέµε εµείς στο ΠΑΣΟΚ ότι η
τοπική αυτοδιοίκηση µε τη σηµερινή της δοµή, µε τη σηµερινή
της µορφή µετά τον «Καλλικράτη» µπορεί και πρέπει να συνεχίσει
να επιτελεί το ρόλο του εγγυητή της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή να αποτελεί µια σταθερά στις τοπικές κοινωνίες. Να συνεισφέρει µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε στη δοκιµαζόµενη ελληνική
κοινωνία να αντέξουν οι συµπολίτες µας που πραγµατικά έχουν
ανάγκη, δηµιουργώντας ένα δίκτυο αλληλεγγύης, ένα δίκτυο τέτοιο το οποίο να επιλύει τα πρακτικά καθηµερινά προβλήµατα
των συµπολιτών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
και εγώ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Βορίδης για έξι λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν µπορώ παρά να ξεκινήσω µε µια µικρή αναφορά, σχολιάζοντας το γεγονός ότι δυστυχώς συνάδελφοί µας αποφάσισαν
να αποχωρήσουν από τη συζήτηση. Είναι πράγµα, αναµφίβολα,
εξαιρετικά στενάχωρο.
Ο σχολιασµός που αρµόζει νοµίζω εδώ είναι ότι όλα θα ήταν
πολύ απλά αν είχαν κάνει κάτι απλό όλοι αυτοί οι συνάδελφοι:
Να είχαν υποβάλει µια αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για το
σύνολο, αν αυτό το οποίο υποτίθεται ότι τους εκνεύρισε ήταν ότι
δεν διεξήχθη µια ονοµαστική ψηφοφορία. Και µάλιστα, όταν αυτό
ζητήθηκε από το Προεδρείο να διευκρινιστεί, θα ήταν πολύ απλό
να πουν: ναι, αποδεχόµαστε να διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία
για το σύνολο. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα είχε γίνει.
Και επειδή προφανώς έπραξαν το πρώτο σφάλµα, εν συνεχεία
αποπειρώνται να διορθώσουν το πρώτο αυτό σφάλµα µε σωρεία
σφαλµάτων. Το χειρότερο δε, ήταν η καταγγελία µιας διαδικασίας, ενώ είχαν εύκολα κοινοβουλευτικά µέσα να την εξελίξουν,
να την προχωρήσουν και δεν θα είχαµε ανάγκη ούτε από οξύτητες ούτε από οτιδήποτε. Θα είχαν προχωρήσει όλα µια χαρά.
Τη ρητορική, λοιπόν, περί πραξικοπηµάτων –θα µου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, να πω- οφείλω να την αντιγυρίσω. Γιατί
απέναντι σ’ αυτήν τη ρητορική κάποιος πρέπει να δει πώς περιφρουρεί την κοινοβουλευτική διαδικασία και πώς δεν την ευτελίζει. Και εδώ δυστυχώς πάρα πολλές φορές έχουµε γίνει µάρτυ-
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ρες µιας προσέγγισης, η οποία οδηγεί στον ευτελισµό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Θα πω, κυρία Πρόεδρε, ποιο κατά τη γνώµη µου είναι το πιο
σηµαντικό: µια απόπειρα υφαρπαγής της αρχής της δεδηλωµένης. Εδώ –να το κατανοήσουµε- δεν είναι αστικό σωµατείο, δεν
είναι φοιτητικός σύλλογος, δεν είναι γενική συνέλευση αθλητικού
σωµατείου να µετράµε κεφάλια, πόσοι είναι κάθε φορά και να
πούµε, κέρδισε τώρα αυτός ή κέρδισε εκείνος. Δεν δουλεύει
έτσι. Εδώ υπάρχει η αρχή της δεδηλωµένης, υπάρχει η αρχή της
κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας έτσι όπως αυτή προέκυψε από
µια κυρίαρχη διαδικασία που είναι οι εκλογές.
Το δεύτερο ζήτηµα το σχολίασε ορθότατα η εισηγήτριά µας.
Ξεκίνησε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ µιλώντας για τα θέµατα σήµερα –ξανά, για µια ακόµα φορά- στις Σκουριές και µάλιστα λέγοντας: «µην ακούσω εδώ τίποτα για το νοµότυπο της διαδικασίας».
Πραγµατικά εκπλήττοµαι και εκπλήττοµαι για το εξής: Πρώτον,
διεξάγεται µια διαδικασία στην οποία εκτελείται, κυρία Πρόεδρε
και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένταλµα συλλήψεως κατά υπόπτων. Οι ύποπτοι αυτοί πλέον είναι κατηγορούµενοι. Έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη και βαρύνονται µε βαρύτατα κακουργήµατα,
ανάµεσα στα οποία είναι απόπειρες ανθρωποκτονίας.
Έρχεται ένα κοινοβουλευτικό κόµµα και λέει ότι κακώς εξετελέσθησαν τα εντάλµατα συλλήψεως και γιατί εξετελέσθησαν τα
εντάλµατα συλλήψεως τη νύχτα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 254 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας;
Δηλαδή, µε συγχωρείτε. Να το παρακολουθήσω σ’ αυτήν την
Αίθουσα. Υπάρχει ένα πολιτικό κόµµα σήµερα στην Αίθουσα
αυτήν που λέει ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ένοχοι; Ότι ορθώς
ασκήθηκαν ή κακώς ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις; Με συγχωρείτε. Εγώ το βλέπω αυτό απίθανο, εξωφρενικό. Μάλιστα, «κουνάει και το δάχτυλο» στις άλλες πολιτικές δυνάµεις και λέει «µη
µου λέτε εµένα για τη νοµιµότητα»; Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ
είναι ότι δεν έπρεπε να διερευνηθούν αυτά τα εγκλήµατα που
έγιναν και έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων; Αυτή είναι η
θέση τους;
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Ακούστηκε πολλή κριτική για την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν είναι καλή νοµοθετική
πρακτική –να συµφωνήσουµε όλοι σ’ αυτό, έχει επισηµανθεί πολλές φορές- αλλά επίσης να πούµε ότι αυτή η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου έχει ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου. Εποµένως, δεν
έχουµε αυτήν την πρακτική. Ακολουθήθηκε κάποια στιγµή. Έχει
εγκαταλειφτεί και πλέον έχουµε την κανονική νοµοθετική διαδικασία, η οποία ακριβώς φανερώνει ότι η χώρα έχει µπει σε µία
κατάσταση ισορροπίας και στο επίπεδο της νοµοθέτησης.
Κατά τη γνώµη µου, τι ακούστηκε, το οποίο αξίζει ένα σχολιασµό; Άκουσα, για παράδειγµα, ότι το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας παραβιάζει –λέει- την αρχή του αυτοδιοίκητου
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τίνι τρόπω; Δηλαδή,
αν κάποιος λέει ότι υπάρχουν οικονοµικές υπερβάσεις στους δήµους και ότι αυτές οι οικονοµικές υπερβάσεις στους δήµους δεν
πρόκειται να µεταφερθούν στον προϋπολογισµό, αλλά «χτυπάει
ένα καµπανάκι» και λέει «κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε, διότι θα
αναγκαστείτε στο τέλος αυτά να τα µεταφέρετε στους δηµότες
σας», αυτό είναι κακό και είναι παρέµβαση στα του δήµου;
Δηλαδή το αντίθετο-καλό ποιο είναι; Αυτό το οποίο ζούµε
τώρα, όπου έρχεται ο κάθε δήµαρχος, υπερβαίνει κάθε έννοια
προϋπολογισµού και µετά στέλνει το λογαριασµό να τον πληρώσουν οι φορολογούµενοι, µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό;
Αυτό είναι το εναλλακτικό µοντέλο αυτοδιοικήσεως; Γιατί άκουσα
τον κ. Βούτση να το συζητάει.
Για το άρθρο 22 έγινε πολύς λόγος και πολύς κριτικός λόγος.
Και υπάρχουν προφανώς αποκλίνουσες απόψεις ανάµεσα στους
Βουλευτές. Τι κάνει το άρθρο 22; Εγώ θα είµαι επίσης κριτικός
για το άρθρο 22 από µία άλλη σκοπιά, όµως, κύριε Υπουργέ. Τι
κάνει το άρθρο 22; Στο φόρο 20%, ο οποίος είχε επιβληθεί σε
επιχειρήσεις που είτε είναι εκδοτικές είτε είναι τηλεοπτικές, ηλεκτρονικές, ραδιοφωνικές αναστέλλει την έναρξη λειτουργίας
του, την ισχύ του, για έναν χρόνο. Από την 1-1-2013 που έπρεπε
να ξεκινάει, πηγαίνει την 1-1-2014.
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Μου επιτρέπετε να υποµνήσω µε τι βαρύνονται σήµερα αυτές
οι επιχειρήσεις; Βαρύνονται σε κάθε διαφηµιστικό τους έσοδο,
γιατί αυτά είναι τα κύρια έσοδα, τα των διαφηµίσεων, κυρία Πρόεδρε. Διαφηµιστικά έσοδα έχουν αυτές οι επιχειρήσεις, κυρίως
οι τηλεοπτικές-ραδιοφωνικές, δεν έχουν άλλα. Θα σας πω τι σηµαίνει αυτό, µε κόστος 23% ΦΠΑ, 20% αγγελιόσηµο. Πήγαµε ήδη
στο 43%. Με την ενεργοποίηση αυτού του φόρου, θα πηγαίναµε
στο συν 20%. Πάµε στο 63%, σε µια διαφηµιστική αγορά η οποία
έχει χάσει λόγω της κρίσεως. Όπως αντιλαµβάνεστε, η πρώτη
ελαστική δαπάνη για τις επιχειρήσεις είναι η διαφήµιση.
Έχουµε µια θεαµατική συρρίκνωση της διαφήµισης. Έχουµε
µία τεράστια κρίση εποµένως στα ηλεκτρονικά µέσα. Και αντί να
πούµε αυτό, ότι δηλαδή ήδη είναι υπερβολικά βεβαρηµένες οι
επιχειρήσεις µε φορολογία και να πάµε στον αντίποδα, να πάµε
ευθέως στην κατάργηση αυτού του φόρου, ο οποίος ούτως ή
άλλως, δεν εισπράττεται, αλλά απλώς τον παρατείνουµε και τον
παρατείνουµε, µόνο και µόνο γιατί δεν θέλουµε να πούµε αυτό
το αυτονόητο, ότι υπάρχει υπερβολική φορολογική επιβάρυνση
στα διαφηµιστικά έσοδα, ότι η διαφηµιστική αγορά είναι µία
αγορά υπηρεσιών και δεν υπάρχει κανείς λόγος να τη σκοτώνουµε, ότι στη διαφήµιση δουλεύουν άνθρωποι και δεν υπάρχει
κανείς λόγος να τους οδηγούµε στην απόλυση, ότι στα µέσα
δουλεύουν άνθρωποι και δεν υπάρχει κανείς λόγος να τους οδηγούµε στην απόλυση, ότι δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγµή στην
πραγµατικότητα κερδοφόρα µέσα, προκειµένου να µιλάµε για
µεγάλη φορολόγηση των κερδών τους, αντί να δούµε αυτήν την
πραγµατικότητα της συγκεκριµένης µιντιακής και διαφηµιστικής
αγοράς, ερχόµαστε και λέµε: ξέρετε, ας το αφήσουµε για ένα
χρόνο, να το πάµε παρακάτω.
Η σωστή θέση θα ήταν εδώ ότι αυτό θα έπρεπε να καταργηθεί.
Ήδη, η φορολόγηση είναι υπερβολική, η επιβάρυνση είναι πέραν
κάθε ορίου και είναι πολύ βαρύτερη από οποιεσδήποτε άλλες
επιχειρήσεις υπάρχουν στο χώρο.
Κάνει µία ακόµη επιλογή το νοµοσχέδιο, την οποία θα ήθελα
να σχολιάσω. Και η επιλογή είναι στο ζήτηµα της κατανοµής, ουσιαστικά στο χρονικό σηµείο έναρξης των συνεπειών της απογραφής. Και η επιλογή που κάνει είναι ότι µετακινεί το χρονικό
σηµείο έναρξης αυτών των συνεπειών και το πηγαίνει στο καινούριο οικονοµικό έτος.
Αναπτύχθηκε ένα επιχείρηµα εδώ από τον κύριο Υπουργό. Το
επιχείρηµα το οποίο ακούστηκε είναι ότι στην πραγµατικότητα
δεν µπορεί να γίνει σήµερα προσαρµογή των προϋπολογισµών.
Αυτό θα ανέτρεπε µία προσπάθεια δηµοσιονοµική που γίνεται
και στην οποία συµβάλλουν και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι θα ανέτρεπε ένα συνολικό σχεδιασµό και ότι ενδεχοµένως -υπάρχει µία σκέψη- θα υπήρχε µεγάλη επιβάρυνση για
τους µικρότερους δήµους, γι’ αυτούς τους δήµους που χάνουν
κατοίκους και οι οποίοι έχουν ξεκινήσει µε ένα διαφορετικό προϋπολογισµό.
Τα ακούω αυτά τα επιχειρήµατα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να
δει κανείς µία πραγµατικότητα και µία αδικία, γιατί η σύνδεση
της κατανοµής κονδυλίων µε τον πληθυσµό υπηρετεί µία πραγµατικότητα ότι δηλαδή οι µεγάλοι δήµοι πρέπει να εξυπηρετήσουν πολύ περισσότερους ανθρώπους και εποµένως µε το να
µην διαθέτουµε τα κονδύλια που απαιτούνται, κάνουµε µία επιλογή που αδικεί τους δηµότες των µεγάλων δήµων.
Καθυστέρησε η απογραφή, καθυστέρησε η δηµοσίευσή της,
καθυστέρησε ήδη η εφαρµογή των αποτελεσµάτων και πηγαίνουµε σε µία ακόµα παράταση. Ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι το
ζήτηµα που θέτουν οι δήµαρχοι. Εγώ δεν κοιτώ τους δηµάρχους,
δεν µε ενδιαφέρουν οι αιρετοί, κοιτώ όµως τους δηµότες. Οι δηµότες έχουν σηµασία.
Άρα, λοιπόν, µε το να µην κάνουµε το ταχύτερο δυνατό αυτήν
την προσαρµογή, στην πραγµατικότητα κάνουµε µία επιλογή που
αδικεί τους δηµότες που έχουν πια τα αποτελέσµατα της απογραφής, που θα έπρεπε να έχουν πρόσθετους πόρους για να
εξυπηρετηθούν µέσω των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και δεν το κάνουν αυτό.
Υπήρξε µία µεγάλη συζήτηση για το θέµα των αρµοδιοτήτων
του Γενικού Γραµµατέα. Εγώ δεν έχω κανένα ζήτηµα µε αυτό.
Αντίθετα, νοµίζω ότι έτσι όπως διατυπώθηκε είναι απολύτως ορ-
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θολογικό και καταλαβαίνουµε όλοι την αναγκαιότητα να υπάρξουν –και το εξήγησε και ο Υπουργός- µέσα σ’ ένα πολυκοµµατικό πλέον σχήµα κυβερνητικής συνεργασίας, διαδικασίες ενοποίησης.
Μία τέτοια διαδικασία ενοποίησης είναι αυτή η υπογραφή, όχι
υπό την έννοια βεβαίως του τυπικώς προαπαιτούµενου –υπό την
έννοια ότι ακυρώνει, τη δυνατότητα των Υπουργών να νοµοθετούν- αλλά κυρίως υπό την έννοια ότι πιστοποιεί την ενοποίηση
των κυβερνητικών θέσεων.
Κατά τη γνώµη µου, θα ανακύψει ένα ζήτηµα και το ζήτηµα το
οποίο θα ανακύψει είναι ότι δεν µπορεί να τίθεται ως διαδικαστική προϋπόθεση, κυρία Πρόεδρε, η υπογραφή αυτή για το ζήτηµα της καταθέσεως των νοµοσχεδίων ή των τροπολογιών στη
Βουλή. Η επιλογή δηλαδή που κάνει εδώ ο νοµοθέτης, είναι να
µεταφέρει µία υποχρέωση στη Βουλή. Εγώ δεν έχω κανένα ζήτηµα αν αυτό το ρυθµίσει η Κυβέρνηση και το πούµε µέσα στο
νόµο, όπως το λέµε, προκειµένου να ρυθµιστεί το ζήτηµα της λειτουργίας της Κυβέρνησης. Όµως, δεν µπορεί µε νόµο η Κυβέρνηση να πει το τι θα κάνει η Βουλή. Το τι θα κάνει η Βουλή πρέπει
να το πει η Βουλή µε τον Κανονισµό της.
Κατά τη γνώµη µου, λοιπόν, εδώ υπάρχει µία επισήµανση. Εγώ
θα έλεγα ότι ακόµα και µέχρι το τέλος της συζήτησης, µπορεί να
φύγει µία παράγραφος γιατί αυτό το διαδικαστικό ζήτηµα είναι
που δηµιουργεί µία αντινοµία και θα µπορούσε να ρυθµιστεί.
Έχει κατατεθεί µία τροπολογία, από την πλευρά της Χρυσής
Αυγής και από την πλευρά των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας, που αφορά στο ζήτηµα των Βορειοηπειρωτών και Ποντίων,
δηλαδή οµογενών υπερηλίκων, στους οποίους χορηγείτο ένα
βοήθηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτή έχει κατατεθεί από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Α, δεν το ήξερα. Άρα, λοιπόν, έχει
κατατεθεί από όλες τις πτέρυγες. Πολύ ωραία.
Ξέρετε ότι δεν είµαι από αυτούς που προσχωρούν εύκολα σε
αιτήµατα, τα οποία έχουν υψηλό δηµοσιονοµικό κόστος. Δεν το
έχω κάνει ποτέ, αυτά τα χρόνια της κρίσης. Δεν το κάνω, ακόµα
κι όταν είναι τελείως εύλογα κι αυτονόητα τα πράγµατα.
Θέλω όµως να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, το εξής: Είναι τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, πράγµατι. Τώρα δεν έχουµε
το Υπουργείο Εργασίας εδώ, το κατανοώ, η τοποθέτηση είναι περισσότερο πολιτική δήλωση. Θα ήταν ευχής έργο, αν ήταν ο κύριος Υπουργός εδώ για να µπορέσει να τοποθετηθεί επ’ αυτού,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο εγώ θέλω να πω.
Αντιλαµβάνοµαι ότι ενδεχοµένως έτσι όπως είναι διατυπωµένη
η τροπολογία έχει πολύ αυξηµένο δηµοσιονοµικό κόστος. Η αρχική σκέψη πίσω απ’ αυτό, λέω ξεκάθαρα ποια ήταν: «Αποτελεί
βοήθηµα, προκειµένου άνθρωποι να µένουν στις πατρογονικές
τους εστίες», τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους Βορειοηπειρώτες.
Ανεστράφη αυτό µε άλλες ρυθµίσεις, που µάλιστα απαιτούσαν
για τη λήψη του βοηθήµατος αυτού, της συντάξεως αυτής, να
έχει ο άλλος παρουσία στον ελλαδικό χώρο. Δεν ήταν η αρχική
ιδέα αυτή. Η αρχική ιδέα ήταν ακριβώς η αντίστροφη, να µην έχει
παρουσία στον ελλαδικό χώρο, αλλά να ενισχυθεί κυρίως το µειονοτικό στοιχείο, προκειµένου να παραµείνει στο χώρο της µειονότητας.
Κατά τη γνώµη µου, µια προσαρµογή σε αυτήν την κατεύθυνση -και είναι κάτι που πρέπει να το λάβει υπόψη το Υπουργείο
Εργασίας- θα µπορούσε και να µειώσει το δηµοσιονοµικό κόστος
αυτής της τροπολογίας, έτσι όπως εισάγεται στο σύνολό της,
αλλά και να επιτελέσει τη βασική της λειτουργία, όταν είχε αρχικώς τοποθετηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα.
Τέλος, ακούστηκαν πολλά και ακούστηκαν αρκετά και από την
πλευρά της Χρυσής Αυγής που δεν µπορώ να τα αφήσω ασχολίαστα. Εγώ θα προτιµούσα, κυρία Πρόεδρε, ο διάλογος να διεξάγεται µε όρους πραγµατικούς, µε όρους πολιτικούς και µε
όρους που έχουν να κάνουν µε τη µεγάλη δυσκολία στην οποία
βρίσκεται η πατρίδα µας σήµερα.
Αντιλαµβάνοµαι ότι ο καθένας έχει τη διάθεση να κάνει τις
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δικές του ιστορικές αναφορές. Φαντάζοµαι ότι όλα τα κόµµατα
εδώ έχουν τη δική τους ιστορική πορεία και ταυτότητα και τη
δική τους ιστορική διεργασία. Η προσφυγή, όµως, στον ιστορικό
λόγο, κατά τη γνώµη µου, σήµερα ελάχιστα εισφέρει. Τώρα το
να ακούει κριτική, παραδείγµατος χάριν, η Νέα Δηµοκρατία γιατί
ορκίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής από τον Φαίδωνα Γκιζίκη
και τι έγινε στη διάρκεια της Μεταπολιτεύσεως και σε αυτό το
µεταβατικό καθεστώς –να ακούγεται αυτό ως ψόγος από ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς τοποθετούνται
απέναντι σε αυτά τα ζητήµατα, αλλά µάλλον έχουν ένα πολλαπλό
λόγο για να το πω επιεικώς, για να το πω ξεκάθαρα- αυτό προέρχεται ως µια έγκληση, ως µια κατηγορία; Διότι δεν νοµίζω ότι
αµφισβητείται πως ο Κωνσταντίνος Καραµανλής αποκατέστησε
τη Δηµοκρατία στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό προέρχεται από τα
χείλη ανθρώπων που λένε, παραδείγµατος χάριν, «ποιοι είναι οι
φασίστες εδώ µέσα;». Εννοούν, παραδείγµατος χάρη, ότι η Νέα
Δηµοκρατία είναι φασιστικό κόµµα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι;
Εγώ δεν θέλω να πέφτουµε σε αυτό το επίπεδο χαρακτηρισµών, διαλόγου, συζητήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην το κάνετε,
λοιπόν. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν θέλω και δεν πρέπει, γιατί, κατά
τη γνώµη µου –και το έχω πει πολλές φορές- µπορεί κάποιος να
ασκήσει αντιπολίτευση, χωρίς να είναι ανάγκη να προσφεύγει σε
τέτοιου είδους επιχειρηµατολογίες.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνο
το οποίο εγώ περιµένω από όλες τις πτέρυγες της Βουλής είναι
να ακούσω την άποψη της Χρυσής Αυγής, του ΠΑΣΟΚ, της Δηµοκρατικής Αριστεράς, να ακούσω τη θέση τους για το ζήτηµα
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα καταγγελίες, κραυγές, ισοπέδωση, ο ένας: «είναι αυτό», ο άλλος: «είναι εκείνο», ο άλλος:
«είναι το τρίτο» νοµίζω ότι όλο αυτό δεν βοηθάει σε αυτό που
έχει ανάγκη η πατρίδα µας. Να υπάρχουν δηλαδή οργανωµένα,
συγκροτηµένα επιχειρήµατα, ιδεολογικοπολιτικός λόγος, ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση, αλλά σε αυτό το επίπεδο και όχι
να πέφτουµε σε µια προσέγγιση, σε έναν λόγο ο οποίος ελάχιστα
βοηθάει σε αυτό που έχει σήµερα ανάγκη ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βορίδη.
Πρέπει να ενηµερώσω το Σώµα ότι υπήρξε µια προσυνεννόηση
χθες µε τον χθεσινοβραδινό Προεδρεύοντα ότι όσοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δεν µίλησαν επί της αρχής, θα έχουν χρόνο
δεκαπέντε λεπτά.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων
και εσείς, κύριε Παππά, που µιλήσατε θα έχετε προφανώς λιγότερο χρόνο. Ενηµερώνω, γιατί είδα µια απορία σε εσάς.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου, έχει τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω και εγώ µε ένα γενικό σχόλιο για
όσα διηµείφθησαν σήµερα εδώ. Σήµερα εδώ είδαµε να παίζεται
ένα έργο. Θα το ονόµαζα: «Ο κύκλος των πολλών και σκόπιµα
χαµένων ευκαιριών». Πολλές πράξεις στο έργο. Ήδη από χθες
χάθηκε η πρώτη ευκαιρία να γίνει πραγµατικά ονοµαστική ψηφοφορία σε µια αµφιβόλου τυπικής νοµιµότητας τροπολογία. Χάθηκε η ευκαιρία από την Αντιπολίτευση. Σκόπιµα; Δεν το γνωρίζω. Δεν µπορώ να αποδίδω δίκην προθέσεων, το υποπτεύοµαι.
Σήµερα το πρωί χάθηκαν και άλλες ευκαιρίες. Και χάθηκαν ευκαιρίες την ώρα που συνεζητείτο η ψήφιση του νοµοσχεδίου στο
σύνολό του. Γιατί τότε δεν αποδέχτηκε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση άλλη πράξη στο έργο, να ψηφιστεί εκείνη την ώρα µε ονοµαστική ψηφοφορία στο σύνολό του το νοµοσχέδιο; Τέλος, γιατί
υπέβαλε την αντίρρηση της εκπρόθεσµα; Άρα, όλα αυτά γίνονται
για επικοινωνιακούς λόγους του διδύµου Τσίπρα – Καµµένου,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια θα πρέπει να απαντήσει η Βουλή µε πολύ σοβαρό και σθεναρό τρόπο
ότι δεν επιτρέπεται να ευτελίζεται ο Κανονισµός και οι διαδικασίες από όσους δεν τους αξιοποιούν. Διότι συνάδελφοι που κόπτονται περί πραξικοπηµάτων, δεν αξιοποίησαν τις δυνατότητες
που τους έδωσε ο Κανονισµός της Βουλής και το Σύνταγµα. Τις
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άφησαν να περάσουν και µετά κατήγγειλαν.
Γιατί κατήγγειλαν; Για «να παίξουν» επικοινωνιακά. Για να παίξουν ένα έργο. Να πουν στον ελληνικό λαό τι; Για µία τροπολογία, η οποία, όπως ακούσατε ήδη, δεν αφορά καν τα κόµµατα.
Εµείς τους προκαλούµε άλλη µία φορά, να έρθουν να συζητήσουµε για το θέµα των οικονοµικών των κοµµάτων εδώ. Προκαλούµε κι εσάς, κύριε Υπουργέ, που εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή, να το συζητήσουµε αυτό εξονυχιστικά. Να
µην καλύψουµε τίποτα.
Αυτό όµως, που δεν µπορούµε να καλύπτουµε, είναι µονίµως
την επίκληση του Κανονισµού απ’ αυτούς που τον παραβιάζουν.
Διότι και η αίτηση είχε και εκπρόθεσµα κατατεθεί και δεν είχε το
απαραίτητο σύνολο των Βουλευτών. Άρα, προς τι ο λόγος; Επικοινωνιακά παιχνίδια, «έργα», εδώ στη Βουλή. Κρίµα!
Μπαίνω στο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ.
Έχει και από χθες και σήµερα σχεδόν εξαντληθεί η συζήτηση.
Ήδη οι εισηγητές µας -αρχικά ο κ. Ντόλιος και µετά ο κ. Τριαντάφυλλος- έχουν επισηµάνει επιµέρους ζητήµατα. Θέλω ένα δύο γενικά σχόλια και δύο - τρία κορυφαία, κατά τη γνώµη µου,
ζητήµατα να επισηµανθούν κι από µένα.
Το καλώς νοµοθετείν και η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κύριε Υπουργέ, από τον συνάδελφό σας, τον κ. Στυλιανίδη, δεν
καλύφθηκα χθες. Διότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µπορεί να κατετέθη στις 31 Δεκεµβρίου -και κανείς δεν είπε ότι δεν
δουλεύουν οι Υπουργοί- αλλά τα προβλήµατα προϋπήρχαν. Και
θα µπορούσε κάλλιστα, τα όσα νοµοθετήθηκαν σ’ αυτήν την
πράξη, να έχουν έρθει πολύ πριν την παραµονή Πρωτοχρονιάς,
ούτως ώστε να µην κάθεται και ο Υπουργός και το Υπουργικό
Συµβούλιο διά περιφοράς να υπογράφει πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου. Άρα, αυτό για εµάς δεν είναι δεκτό.
Εγώ θα εκφράσω, όµως, την καλή µου πίστη ως κοινοβουλευτική δύναµη µετέχουσα στον κυβερνητικό συνασπισµό, σ’ αυτό
που άκουσα να λέει ο Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας:
«Αυτό ήταν στις 31 Δεκεµβρίου. Έχουµε τελειώσει µ’ αυτό».
Πράγµατι, εγώ ελπίζω να έχουµε τελειώσει µ’ αυτό, διότι εµείς,
τουλάχιστον ως ΠΑΣΟΚ, έχουµε τελειώσει µ’ αυτό. Ως εδώ για
το διαδικαστικό.
Επί της ουσίας: Κοιτάξτε, το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας δεν θα λύσει όλα τα προβλήµατα της αυτοτέλειας και
της αυτονοµίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε
και το µεγάλο πρόβληµα που έχει ακόµα η σχέση µεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης, που είναι µία σχέση ετεροβαρής, µία
σχέση µεγαλύτερης εξάρτησης από το κράτος της αυτοδιοίκησης απ’ ό,τι θα έπρεπε να είναι.
Αυτό, πιστεύω, κύριε Υπουργέ και κυρία Πρόεδρε, πρέπει να
το συζητήσουµε εκτενώς ενόψει της συνταγµατικής Αναθεώρησης.
Να συζητήσουµε τι λοιπόν; Περισσότερη οικονοµική αυτοτέλεια στους δήµους της χώρας. Να το συζητήσουµε ουσιαστικά.
Να δούµε ποια είναι τα όρια του 101 και του 102. Να δούµε πώς
βλέπουµε ξανά την οργάνωση του κράτους και της αυτοδιοίκησης και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων. Διότι το ζήτηµα αφορά
και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων.
Και γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας είναι εκείνη η οποία δεν διευκολύνει
-κι όχι διότι φταίει το Συµβούλιο της Επικρατείας, το Συµβούλιο
της Επικρατείας καλείται να επισηµάνει πλευρές του Συντάγµατος- τη µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων.
Άκουσα από τον κ. Στυλιανίδη -και χαίροµαι που το άκουσα
αυτό, το πιστεύω και περιµένω να δούµε τα αποτελέσµατα- ότι
οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας επεξεργάζονται σχέδια και
πρόγραµµα µεταβίβασης αυτών των αρµοδιοτήτων. Αυτό είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Θεωρούµε, δε, ότι και τα ζητήµατα του κόστους, όπως είπε και
ο εισηγητής µας, µπορούν να λυθούν, διότι αυτές οι αρµοδιότητες ασκούνται έτσι κι αλλιώς κι έχουν κάποιο κόστος.
Και επειδή και τις επόµενες ηµέρες και σήµερα συζητούµε και
συζητά η Κυβέρνηση και µε τους εταίρους και πιστωτές µας το
ζήτηµα της διοικητικής αναδιάρθρωσης, «ιδού πεδίον δόξης λαµπρόν». Διότι η µεταφορά των αρµοδιοτήτων θα διευκολύνει την
κινητικότητα εντός του -εν τη ευρεία έννοια- δηµοσίου τοµέα.
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Άρα, εν προκειµένω, θα διευκολύνει και τη µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θέλω να κάνω κι ένα σχόλιο –επιτρέψτε µου- για τις διατάξεις
που αφορούν τη συνυπογραφή του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης. Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης ασκεί έναν
κοµβικό ρόλο συντονισµού και στήριξης. Δεν είναι, όµως, µέλος
του Υπουργικού Συµβουλίου. Μέλος του Υπουργικού Συµβουλίου είναι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί κατά το Σύνταγµα.
Παρίσταται ο Γενικός Γραµµατέας -µε βάση το π.δ. 63/2005 και
76- και το προσωπικό που ορίζεται και είναι κάθε φορά εκεί για
να στενογραφεί, να παρακολουθεί, να κρατά τα πρακτικά.
Άρα, έχει περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα.
Η νοµοτεχνική βελτίωση που φέρατε στη ρύθµιση, οριακά
λύνει το θέµα, διότι προσδιορίζει έναν ρόλο στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, ο οποίος είναι, αν θέλετε, ρόλος περισσότερο διαδικαστικός και λιγότερο επί της ουσίας. Δεν νοείται
κανείς ότι µπορεί κάποιος Υπουργός να εµποδιστεί να καταθέσει
νοµοθετική πρωτοβουλία.
Από εκεί και πέρα, όµως, τίθεται ένα θέµα ως προς τις αρµοδιότητες της Βουλής. Δεν µπορεί κανένας Γενικός Γραµµατέας
να παρακωλύει τη Βουλή να αποδεχθεί ή όχι τα νοµοσχέδια.
Γι’ αυτό θα συµφωνήσω µε τον κ. Βορίδη και παρακαλώ να
αποσύρετε το σχετικό εδάφιο.
Σε σχέση µε αυτό, θα ήθελα επίσης να σας θυµίσω πώς όταν
συζητήθηκε η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, σας επισηµάναµε
ότι αυτήν τη στιγµή στο κέντρο –κάτι που χρειάζεται βεβαίως και
γι’ αυτό ψηφίσαµε και δώσαµε αυτήν τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση, για να έχει καλύτερο συντονισµό- συνυπάρχουν τόσο η Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού, η οποία υπήρχε πριν, όσο
και η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού που ψηφίσαµε υπό τον όρο
ότι θα είναι µεταβατικό αυτό το στάδιο. Τότε ο συνάδελφός σας,
κύριε Υπουργέ, ο κ. Σταµάτης µου είπε ότι είναι µεταβατική η
συνύπαρξη των δύο Γενικών Γραµµατειών, Πρωθυπουργού και
Συντονισµού, διότι δεν είναι δυνατόν να µην ξέρουµε ποιος κάνει
τι και να έχουµε δύο Γενικές Γραµµατείες σε παράλληλες ή και
επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες εν τοις πράγµασι και στο πολιτικό γίγνεσθαι το καθηµερινό.
Θα πρέπει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να µας δώσει η Κυβέρνηση
αυτό το χρονοδιάγραµµα που µας υποσχέθηκε πότε θα καταργηθεί η µία Γραµµατεία υπέρ της άλλης την οποία ψηφίσαµε,
διότι αυτά δηµιουργούν αυτές τις ρυθµίσεις που έχουν κωλύµατα, όπως είπε και ο εκπρόσωπος του δικού σας κόµµατος, της
Νέας Δηµοκρατίας.
Θέλω, επίσης, κυρία Πρόεδρε, να επισηµάνω κι εγώ ένα - δύο
άλλα ζητήµατα που αφορούν τις τροπολογίες.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 399 που είναι η κατανοµή των
κεντρικών αυτοτελών πόρων της αυτοδιοίκησης µετά την απογραφή του 2011, κατ’ αρχάς υπάρχει µια τροµερή καθυστέρηση.
Αυτήν την καθυστέρηση καλούνται να την επωµιστούν οι κάτοικοι
εκείνων των δήµων της χώρας οι οποίοι έχουν αύξηση πληθυσµού. Και υπάρχουν πάρα πολλοί και σε πολλά µέρη της Ελλάδας. Φτάνει ακόµη και τα όρια του 60% η αύξηση πληθυσµού
έναντι της προηγούµενης απογραφής. Υπάρχει δήµος στη χώρα
που έχει υπερβεί το 60% στην αύξηση πληθυσµού. Αυτοί οι δήµοι
εδώ και ενάµιση χρόνο, ήδη, λειτουργούν µε πολύ περιορισµένους πόρους σε σχέση µε τις ανάγκες των κατοίκων που καλούνται να καλύψουν, διότι γι’ αυτό ενδιαφερόµεθα.
Βεβαίως, το πληθυσµιακό κριτήριο δεν είναι το µόνο. Και, βεβαίως, πρέπει να ληφθεί µέριµνα ιδιαίτερα για τους µικρούς και
αγροτικούς δήµους να έχουν κάποια µίνιµουµ έξοδα. Κανείς δεν
είπε όχι. Είναι σε γνώση µας ότι η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας στο επικείµενο συνέδριό της στις 23 Μαΐου θα παρουσιάσει
πρόταση µε βάση την οποία θα υπάρξει µία πολυκριτηριακή προσέγγιση στο ζήτηµα της κατανοµής των κεντρικών αυτοτελών
πόρων. Να τη δούµε αυτήν την πρόταση της αυτοδιοίκησης, να
τη συζητήσουµε εδώ στη Βουλή.
Άρα, µε δεδοµένο ότι αυτή η τροπολογία θα δηµιουργήσει
οξύτατα προβλήµατα σε µια σειρά δήµους, οι οποίοι δεν θα
φταίνε και θα έχουν κάθε δικαίωµα να ζητήσουν τους πόρους
που δικαιούνται µε βάση τα ισχύοντα και την απογραφή του
2011, τους λέµε ότι θα τα πάρουν το 2014 και αν τα πάρουν. Θα
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υπάρξει µεγάλο πρόβληµα σε µια σειρά από δήµους της χώρας.
Αυτό που θα έπρεπε να κάνετε κατά τη γνώµη µας θα ήταν να
µην φέρετε τη διάταξη αυτή και να περιµένετε το συνέδριο της
ΚΕΔΕ. Να περιµένετε την πρόταση της αυτοδιοίκησης για να
λυθεί επί της ουσίας το ζήτηµα ή να πηγαίναµε µε την τρέχουσα
απογραφή και να µπορούσαµε να δώσουµε µια µικρή βοήθεια
στους δήµους που σας είπα, οι οποίοι έχουν πολύ µεγάλη ανάγκη.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, θέλω να επισηµάνω το ζήτηµα των
οµογενών Βορειοηπειρωτών και Ποντίων. Νοµίζω ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής το είχαµε θέσει στον κ. Βρούτση την προηγούµενη εβδοµάδα. Το θέτουµε τώρα και σε εσάς. Μεταβιβάστε το!
Νοµίζω ότι σε επόµενο νοµοσχέδιο πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει
τη πρωτοβουλία να φέρει τη ρύθµιση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το είπαµε και
στην επιτροπή αυτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν ήµουν στην επιτροπή. Δεν έχει σηµασία. Σας άκουσα, κυρία Παπακώστα.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα πάρετε την πρωτοβουλία να φέρετε ως Κυβέρνηση τη ρύθµιση αυτή. Την θέλουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Είναι δίκαιη. Δεν είναι τεράστιο το κόστος.
Μπορούµε να το αντιµετωπίσουµε. Είναι υπερήλικες και χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν την πατρίδα µε πολλαπλό τρόπο.
Τέλος, έχουµε κι εµείς καταθέσει, κυρία Πρόεδρε, µια τροπολογία για την οποία ακούσαµε τον κ. Στυλιανίδη να λέει ότι θα τη
φέρει. Θέλω να επισηµάνω κι εγώ -και να έχω ίσως την ευκαιρία
να το ακούσω και από τον κ. Αθανασίου- ότι η τροπολογία αυτή
µιλάει για τους µετακλητούς υπαλλήλους των δήµων και τους ιδιαίτερους γραµµατείς.
Προτείναµε, λοιπόν, οι θέσεις των ιδιαίτερων γραµµατέων και
των µετακλητών υπαλλήλων, που δεν έχουν αξιοποιηθεί καθόλου
από τους δήµους την τρέχουσα δηµοτική περίοδο, να καταργηθούν και µέχρι να τελειώσει η ισχύουσα δηµοτική περίοδος -δηλαδή µέχρι τις δηµοτικές εκλογές- να ισχύουν όσες απ’ αυτές τις
θέσεις καλύφθηκαν. Διότι, πραγµατικά, για να καλυφθούν τεκµαίρεται ότι υπήρχαν οι ανάγκες. Οι άλλες θέσεις να καταργηθούν πάραυτα.
Νοµίζουµε ότι είναι µια τροπολογία η οποία και δεν δηµιουργεί
επιπλέον προβλήµατα στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν δηµιουργεί κι ένα κόστος και µια προσδοκία στους δήµους εν όψει
επερχόµενων εκλογών την επόµενη χρονιά, ότι θα υπάρξουν
αυτές οι θέσεις και ότι θα είναι στο διηνεκές.
Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι έχω ολοκληρώσει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κ. Χρήστος Παππάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα ήθελα να διορθώσω τον κ. Βορίδη
που µίλησε για «κραυγές». Ποιες κραυγές, κύριε Βορίδη; Παράκρουση! Να το κοιτάξετε. Κραυγές δεν ακούγονται µέσα εδώ. Αν
περάσετε αυτήν την πόρτα και βγείτε έξω και κυκλοφορήσετε
όχι στα βόρεια προάστια, αλλά στις απλές γειτονιές, θα ακούσετε κραυγές αγωνίας εκατοµµυρίων Ελλήνων τους οποίους
εξοντώνετε.
Όσον αφορά το θέµα της Βορείου Ηπείρου, να συµφωνήσω
µαζί σας, µε την Κυβέρνηση, µε τις προϋποθέσεις που έθεσε, ότι
πρέπει να έχουν εικοσαετή παραµονή στην Ελλάδα. Ναι, να
έχουν εικοσαετή παραµονή στην Ελλάδα, νοούµενης, όµως, ως
Ελλάδας και της Βόρειας Ηπείρου. Διότι, για εµάς Ελλάδα είναι
η Βόρειος Ήπειρος.
Εσείς στο Υπουργείο Εξωτερικών έχετε απαγορευµένο όρο τη
Βόρειο Ήπειρο και διώκετε διπλωµάτη, τον Θοδωρή τον Καµαρινό, τον πρόξενο Κοριτσάς, διότι χρησιµοποίησε τον όρο «Βόρειος Ήπειρος». Για κοιτάξτε το µε τον κ. Αβραµόπουλο.
Θα ήθελα να σας πω µια πληροφορία. Είστε πολύ λίγοι εδώ.
Είστε πέντε µνηµονιακοί Βουλευτές και είµαστε πέντε αντιµνηµονιακοί Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι
σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καλά κάνατε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και είπατε «Χρυσής Αυγής», γιατί είµαι και εγώ εδώ, αντιµνηµονιακή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εσείς είστε Πρόεδρος. Δεν είστε Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είµαι Βουλευτής εγώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι και το ΚΚΕ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Και το ΚΚΕ είναι εδώ. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάµε το ιστορικό κόµµα των αγώνων και των επιχειρήσεων.
Θα πρέπει να πούµε και το εξής για να το πληροφορηθείτε:
Πριν από λίγο ο κ. Προβόπουλος, ο αγαπηµένος σας -ο αγαπηµένος και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- είπε το εξής
στην επιτροπή: «Δεν µε ενδιαφέρει αν οι τράπεζές µας είναι ελληνικές ή όχι. Μου αρκεί να είναι σωστές τράπεζες». Δηλαδή, αν
η «ZIRAAT», η τουρκική τράπεζα που αλωνίζει στη Θράκη, θελήσει να αγοράσει την Εθνική ή και την Τράπεζα Ελλάδος, ο κ. Προβόπουλος δεν θα έχει πρόβληµα;
Ας έρθω στην ουσία των όσων έγιναν σήµερα εδώ. Επειδή βρίσκοµαι στο Βήµα, θα ήθελα να πω ότι εµείς δεν αποχωρούµε.
Εσείς θα αποχωρήσετε. Μάλλον, δεν θα αποχωρήσετε. Θα σας
αποδιώξει ο ελληνικός λαός. Θα αποδιώξει και τους κλέφτες και
τα λαµόγια και τους απατεώνες, είτε αυτοί είναι τραπεζίτες είτε
αυτοί είναι πολιτικοί. Θα πάνε φυλακή και θα επιστρέψουν τα
κλεµµένα στον ελληνικό λαό. Να είστε σίγουροι και εσείς και ο
ελληνικός λαός πως µε τη δύναµη της Χρυσής Αυγής θα ξεβροµίσει ο τόπος.
Κυρία Πρόεδρε, ήταν θαυµαστή η σηµερινή µέρα. Ακούσαµε
σ’ αυτήν την κορυφαία Αίθουσα τον εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς, που δυστυχώς απουσιάζει, απευθυνόµενο σε παιδιά δηµοτικού πάνω στα θεωρεία, να λέει πως αυτός είναι ο ναός
της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
Δεν ξέρω αν είναι ναός ή χάβρα, όπως τον καταντήσατε µε τις
σηµερινές διαδικασίες. Να τις αναφέρω ως διαδικασίες-πλυντήριο όπου νοµιµοποιούνται οι παράνοµοι και οι παρανοµίες. Και
τα όψιµα «όχι» της Δηµοκρατικής Αριστεράς και τα επικοινωνιακά
παιχνίδια να ξέρουν ότι δεν θα τους σώσουν. Δεν θα γλιτώσετε
από την οδύνη του εκλογικού µέτρου το οποίο είναι και το µεγάλο σας πρόβληµα.
Δυστυχώς, η Αίθουσα αυτή αποδεικνύεται ότι είναι καθρέφτης
της κοινωνίας. Και όπως στην κοινωνία συναντάς τους κλέφτες,
τα λαµόγια, τους ψεύτες και τους πλαστογράφους, οµοίως τους
συναντάµε και εδώ. Η ανακοίνωση παρανόµως και παρατύπως
και αντικανονικώς του αποτελέσµατος σχετικά µε το άρθρο που
έβγαλε λάδι τους τραπεζίτες, το αποδεικνύει. Αποδεικνύει τις
ιδιότητες τόσο των εµπλεκοµένων ψηφισάντων όσο και του Προεδρείου. Αποκαλύπτεστε, κύριοι, και επιταχύνετε την έλευση της
κάθαρσης, επιταχύνετε την έλευση της Χρυσής Αυγής.
Ακούσαµε στην Αίθουσα αυτήν τη φράση «κυβέρνηση εθνικής
ευθύνης». Ποια κυβέρνηση και ποια εθνική ευθύνη; Αναφέρεστε
στην Κυβέρνηση που στέκεται σούζα στους υπαλλήλους της
τρόικας στην Κυβέρνηση που υποδέχεται τον Φούχτελ και δροµολογεί την καντονοποίηση της κατεχόµενης χώρας; Και ποια
εθνική ευθύνη; Να προσθέσω εγώ: Και ποια εθνικά αντανακλαστικά; Αναφέρεστε στην Κυβέρνηση της εξωθεσµικής εξωτερικής πολιτικής, την Κυβέρνηση που προσκυνά µπροστά στους
τουρκικούς εκβιασµούς για διχοτόµηση της Κύπρου και για συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο; Αναφέρεστε στην Κυβέρνηση που
έχει αφήσει ανυπεράσπιστη την πατρίδα µας στο έγκληµα, στην
Κυβέρνηση που έχει µετατρέψει τη ζωή των πολιτών σε ένα σύγχρονο φαρ ουέστ; Πρόσφατες οι µνήµες της επίθεσης των Ουτσεκάδων στις Φυλακές Τρικάλων, αλλά και της δολοφονίας της
ατυχούς Ελληνίδας στον Ισθµό της Κορίνθου.
Όντως, θα συµφωνήσω. Είστε Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης
µε την έννοια ότι σε αυτήν την Κυβέρνηση που καταστρέφει τη
χώρα, πρέπει σίγουρα να αποδοθούν οι ευθύνες για τα όσα
πράττει ενάντια στον ελληνικό λαό.
Ακούσαµε τη Δηµοκρατική Αριστερά. Αλήθεια, τι σηµαίνει αυτό
το «Δηµοκρατική Αριστερά»; Υπάρχει και η µη Δηµοκρατική Αριστερά; Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει Αριστερά χωρίς µαρξισµό,
χωρίς λενινισµό, χωρίς δικτατορία του προλεταριάτου; Οι µέχρι
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πρότινος κοµµουνιστές του ΚΚΕ φόρεσαν τον φερετζέ της δηµοκρατίας;
Ακούσαµε, λοιπόν, τη Δηµοκρατική Αριστερά να λέει ότι δεν
ψήφισε ούτε το πρώτο µνηµόνιο ούτε το δεύτερο ούτε το µεσοπρόθεσµο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Αλήθεια είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το τρίτο µνηµόνιο, κύριοι, το ξεχάσατε;
Σιωπή για το τρίτο. Τον περασµένο Νοέµβριο εσείς δεν ήσασταν
σ’ αυτήν την Αίθουσα; Ήσασταν αλλού; Εκµεταλλεύεστε τα διδάγµατα της ιδεολογίας σας που λένε ότι οι µάζες έχουν κοντή
µνήµη. Αυτό κάνετε. Σε αυτό ποντάρετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Το αντίθετο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ποιον κοροϊδεύετε επιτέλους; Είστε η
Αριστερά µε τα δεκάδες ακίνητα, η Αριστερά που έχει καταντήσει
να είναι η νοµική υπηρεσία των υποστηρικτών του τείχους του
αίσχους, των υποστηρικτών των σφαγέων του ατυχούς και αγωνιζόµενου παλαιστινιακού λαού. Είστε αυτή η Αριστερά. Είστε η
Αριστερά µε τις δεξιές τσέπες. Αυτοί είστε. Αποκαλυφθήκατε.
Δεν θα δυσκολεύτηκε και ο άλλος Αριστερός µε τον κ. Μπόµπολα προχθές που είχε συνάντηση. Τους ενώνει η κοινή τους
προέλευση. Επονίτης ήταν και ο Μπόµπολας. Δικός σας ήταν και
ο Μπόµπολας πριν γίνει βαρόνος των µίντια. Κνίτης και ο Άλεξ.
Αυτή είναι η Αριστερά στο σύνολό της. Δεν την ξεχωρίζω.
Χάριν της Αριστεράς, κύριε Βορίδη, δεν επανήλθε το γένος
στις Ένοπλες Δυνάµεις. Η Χρυσή Αυγή προσφέρει σήµερα µια
ευκαιρία να εφαρµόσετε επιτέλους σε ένα ζήτηµα µια εθνική πολιτική -και αναφέροµαι στο σύνολο των Βουλευτών όλων των παρατάξεων- υπερψηφίζοντας την τροπολογία για το γένος στις
Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας. Βασική προϋπόθεση, βέβαια, να την κάνει δεκτή ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την τροπολογία της Χρυσής
Αυγής για το γένος στις Ένοπλες Δυνάµεις, τι οδηγίες έχετε από
τον κ. Σαµαρά; Στα ενδιάµεσα των συναντήσεών του µε την
τρόικα –σηµειώνω την πληροφορία ότι η τρόικα απαιτεί και θέλει
συναντήσεις µόνο µε τον Σαµαρά και µόνο µε το Στουρνάρα, δεν
θέλει µε κανέναν άλλο- τι θα πει ο κ. Σαµαράς για το γένος; Γνωρίζετε; Είναι ενηµερωµένος ο κ. Σαµαράς; Ο κ. Σαµαράς παρακολουθεί τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες; Τον ενδιαφέρουν ή
πεισµατικά ακολουθεί την µνηµονιακή, ενδοτική και καταστροφική πολιτική του; Θα συνεχίσετε να ξεπουλάτε τον τόπο;
Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό τοις πάσι -να ακουστεί κι
εδώ, διότι χάριν του κ. Βενιζέλου και της ΔΗΜΑΡ δεν επανήλθε
το γένος στις Ένοπλες Δυνάµεις- πως δεν κυβερνά ο κ. Σαµαράς. Δεν είναι Πρωθυπουργός ο κ. Σαµαράς. Πρωθυπουργός
είναι ο κ. Βενιζέλος, Πρόεδρος ενός ανύπαρκτου κόµµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ολοκληρώνω.
Το είδαµε σήµερα στις διαδικασίες, όπου οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ µίλαγαν λέγοντας: «Να πω τη γνώµη µου». Κανείς δεν
πήρε πάνω του το ΠΑΣΟΚ. Διαλύεστε κύριοι. Διαλύεστε! Διαλύετε µεν τη χώρα, αλλά διαλύεστε και εσείς. Όσο πιο γρήγορα
διαλυθείτε εσείς, τόσο πιο καλό θα είναι για τη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παππά.
Ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία µε την παρουσία σε αυτήν εδώ την Αίθουσα πέντε κοµµάτων
από τα επτά. Και πρέπει να υποµνήσουµε για όσους µας παρακολουθούν, ότι έχει αποχωρήσει από την Αίθουσα η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Τα άλλα πέντε κόµµατα βρίσκονται εδώ και προσπαθεί το καθένα να καταθέσει την
άποψή του, την αντίθετη άποψή του, την πολύ αντίθετη άποψή
του, την αντιπαράθεσή του, σε σχέση µε τα τεκταινόµενα.
Αποχώρησαν τα δύο κόµµατα µε ποια καταγγελία; Αποχώρησαν µε την καταγγελία ότι λίγο - πολύ αυτό εδώ είναι ένα Κοινοβούλιο «χούντας», στο οποίο έχει καταλυθεί η Δηµοκρατία, το
Σύνταγµα, ο Κανονισµός της Βουλής και οι θεσµοί.
Ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνο αυτό; Είναι επικίνδυνο γιατί, δυστυχώς, υπάρχει µία πολύ µεγάλη µερίδα συµπολιτών µας, η
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οποία κάτω από την πολύ βαθιά κρίση, κάτω από την απόγνωση
που βρίσκεται, κάτω από την αδυναµία του να µπορέσει να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, έχει την ίδια άποψη. Έχει την άποψη
ότι αυτό εδώ το κτήριο, αυτός εδώ ο χώρος, ίσως να µην αξίζει
να υπάρχει.
Δύο πολιτικές δυνάµεις, λοιπόν, αποχωρούν, ουσιαστικά υιοθετώντας αυτήν τη συγκεκριµένη αντίληψη. Γι’ αυτό ακριβώς
είναι επικίνδυνη αυτή η συµπεριφορά.
Η Δηµοκρατική Αριστερά ως τµήµα, ως η συνέχεια του ιστορικού ρεύµατος της ανανεωτικής Αριστεράς, κυρία Πρόεδρε, δεν
συνηθίζει να αποχωρεί από τους θεσµούς. Μπορεί να διαφωνεί
µε τη λειτουργία τους, µπορεί να διαφωνεί µε πολλά από τα χαρακτηριστικά τους, πλην, όµως, παραµένει, εντοπίζει αυτές τις
αδυναµίες και προσπαθεί µέσα από τη δηµοκρατική λειτουργία
της να τους βελτιώσει.
Σήµερα, λοιπόν, αυτή η εικόνα της Αίθουσας δεν είναι η εικόνα
ενός Κοινοβουλίου το οποίο νοιάζεται για την κοινωνία, νοιάζεται
για τους πολίτες, όπου έχει συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση
βρίσκεται η χώρα.
Αυτά ήταν απαραίτητα να τα τονίσουµε, ως µία εισαγωγή, προκειµένου να γίνει κατανοητό το σηµείο του προβλήµατος και το
πως πρέπει να είναι παράδειγµα προς αποφυγή ενέργειες κάποιων κοµµάτων και κάποιων συναδέλφων.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι το δίκαιο της ανάγκης. Έχουµε τονίσει πάρα πολλές
φορές σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα ότι δεν ικανοποιεί κανέναν η
τήρηση αυτής της διαδικασίας και µάλιστα η τήρησή της κατ’
επανάληψη.
Η ευθύνη, όµως, για την τοποθέτηση απέναντι σε τέτοια νοµοθετήµατα πρέπει να είναι παρούσα, συγκεκριµένη, να τεκµηριώνεται ούτως ώστε να µπορούµε να αποφεύγουµε τις εξελίξεις.
Το έχω πει και άλλες φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα, θα το επαναλάβω για άλλη µία φορά µήπως γίνει κατανοητό. Στις 13 Δεκεµβρίου του 2012 το κυπριακό Κοινοβούλιο µε κυβέρνηση ΑΚΕΛ
ψήφισε µε υπερεπείγουσες διαδικασίες οµόφωνα, κυρία Πρόεδρε, είκοσι τρία νοµοσχέδια, χωρίς κραυγές, χωρίς καταγγελίες
από την Αντιπολίτευση και σε περίοδο προεκλογική.
Προσφάτως στη δεύτερη ψηφοφορία του κυπριακού Κοινοβουλίου ψηφίστηκαν πέντε νοµοσχέδια µε αποχές, εύγλωττες,
κάποιων κοµµάτων, δίχως καταγγελίες επίσης, δίχως επένδυση
κάποιων κοµµάτων στην απόγνωση των πολιτών λόγω της διαφαινόµενης κρίσης.
Αυτά, λοιπόν, είναι παραδείγµατα µιας χώρας και µιας κοινωνίας η οποία συνειδητοποίησε σε ποια κατάσταση βρίσκεται και
η οποία αποφασίζει οµόφωνα, οµόθυµα να αγωνιστεί να ξεπεραστεί η κρίση.
Με θλίψη, λέµε, άραγε θα φτάσουµε και εµείς κάποια στιγµή
σε αυτό το επίπεδο, το να βγαίνουµε στα κανάλια και να αντιπαρατιθέµεθα σε πολιτικό επίπεδο µε πολιτικούς χαρακτηρισµούς
σκληρούς, πολύ σκληρούς αλλά όχι ακραίους, να µην δηλητηριάζουµε την κοινή γνώµη;
Έτσι, λοιπόν, καλό θα ήταν η Αντιπολίτευση να τοποθετείται
στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα επί της ουσίας και όχι πάνω στην
επίπλαστη βάση του περιεχοµένου της νοµοθέτησης.
Εδώ, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, έχω να κάνω µία παρατήρηση όχι την παρατήρηση που έκανε η κ. Χριστοφιλοπούλου γιατί γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά τι είχε προηγηθεί στη χώρα για να
φτάσουµε εδώ- ότι δηλαδή δεν ακολουθήσατε την τακτική που
ακολούθησαν άλλοι συνάδελφοί σας, οι οποίοι έκαναν το εξής
απλό. Το κείµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου το µετέφεραν αυτούσιο σε νοµοθέτηµα µε ξεχωριστά άρθρα. Εκεί,
λοιπόν, θα φαινόταν ποιο κόµµα και πάνω σε ποια αιτιολογική
βάση απορρίπτει ή αποδέχεται τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Έτσι, λοιπόν, δεν δόθηκε η δυνατότητα να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε επί της ουσίας και µε άλλα πράγµατα.
Υπάρχει µια µεγάλη εκκρεµότητα, κύριε Υπουργέ, και αφορά
βεβαίως το Υπουργείο σας και την ΚΕΔΕ. Ποια είναι η εκκρεµότητα; Ο απολογισµός υλοποίησης του «Καλλικράτη». Έχει τρέξει
πολύ νερό στην υπόθεση αυτή. Ήδη, βρισκόµαστε στον τρίτο
χρόνο υλοποίησής του. Έχουµε γίνει σοφότεροι από τη λειτουργία αυτού του θεσµού. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ποιες είναι
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οι παθογένειες και ποιες είναι οι αγκυλώσεις.
Υπάρχει, λοιπόν, η ανάγκη να διατυπωθεί, εκπονηθεί µία ολοκληρωµένη έκθεση επιπτώσεων από την υλοποίηση του «Καλλικράτη».Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η έκθεση και αυτός
ο απολογισµός είναι απαραίτητος προκειµένου να προβούµε στις
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, γατί χρειάζεται παρεµβάσεις το
θεσµικό πλαίσιο.
Ήδη γνωρίζουµε και τις διαστάσεις, τα στοιχεία και τις συνθήκες της κρίσης µέσα στις οποίες πρέπει να προσαρµοστεί η
τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δούµε ευέλικτες µορφές νέων
συλλογικοτήτων. Πρέπει να δούµε άλλους τρόπους, άλλους θεσµούς τοπικούς που να µπορούν να παρεµβαίνουν άµεσα και να
αµβλύνουν τις αντιθέσεις, τις επιπτώσεις της κρίσης και να συµβάλουν πολύ πιο αποτελεσµατικά σε αυτό που ζητάµε όλοι, στην
κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική σύγκλιση. Αυτό, λοιπόν,
είναι µια µεγάλη εκκρεµότητα.
Όσον αφορά τις αρµοδιότητες και τους πόρους πρέπει συνεχώς να επαναλαµβάνουµε την ίδια συζήτηση, δηλαδή, να επαναφέρουµε στη συζήτηση το άρθρο 102 του Συντάγµατος και
ιδιαίτερα την παράγραφο 5 του άρθρου 102 που αναφέρεται στη
µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων εκ µέρους της κεντρικής εξουσίας µε την παράλληλη εκχώρηση των ανάλογων πόρων, ούτως
ώστε να µπορούν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εκπληρούν µε τον καλύτερο τρόπο την αποστολή τους.
Γνωρίζετε, πάρα πολύ καλά, ότι ουδέποτε είχε τηρηθεί αυτό
και στο παρελθόν, όχι µόνο στην περίοδο της κρίσης, απλούστατα στην περίοδο της κρίσης, λόγω της δηµοσιονοµικής στενότητας, υπάρχει µια βούληση από κάποιους να εκµεταλλευτούν
την κατάσταση αυτήν και να µην υλοποιήσουν αυτήν τη συνταγµατική υποχρέωση.
Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας, πρέπει να εξηγηθεί σε όλους και ιδίως στους πολίτες. Εµένα µε εξέπληξε
πραγµατικά, και εξέπληξε και τη Δηµοκρατική Αριστερά, ο κάθετος τρόπος που κάποιοι δήµαρχοι αντιµετώπισαν αυτόν τον
θεσµό. Όλοι έχουµε βιώσει το τι έχει συµβεί κατά το παρελθόν
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το οποίο, όµως, κανένας δεν
είχε συνειδητοποιήσει –και µάλιστα σκόπιµα κάποιοι το συσκότιζαν- είναι ότι η κάλυψη των κενών των ελλειµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προερχόταν από ένα απρόσωπο
ποσό, χρηµατικό µέγεθος, το οποίο είναι ο κρατικός προϋπολογισµός, ο οποίος δεν αφορά κανένα. Αφορά κάποιους τρίτους
και µπορούσε πάρα πολύ εύκολα να έλθει να καλύψει τα ελλείµµατα. Όµως, δυστυχώς η κρίση µας προσγείωσε στην πραγµατικότητα και συνειδητοποιήσαµε όλοι ότι ο κρατικός προϋπολογισµός δεν είναι τίποτα άλλο από το κοινό µας πορτοφόλι. Τα χρήµατα αυτά τα διαµορφώνουµε ευρώ-ευρώ από τον κάθε πολίτη.
Έτσι, λοιπόν, ένας µύθος κατέρρευσε. Που σηµαίνει ότι όποιος
αυτοδιοικητικός θελήσει να λειτουργήσει µε την παλιά νοοτροπία, δυστυχώς γι’ αυτόν, αυτό έχει τελειώσει.
Η εκτίµησή µας είναι ότι οι ίδιοι οι δήµοι θα έπρεπε αυτόν τον
µηχανισµό να τον έχουν επινοήσει. Αλλού είναι τα προβλήµατα
της αυτοδιοίκησης, κύριε Υπουργέ, και εδώ πρέπει να δώσετε
ιδιαίτερη προσοχή.
Είναι, δυστυχώς, το ασφυκτικό πρέσινγκ προς τους δηµάρχους του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τεράστιο ζήτηµα. Γνωρίζετε ότι αυτήν τη στιγµή δεν µπορεί ένας δήµαρχος
να δικαιολογήσει ένα στεφάνι να καταθέσει σε ένα ηρώο, σε µια
γιορτή; Ή να πάρει ένα δώρο να δώσει σε µια αντιπροσωπεία
που επισκέπτεται τον δήµο; Ότι υπάρχει πρόβληµα προµήθειας
των αναλώσιµων; Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα. Το µεγάλο
πρόβληµα δεν είναι ο γενικός έλεγχος. Είναι ακριβώς ο ασφυκτικός έλεγχος που υπάρχει από τους επιτρόπους, οι οποίοι και
ανάλογα µε τον χαρακτήρα τους, πολλές φορές ανάγονται σε δικτάτορες της περιοχής.
Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέµα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πολύ
σωστά αποσυνδέσατε την πρόσληψη κάποιου προσωπικού από
τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες είναι ανταποδοτικές. Είναι
ανάγκη. Γιατί, όµως, αυτό δεν το κάνετε στις ΔΕΥΑ; Ξέρετε τι τεράστιο πρόβληµα υπάρχει στις ΔΕΥΑ; Ανταποδοτική είναι και η
λειτουργία τους.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από την περιφέρειά µου είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι το 1990, πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΔΕΥΑ, ήταν διακόσια
πενήντα έξι άτοµα µε εκατόν δέκα χιλιάδες υδρόµετρα όλη η
πόλη, το αστικό κέντρο που εξυπηρετούσε, και µε εκατόν πενήντα χιλιάδες κατοίκους.
Με τον «Καλλικράτη» ο διευρυµένος Δήµος της Πάτρας, που
είναι πλέον ο τρίτος δήµος της χώρας, εξυπηρετεί διακόσιες πενήντα χιλιάδες κατοίκους, έχει εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες
υδρόµετρα και η ΔΕΥΑΠ αυτήν τη στιγµή έχει εκατόν εξήντα
άτοµα, ενώ η προοπτική είναι µέχρι το τέλος του χρόνου να αποχωρήσουν περίπου τριάντα ή σαράντα. Δεν σας λέω τις νέες αρµοδιότητες που έχει, όπως είναι η λειτουργία βιολογικού
καθαρισµού κ.λπ., πράγµατα που δεν υπήρχαν πριν, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να το δείτε,
γιατί πλέον θα καταρρεύσουν και αυτές οι δοµές.
Για τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης οι ενστάσεις που
κατατέθηκαν είναι εύλογες και είναι κοινές. Είναι ενστάσεις και
των τριών κοµµάτων της συγκυβέρνησης, κύριε Υπουργέ. Είναι
προφανές ότι η Κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία, µπορεί να
διαµορφώνει το πλαίσιο κατά το οποίο θα µπορεί να ολοκληρώνεται το προκαταρκτικό στάδιο της νοµοθετικής διαδικασίας, δηλαδή, το τι πρέπει να περιέχει ένα νοµοσχέδιο, προκειµένου να
κατατεθεί στη Βουλή. Αυτό, όµως, σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να οδηγεί στο σηµείο να αναφέρουµε µέσα στο νοµοσχέδιο
ότι ο Πρόεδρος ή οι υπηρεσίες της Βουλής παραλαµβάνουν το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, εάν υπάρχει και η υπογραφή του Γενικού Γραµµατέα.
Γνωρίζουµε για ποιο λόγο το κάνετε αυτό. Ξέρουµε πολύ καλά
ότι υπάρχει τεράστιο πρόβληµα συντονισµού της Κυβέρνησης,
γιατί είναι µία Κυβέρνηση πρωτόγνωρη, µία Κυβέρνηση που αποτελείται από τρία κόµµατα, µία Κυβέρνηση που πρέπει να συντονίζει, εκτός από τους Υπουργούς, και τα τρία κόµµατα. Είναι µια
διαδικασία, η οποία είναι αργή και βασανιστική. Η κουλτούρα κατακτάται µε πολύ αργό ρυθµό. Ξέρουµε, αλλά πρέπει να βάλουµε
και κάποιο φρένο.
Τέλος, έρχοµαι στο φόρο επί της διαφηµιστικής δαπάνης. Ο
προβληµατισµός του κ. Βορίδη είναι, κατ’ αρχάς, σωστός. Είτε
διατηρείς τον φόρο και δεν τον αναστέλλεις είτε τον καταργείς.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, στην αιτιολογική έκθεση περιλαµβάνεται
το εξής σωστό ως αιτιολογία για την εισαγωγή του µέτρου, ότι
θα 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 από το δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία. Γνωρίζετε ότι το ίδιο αιτιολογικό ισχύει για
δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις του επισιτιστικού και τουριστικού
τοµέα µε το ΦΠΑ στο 23%. Αν δεν µειωθεί το ΦΠΑ από το 23%
στο 13%, χιλιάδες επιχειρήσεις πρόκειται να κλείσουν, χιλιάδες
εργαζόµενοι πρόκειται να απολυθούν κ.λπ.. Σε τελευταία ανάλυση, όταν καταργείς ένα ποσό από τον προϋπολογισµό, από τα
έσοδα των 50 εκατοµµυρίων, πρέπει να βρεις ισοδύναµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η επιχειρηµατολογία, λοιπόν, δεν
είναι σωστή. Όµως, µέσα στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας της Κυβέρνησης κατατίθεται απλώς ως προβληµατισµός.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο κ. Μπούρας ως προτασσόµενος αγορητής για
τέσσερα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, γιατί είχατε την καλοσύνη να µου δώσετε τον λόγο, αν και ίσως δεν τον
δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Μην το κάνετε
θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Επειδή βρίσκοµαι µέρα νύχτα εδώ
στη Βουλή, φαντάζοµαι ότι, αν κάποτε χρειαστεί, µπορώ να έχω
τη δυνατότητα.
Δεν θα ασχοληθώ γενικότερα µε όλα τα θέµατα, αλλά θα
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σταθώ ιδιαίτερα σε ένα θέµα το οποίο µε αγγίζει και ως Βουλευτή στην Περιφέρεια Αττικής και όχι µόνο εκεί.
Έχω κάνει αυτές τις µέρες παρεµβάσεις, κύριε Υπουργέ, κάνω
και την υστάτη στιγµή, γιατί θεωρώ πολύ άδικο το θέµα το οποίο
φέρνετε µε την παράγραφο 1 της τροπολογίας, όπου επί λέξει
λέτε ότι «τα αποτελέσµατα 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» κ.λπ..
Αυτό είναι πολύ άδικο και να πω και κάτι. Σε ποιο µήνα βρισκόµαστε, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Τα δυνητικά, κύριε συνάδελφε, τα δυνητικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Βρισκόµαστε στον τέταρτο µόλις
µήνα. Η δηµοσίευση της απογραφής έγινε τον προηγούµενο
µήνα -ρώτησα και πριν από λίγο τους συνεργάτες σας- τον Μάρτιο και µιλάµε για την εξέλιξη σχεδόν των τριών τετάρτων του
υπολειπόµενου χρόνου για το έτος µε µια κατάφωρη αδικία.
Εγώ θα πω και παραδείγµατα. Πιστεύω ότι δεν ενεργείτε καθόλου σωστά. Στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία διαχρονικά θεωρείται η «πίσω αυλή» της Αθήνας -δεν αντιδικώ µε κανέναν, δεν
ανταγωνίζοµαι- έχουµε την πιο µεγάλη αύξηση του πληθυσµού,
η οποία πολλές φορές φτάνει και το 60% και το 70%.
Να πω και κάτι άλλο, ότι δεν έχετε δικαιολογία. Εγώ αντικρούω
όλες τις δικαιολογίες, τις οποίες κατ’ ιδίαν συζητήσαµε. Δεν έγινε
γνωστό τώρα το αποτέλεσµα της απογραφής, κύριε Υπουργέ.
Εδώ υπήρξαν και καθυστερήσεις, οι οποίες έγιναν και έχουν και
κάποιοι ευθύνες, αλλά να µην πάµε εκεί, γιατί κατά το άρθρο 54
του Συντάγµατος τώρα η Περιφέρεια Αττικής έπρεπε να έχει δεκαπέντε και όχι δώδεκα Βουλευτικές έδρες. Διότι λέει «ο αριθµός
των Βουλευτών κάθε εκλογικής κ.λπ.. Τα αποτελέσµατα της απογραφής θεωρείται» -στην παράγραφο 2 του άρθρου 54 του Συντάγµατος- «ότι έχουν δηµοσιευθεί µε βάση τα στοιχεία της
αρµόδιας υπηρεσίας µετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής τους».
Ήταν γνωστά τα αποτελέσµατα. Δεν θα πω γιατί δεν δηµοσιεύτηκαν. Το έτος συµπληρώθηκε πέρυσι, περί το τέλος Μαΐου
και δεν θυµάµαι την ακριβή ηµεροµηνία. Η αιτιολογία που λέει
το Υπουργείο σας, «δεν µπορώ να αναταράξω µεσούσης της οικονοµικής περιόδου», είναι λάθος, διότι ξέρουµε ότι οι ΟΤΑ προβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε τροποποιήσεις των
προϋπολογισµών.
Εποµένως θα είχατε την καλύτερη δικαιολογία να πείτε -εγώ
θέλω να την αποσύρετε αυτήν τη διάταξη- και έχετε δεδοµένο
ότι σε έναν περίπου µήνα µε ενάµιση θα υπάρχει και το συνέδριο
της ΚΕΔΕ. Αυτό το συνέδριο, το οποίο προϋποτίθεται ότι θα βγάλει ένα συµπέρασµα, αυτό να ακολουθήσετε και αυτήν τη δέσµευση να την κάνετε σήµερα, κύριε Υπουργέ, και να πείτε ότι
θα τροποποιήσουµε αυτήν τη διάταξη.
Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν οι δήµοι αυτών των περιοχών, που έχουν αυτήν τη ραγδαία αύξηση. Και ξαναλέω: Δεν
είναι δικαιολογία το ότι άργησε τυπικά να δηµοσιευτεί το προεδρικό διάταγµα για την απογραφή. Ήταν γνωστός σε όλα τα
Υπουργεία, αναρτήθηκε σε εφηµερίδες, το ξέρουν οι πάντες,
ποιος είναι ο πληθυσµός των ΟΤΑ σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Γι’ αυτό λοιπόν κάνω έκκληση, όπως
όλοι οι συνάδελφοί µου, κύριε Υπουργέ, αυτήν τη διάταξη να την
απαλείψετε ή αν δεν την απαλείψετε σήµερα, να δεσµευτείτε σήµερα ότι µετά την απόφαση του συνεδρίου της ΚΕΔΕ θα κάνετε
την προσαρµογή όπως είθισται. Και δεν είναι καθόλου λογικό τον
τρίτο µήνα να δεσµεύουµε τον δωδέκατο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο για δυο-τρία λεπτά;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κατ’ αρχάς, να επαναφέρω το θέµα, επειδή ξανασυζητήθηκε.
Πολλές φορές ξεστρατίζει η συζήτηση και πράγµατι, όπως είπε
ο Πρόεδρος ο κ. Κακλαµάνης, εδώ στην Αίθουσα αντί να µιλάµε
για τα ζητήµατα που µας αφορούν, στα συγκεκριµένα νοµοσχέδια ξεστρατίζουµε.
Δεν θα µιλήσω τώρα εγώ για το θέµα της τροπολογίας που κατατέθηκε, θα πω όµως σαν µία γενική αρχή ότι εάν δεν πάρουµε
µέτρα –το έχω πει και παλιά, κυρία Πρόεδρε, όπως θα θυµάστε,
και στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων- ώστε να προστατεύονται αυτοί, είτε είναι διοικητές οργανισµών είτε τραπεζών
είτε Υπουργοί, που να έχουν ένα πλαίσιο ενέργειας, µέσα στο
πλαίσιο όµως της νοµιµότητας που τα αρµόδια όργανα χαράσσουν, σύντοµα έρχεται η εποχή -µε την κατάσταση η οποία επικρατεί- που κανένας ή πολύ λίγοι διοικητές οργανισµών ή Υπουργοί θα βάζουν την υπογραφή τους.
Τώρα, όσον αφορά το ζήτηµα το οποίο ανέκυψε το πρωί και
το ανέφεραν και η κ. Σακοράφα και η πρώην συνάδελφος Εισαγγελέας η κ. Γιαταγάνα και ο κ. Βορίδης, ξαναλέω: Το 254 είναι
σαφέστατο. Όταν έχουµε ένταλµα σύλληψης κατά ενός κατηγορουµένου, µπορεί να γίνει νυχτερινή έρευνα στο σπίτι του, παρουσία όµως δύο αρµοδίων ανακριτικών υπαλλήλων, είτε είναι
εισαγγελέας µε έναν αστυνοµικό είτε είναι δύο πταισµατοδίκες
είτε είναι ανακριτής µε δεύτερο κρατικό υπάλληλο, πράγµα που
έγινε. Και µάλιστα λέει η δικονοµία µας στο επόµενο άρθρο –αν
θυµάµαι καλά, το 255 ή το 256- ότι µπορεί όταν δεν ανοίγει, να
σπάσει και την πόρτα και να µπει βιαίως µέσα. Αυτό, λοιπόν,
έγινε. Ήταν νόµιµες ενέργειες και δεν µπορούµε να δηµιουργούµε εντυπώσεις.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έγινε στις 31 Δεκεµβρίου.
Πράγµατι, υπήρχαν πολλά ζητήµατα. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα. Ανακαλύψαµε τυχαία, από ευθύνη –υπάρχει συνέχεια
στο κράτος, αλλά δεν θα πω των προηγουµένων Υπουργών- ότι
για εκατόν σαράντα τέσσερα έργα Δηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης-Αποχέτευσης κοντεύουµε να χάσουµε εκατοντάδες
εκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ, γιατί έπρεπε να κατασκευαστούν
πλέον από τους νέους καλλικρατικούς δήµους, ενώ είχαν προκηρυχθεί οι διαγωνισµοί από τους καποδιστριακούς δήµους. Το
γλιτώσαµε αυτό, όπως θα είδατε στο άρθρο 4. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησε αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και τα άλλα ζητήµατα, τα οποία βεβαίως στη συνέχεια προστέθηκαν, για να µη χαθούν τα λεφτά. Ένα µέρος θα χανόταν
και για ένα µέρος έπρεπε να γίνουν ξανά οι διαγωνισµοί µε καθυστέρηση δύο ετών.
Το τέταρτο θέµα αφορά τους υπερήλικες. Το είπαν όλοι.
Πράγµατι, για τους οµογενείς είναι µία αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Όλοι συµφωνούµε και θα προσπαθήσουµε –δεσµευόµεθα- να το συζητήσουµε το θέµα. Θα το συζητήσω και µε
τον κ. Βρούτση, ούτως ώστε να µπορέσουµε να το επαναφέρουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με το Γενικό Λογιστήριο να το
κουβεντιάσετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Πάντως, ο επισπεύδων Υπουργός πρέπει να είναι ο
Υπουργός Εργασίας, κύριε Πρόεδρε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Τώρα, έρχοµαι στα αποτελέσµατα της απογραφής. Αν τα επιφέραµε άµεσα, εγώ συµφωνώ ότι πράγµατι δεν είναι δίκαιο. Το
είπαν και ο κ. Βορίδης και ο κ. Μπούρας, το είπαν και άλλοι. Είναι
σωστό αυτό, αλλά θα φέρναµε µεγάλη ανατροπή τώρα στους
ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς των ΟΤΑ, κάτι που θα είχε
αλλαγές στην ΚΑΠ και στη ΣΑΤΑ. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι
έχουν κάνει τον προγραµµατισµό τους και είναι δύσκολο. Βεβαίως, θα πρέπει να σας πω ότι η αυτή διάταξη ετέθη υπ’ όψιν
του Διοικητικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ και εγκρίθηκε. Το συνέδριο της ΚΕΔΕ, εάν πει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα και πρέπει να
το αλλάξουµε, εδώ είµαστε για να κάνουµε αυτές τις αλλαγές.
Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει και µε το µισθολόγιο των αιρετών.
Για το θέµα των παραγωγικών σχολών, αν και είναι αρµοδιότητα άλλων συναρµοδίων Υπουργείων, πρέπει να πω το εξής:
Ό,τι και να γίνει για τους υποψήφιους στις σχολές πρέπει να τηρούµε το Σύνταγµα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι
έχουµε ένα Σύνταγµα που καθορίζει ποιοι δικαιούνται να µπαί-
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νουν στις σχολές και ποιοι είναι αυτοί που βασικά έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Όµως, για τους αλλογενείς που αποκτούν την
ελληνική ιθαγένεια -και δεν είναι αντισυνταγµατικό αυτό, υπάρχει
σωρεία αποφάσεων για συγκεκριµένα ζητήµατα- πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν και ο χρόνος που αποκτούν την ιθαγένεια και
βεβαίως –προσωπική άποψη εκφράζω τώρα- πρέπει να αποβάλουν την προηγούµενη ιθαγένεια. Είναι ζητήµατα τα οποία πρέπει να συζητηθούν στη Βουλή, είναι ένα θέµα που θέλει επεξεργασία, δεν είναι για να το συζητούµε πρόχειρα και νοµίζω ότι θα
συζητηθεί.
Όσο για την ιθαγένεια, επειδή ασχολήθηκαν πολλοί και αναφέρονται στο Συµβούλιο της Επικρατείας, ειδικά από πλευράς
Χρυσής Αυγής, συνιστώ να διαβάσετε καλά την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
Για το θέµα της γενικής κυβέρνησης, µετά τις τροπολογίες
που έγιναν, νοµίζω ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ σπουδαίο θέµα.
Το εντόπισε αυτό και ο κ. Αναγνωστάκης, αλλά δεν επανέρχοµαι.
Το ρήµα «αποδέχοµαι», που είναι πάρα πολύ δεσµευτικό, γίνεται
«παραλαµβάνει». Είναι µία υλική πράξη παραλαβής.
Καταλαβαίνω τον προβληµατισµό του κ. Βορίδη. Είναι ένα
θέµα που δεν νοµίζω ότι θα δηµιουργήσει ιδιαίτερα προβλήµατα
κι ούτε σηµαίνει ότι επικαλύπτεται η αρµοδιότητα της Βουλής
από τον Γενικό Γραµµατέα, αφού έχει κυρίως διαβιβαστικό χαρακτήρα η όλη ενέργεια.
Αυτά ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε ζητήσει το λόγο. Θα παρακαλούσα δι’
ολίγον.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μάλιστα, δι’ ολίγον.
Εγώ ήθελα να σταθώ σε δύο-τρία σηµεία στο νοµοσχέδιο
αυτό. Όµως, πιο πριν θα πάρω αφορµή απ’ όσα είπε ο κ. Τσούκαλης για το κυπριακό Κοινοβούλιο, αυτήν την ώρα της ησυχίας
που µας επιτρέπει και να ακουστούµε και να ακούσουµε.
Αυτό θα ήθελα να το απευθύνω ως έκκληση και στον κ. Τσίπρα
που ηγείται της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και στον κ. Καµµένο
που ηγείται των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Φαίνεται ότι εµείς έχουµε
κάποια εξάρτηση. Για µένα τουλάχιστον είναι προφανές, σαράντα χρόνια εδώ µέσα είµαι εξαρτηµένο άτοµο και δεν θα ισχυριστώ ότι είµαι ανεξάρτητος.
Τι όµορφα µπορούµε να συζητάµε, να διαφωνούµε, να αντικρούουµε απόψεις που δεν είναι δικές µας, να προσθέτουµε και
να µπορεί να υπάρχει µία σύνθεση, διότι εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν ζητήµατα στα οποία όσο και να προσπαθήσει κανείς, δεν
µπορεί να µην συµβάλει σε µια συνισταµένη, κάτω µάλιστα από
τις συνθήκες αυτές σήµερα.
Έχω αναφερθεί κι άλλη φορά. Εγώ είµαι κατοχικός -εδώ όλοι,
όπως βλέπω, είστε µετά την Κατοχή- έζησα και τον Εµφύλιο,
έζησα και τη δεκαετία που υπήρχε Σύνταγµα –αλλά ουσιαστικά
λειτουργούσε το παρασύνταγµα- και αφού υπήρξε µία «άνοιξη»
δύο ετών, στο τέλος µε τη δικτατορία έπρεπε να περιµένουµε το
’74.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πραγµατικά, αυτήν τη δηµοκρατία, εάν δεν συµβάλλουµε όλοι
σ’ αυτό, δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, τι την περιµένει. Εάν ο λαός
µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξωθείται στην απαξίωση, όχι µόνο
των προσώπων αλλά και των θεσµών, τι αποµένει από εκεί και
πέρα; Αυτό που φώναζαν ορισµένοι συνάδελφοι; Τελικά έχει
χάσει η λέξη «πραξικόπηµα» το νόηµα. Για εµάς τους παλιούς,
τέλος πάντων, κάτι σήµαινε αυτή η λέξη.
Στην Κύπρο, κυρία Πρόεδρε, εφαρµόζεται αυτό που προβλέπει το Σύνταγµά µας και ο Κανονισµός της Βουλής, αλλά εµείς
εδώ δεν το εφαρµόζουµε.
Δηλαδή, τι λέει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός; Εγώ, εν πάση
περιπτώσει, είχα την ευθύνη για την τροποποίησή του. Λέει ότι
στις επιτροπές µπορούν να γίνουν και πέντε και δέκα συνεδριάσεις –όσες χρειάζονται- για όλα τα νοµοσχέδια, εκτός απ’ αυτά
που προβλέπει το άρθρο 72 του Συντάγµατος που είναι συγκεκριµένα για τα ατοµικά δικαιώµατα, τον εκλογικό νόµο κ.λπ.. Όλα
τα άλλα ψηφίζονται στην επιτροπή και έρχονται στην Ολοµέλεια
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για µία συζήτηση καθαρά πολιτική. Γιατί στην Ολοµέλεια τριακόσιοι άνθρωποι δεν µπορούν ούτε παραγράφους να ξαναγράψουν
ούτε γραµµατικά και συντακτικά λάθη να διορθώσουν.
Οι εφαρµοστές του δικαίου, κύριε Υπουργέ, αν ρωτήσετε τους
πρώην συναδέλφους σας, πολλές φορές δεν βρίσκουν άκρη µε
νοµοσχέδια, τα οποία αβρόχοις ποσί περνάνε από τις επιτροπές,
κι εδώ πέρα γίνεται αυτό που έζησε σήµερα η Βουλή και τελικώς
είναι σαν να µην αγαπάµε αυτόν το χώρο που µας έστειλε ο λαός.
Όποιος δεν το νιώθει ότι εδώ τον εκφράζει, γιατί πηγαίνει στις
εκλογές και γυρίζει στον κόσµο και λέει «σταυρώστε µε, κάντε
µε» κ.λπ.;
Εγώ παρακολουθούσα το ρινγκ. Πέντε νοµοσχέδια πράγµατι
πέρασαν την εποµένη της κρίσεως. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εδώ
µέσα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Την προεκλογική περίοδο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει να κάνουµε κάτι, ο Πρόεδρος κ. Μεϊµαράκης, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και εγώ ως παλιότερος -αν χρειαστεί η
γνώµη µου, να την πω- αλλιώς δεν γίνεται να προχωρήσουµε.
Οκτώ µήνες τώρα προσφέρουµε τη χειρότερη υπηρεσία µε τον
τρόπο που λειτουργούµε και ο απλός άνθρωπος µπορεί να µην
καταλαβαίνει πού βρισκόµαστε.
Είµαστε σε πόλεµο, ναι ή όχι; Είναι οικονοµικός ο πόλεµος και
πολύ πιο δύσκολα σκέφτεται κανείς τις συνέπειες. Εγώ δεν ξέρω
µε ποιες Ένοπλες Δυνάµεις θα υπερασπιστούµε αύριο τη
Θράκη. Στο Αιγαίο ποιοι θα πάνε; Οι νέοι που κάποιοι τους λένε
ότι το Αιγαίο είναι…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ να κλείσετε τη σκέψη σας και να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Δεν νοµίζω ότι αυτά βλάπτουν να τα ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, καθόλου δεν βλάπτουν, αλλά…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, ναι.
Εδώ κάνετε ένα λάθος, κύριε Υπουργέ, µε το άρθρο 21 για τον
Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης. Όπου συγκεντρώνονται αρµοδιότητες, από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτοί που πρέπει να νοιάζονται, που έχουν την ευθύνη, διότι ο Γενικός Γραµµατέας δεν
µπορεί να τα ξέρει όλα. Προφανώς θα έχει κάποιους συνεργάτες. Άλλοι θα κοιτάζουν τα θέµατα του Υπουργείου Εσωτερικών,
άλλοι του Υπουργείου Οικονοµικών, άλλοι, άλλοι… Έτσι γίνεται
ο «υδροκεφαλισµός» της διοίκησης.
Εάν ο κ. Μανιτάκης «τραβάει» όσα «τραβάει», αυτό έχει να
κάνει µ’ αυτό το Υπουργείο το οποίο δυστυχώς όλο και συγκεντρώνει αρµοδιότητες. Τώρα µε τις διαθεσιµότητες ξέρετε ότι έχει
µαζέψει απ’ όλους τους οργανισµούς, απ’ όλα τα Υπουργεία τις
καταστάσεις για το ποιοι θα έπρεπε να είναι σε διαθεσιµότητα,
για ποιους έγιναν πράξεις, για ποιους εξαιρέθηκαν κ.λπ.; Μ’ αυτό
παθαίνει αποπληξία η διοίκηση, όπως κάθε άτοµο εάν θέλει όλα
αυτό να τα κάνει. Πέραν των θεσµικών, του ότι λέτε ότι παραλαµβάνει, εντάξει, αλλά αυτός που το έγραψε έχει τη γνώµη ότι αποδέχοµαι, κοιτάζω το νοµοσχέδιο, λέω του Υπουργού «παρ’ το
πίσω, δεν το µονογράφω» ή παίρνει την υπηρεσία της Βουλής.
Όταν πρωτοέγινα εγώ Πρόεδρος της Βουλής, ξεκίνησε ένας
Γενικός Γραµµατέας που έπαιρνε τη Διεύθυνση Νοµοθετικού
Έργου και έλεγε «για ελάτε εδώ να µου πείτε». Βέβαια «τού
έκοψα τα πόδια». Έφυγε και δυστυχώς είχε και κακή τύχη µετά.
Δεν έχει νόηµα αυτό.
Σας λέω εγώ για τα ΦΕΚ. Τα ΦΕΚ κάποτε τα µονόγραφε ο
Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως ή τώρα της Δηµόσιας
Διοίκησης. Τα µονόγραφαν. Δεν είχε νόηµα αυτό. Τώρα ο Γενικός
Γραµµατέας νοµίζετε ότι θα µπορεί όλες εκείνες τις στοίβες να
τις κοιτάζει; Είναι λάθος αυτό και αφορά την ίδια τη λειτουργία
της Κυβέρνησης και του κράτους.
Θα πω δύο λόγια µόνο για το περίφηµο αγγελιόσηµο. Πρέπει
εδώ να λέγονται καθαρές κουβέντες. Το 2010 προβλέφθηκε. Δεν
υπήρχε αυτή η κατάρρευση των διαφηµιστικών εσόδων. Ήταν
Πέµπτη. Μία ολόκληρη εβδοµάδα µε την απεργία των φορτηγών
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τότε τα κανάλια «βαράγανε» την κυβέρνηση, έβγαζαν τους «ηγέτες» των φορτηγών κ.λπ.. Μόλις ήλθε ο Παπακωνσταντίνου εδώ
την Πέµπτη και είπε ότι θα ανασταλεί αυτό, την ίδια µέρα το απόγευµα όλα τα κανάλια «τούς άλλαζαν τα φώτα».
Δεν µπορεί λοιπόν το κράτος να λειτουργεί έτσι. Το πρόβληµά
µας εδώ, όπως ξέρετε, δεν είναι το αγγελιόσηµο. Το αγγελιόσηµο πρώτα-πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγο θα καταργηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και τα ασφαλιστικά ταµεία των
εργαζοµένων µένουν στον αέρα και µένει µόνο το επίδοµα των
Βορειοηπειρωτών και των εκ Πόντου.
Δυστυχώς, ενώ είναι σωστό αυτό που είπε ο κ. Βορίδης, εµείς
οι ίδιοι τους λέγαµε ελάτε κάτω. Πηγαίναµε και χορεύαµε πάνω,
στο Αργυρόκαστρο και τους λέγαµε ελάτε κάτω. Ήλθαν. Τώρα
τι να τους λέµε; Οι περισσότεροι έχουν φύγει και από τη ζωή.
Αφήστε τον κ. Βρούτση ή πηγαίνετε µαζί µε τον κ. Βρούτση στο
Στουρνάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και στην κυρία
τρόικα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εδώ είναι 300 ευρώ, έτσι δεν
είναι; Κάνω λάθος;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι 40 εκατοµµύρια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δώστε τους τα 2/3, κάντε κάτι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι αντιληπτή
η θέση σας και έχει καταγραφεί. Μ’ όλο το σεβασµό, σας ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ξέρω ότι έγινε επί της ουσίας κουβέντα και ότι απάντησε ο
αγαπητός συνάδελφος στους συναδέλφους που ανεφέρθησαν
στην τροπολογία 399 για το θέµα της απογραφής.
Θέλω µόνο να διαβεβαιώσω και τους συναδέλφους που διατύπωσαν κάποιες επιφυλάξεις ότι εµείς αναµένουµε σε ένα µήνα
από τώρα την ετυµηγορία της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανοµής
των ΚΑΠ. Είµαστε όµως υποχρεωµένοι να κάνουµε αυτήν τη ρύθµιση, διότι αν αυτήν τη στιγµή προχωρήσουµε κατευθείαν στην
εφαρµογή µε βάση τη νέα απογραφή, τινάζονται στον αέρα όλοι
οι προϋπολογισµοί και αστοχούµε, όσον αφορά τις δεσµεύσεις
που έχουµε αναλάβει στο συνολικό προϋπολογισµό των ΟΤΑ για
το µεσοπρόθεσµο, µε επικίνδυνες επιπτώσεις που µπορεί να έχει
αυτό το θέµα και στη χώρα και στην ίδια την αυτοδιοίκηση.
Υπάρχει, όµως, κατατεθειµένη εδώ η δέσµευση µας ότι σε
έναν µήνα από τώρα όπου πρέπει να γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις, θα γίνει απολύτως σεβαστή η άποψη που θα µας εισηγηθούν οι εκπρόσωποι της αυτοδιοικήσεως. Μέχρι τότε, όµως,
πρέπει να φροντίσουµε την ευρυθµία του συστήµατος και γι’
αυτό ζητούµε τη ψήφιση αυτής της τροπολογίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών 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» και θα γίνει
η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποι-
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ήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 391 και ειδικό 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 391 και ειδικό 4 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 399 και ειδικό 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 399 και ειδικό 11 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 394 και ειδικό 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 394 και ειδικό 7 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο 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» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 6 Μαρτίου 2013, της Πέµπτης 7 Μαρτίου 2013, της Τετάρτης
13 Μαρτίου 2013 και της Πέµπτης 14 Μαρτίου 2013 και ερωτάται
το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Τετάρτης 6 Μαρτίου 2013, της Πέµπτης 7 Μαρτίου
2013, της Τετάρτης 13 Μαρτίου 2013 και της Πέµπτης 14 Μαρτίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17:11’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 9:30,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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