ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ’
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 15115, 15173, 15187, 15275
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 15115, 15120, 15126,
15191, 15196, 15208, 15210, 15211, 15212, 15213, 15214,
15215, 15217, 15218, 15223, 15229, 15233, 15235, 15236,
15242
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα,
σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» όπως
ισχύει, µετά την από 15 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC και την υπ’
αριθµόν 1/18-7-2013 απόφαση του Πενταµελούς Δικαστικού
Συµβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
σελ. 15174-15187
4. Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 2138/16-7-2013
επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ε. Μεϊµαράκη προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου απεστάλη προς τη
Βουλή µε το υπ’ αριθµόν 2167/16-7-2013 έγγραφο του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης
-3112.2012, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της
Βουλής και 8 του ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, σελ. 15174
5. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της από 17.7.2013 κληρώσεως ενώπιον του Σώµατος των µελών του Δικαστικού Συµβουλίου εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 1/18.7.2013 απόφαση του πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4 του
Συντάγµατος, µε την οποία εκρίθη ότι ο Αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης πρέπει να απόσχει
από την άσκηση των καθηκόντων του Εισαγγελέως στην εν
λόγω υπόθεση λόγω αποκλεισµού, σελ. 15182-15186
6. Αναφορά στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας
κ. Α. Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο Αττικό Νοσοκοµείο, σελ. 15189, 15195, 15203, 15211, 15220, 15222, 15232
7. Αναφορά στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού Οικονοµικών κ. Σόϊµπλε στην Αθήνα, στο κατοχικό δάνειο και τις
γερµανικές αποζηµιώσεις, σελ. 15201, 15202, 15204, 15205,
15210, 15211, 15244
8. Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας
και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού Συστήµατος καταθέτουν τις εκθέσεις τους, σελ. 15244
9. Ανακοινώνεται η λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της

ΙΕ’ Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας η οποία θα κηρυχθεί µε το σχετικό προεδρικό διάταγµα,
το οποίο θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και θα θυροκολληθεί, σελ. 15275
10. Ανακοινώνεται ότι το Α’ Τµήµα Διακοπής Εργασιών της
Βουλής θα αρχίσει τις εργασίες του µε τη Σύνθεση του Α’
Τµήµατος την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, σελ. 15275
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση", σελ. 1511515126, 15187-15270
2. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Επικρατείας,
σελ. 15245, 15246-15249
3. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
1 έως 17 και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Επικρατείας, σελ. 15250-15270
4. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 15250-15264
5. Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις", σελ. 15126
6. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις», σελ. 15115
7. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας: «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών», σελ. 15244
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,

σελ. 15125-15188

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,

σελ. 15223-15245
σελ. 15205-15223
σελ. 15188-15205, 15245-15275
σελ. 15115-15125

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 15213
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 15223, 15229, 15233,
15235, 15236, 15242
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 15208, 15210, 15211,
15212, 15214, 15215,
15217, 15218
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 15214, 15215

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 15208, 15210, 15211, 15215
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 15115, 15211, 15212
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 15189, 15191, 15196
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 15126
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 15191
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 15115, 15120
Β. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 15174, 15187
Γ. Αναφορά στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός
Υγείας κ. Α. Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 15213
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 15222
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. (ΝΔ),
σελ. 15189, 15222
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 15211
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 15220
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 15189
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 15232
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 15195
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 15203
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ,
σελ. 15189
Δ. Αναφορά στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού Οικονοµικών κ. Σόϊµπλε στην Αθήνα:
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 15244
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 15210, 15211
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 15204, 15205
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 15201, 15202
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Επικρατείας :
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ,
σελ. 15226
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 15213
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
σελ. 15218
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Π. ,
σελ. 15242
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 15244, 15245
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 15117, 15222, 15243, 15245
ΓΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 15236, 15237
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 15187, 15189
ΓΛΕΖΟΣ Ε. ,
σελ. 15217
ΔΗΜΑΡΑΣ Ι. ,
σελ. 15120, 15122
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 15216, 15217
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. , σελ. 15228
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 15230, 15231
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ά. ,
σελ. 15227, 15228
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 15122
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 15222
ΚΑΨΗΣ Π. ,
σελ. 15203, 15208, 15209, 15238
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. (ΝΔ),
σελ. 15214, 15221, 15222
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ,
σελ. 15219
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 15214, 15215
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 15223, 15224, 15225
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 15115
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 15197
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ. ,
σελ. 15199
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 15207, 15208, 15243
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 15206
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 15196, 15210, 15211, 15212
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 15220, 15221
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 15229, 15230
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 15225, 15226
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 15231
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 15205

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ν. ,
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Α. ,
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ,
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
ΣΟΛΔΑΤΟΣ Θ. ,
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ,
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
ΧΑΪΚΑΛΗΣ Π. ,

σελ. 15225
σελ. 15229
σελ. 15232
σελ. 15118
σελ. 15215
σελ. 15124
σελ. 15195, 15196
σελ. 15235, 15236
σελ. 15196, 15197
σελ. 15205
σελ. 15191, 15195, 15203,
15204, 15245
σελ. 15189
σελ. 15234, 15235
σελ. 15237
σελ. 15200, 15203
σελ. 15242, 15243
σελ. 15233
σελ. 15198

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ’
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 19 Ιουλίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 18-7-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΙΘ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
18 Ιουλίου 2013, καθ’ ο µέρος αφορούν την ειδική ηµερήσια διάταξη)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Επικρατείας: «Νέα Ελληνική
Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση στις
11-7-2013 η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε µία συνεδρίαση.
Προτείνω η συζήτηση να γίνει ενιαία επί της αρχής και επί των
άρθρων, ώστε να µπορέσουν να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι Βουλευτές που θα έχουν εγγραφεί. Το
Σώµα συµφωνεί;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορεί κατ’ επανάληψη να
παραβιάζουµε τον Κανονισµό. Ο Κανονισµός λέει ότι τα νοµοσχέδια συζητούνται επί της αρχής και επί των άρθρων. Μάλιστα,
εάν είναι δε κρίσιµα τα νοµοσχέδια και σοβαρά, όπως αυτό,
εξαντλείται ο κατάλογος των εγγεγραµµένων επί της αρχής και
µπαίνουµε επί των άρθρων.
Κανονικά, λοιπόν, σε αυτό το νοµοσχέδιο θα χρειάζονταν δύο
συνεδριάσεις επί της αρχής και δύο συνεδριάσεις επί των άρθρων, για να µπορέσουµε να εξαντλήσουµε τον κατάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, καταγράφηκε η
άποψή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τώρα το συντοµεύετε και το πάτε
σε µία ενιαία συζήτηση και επί της αρχής και επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καταγράφεται σαφώς
η παρατήρησή σας.
Το µόνο που θα ήθελα να υπενθυµίσω στο Σώµα είναι ότι, ως
γνωστόν, η Ολοµέλεια µπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση

νοµίζει εκείνη βάσει του άρθρου 100. Εξάλλου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, χθες συζητήθηκε επί µακρόν το θέµα.
Το Σώµα συµφωνεί η συζήτηση να γίνει ενιαία επί της αρχής
και των άρθρων;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συνεφώνησε
κατά πλειοψηφία.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, έχουµε λάβει επιστολή από το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ρήγα, µε την οποία για
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος και ειδικός αγορητής
ο κ. Γιώργος Ντόλιος.
Επίσης, έχουµε λάβει επιστολή από τον κ. Μελά που ορίζει από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες ειδικό αγορητή τον κ. Δηµαρά και
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Κουίκ.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ειδικός αγορητής ο κ. Κασιδιάρης
και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Παναγιώταρος.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ειδικός αγορητής ο κ.
Γιάννης Πανούσης.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ειδικός αγορητής ο κ. Γκιόκας.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσεγγίζοντας για δεύτερη φορά το θέµα µετά την επιτροπή και καθ’
οδόν προς την Ολοµέλεια, σκέφθηκα και θυµήθηκα αυτό που ο
Αλµπέρ Καµύ είχε πει, ότι «ο ελεύθερος Τύπος µπορεί να είναι ή
καλός ή κακός».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να σεβαστείτε τον οµιλητή επί του Βήµατος.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Χωρίς όµως
ελευθερία, ο Τύπος είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν είναι τίποτε
άλλο παρά κακός.
Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η ΕΡΤ είχε να αντιµετωπίσει εγγενείς αδυναµίες. Όµως, αυτές οι αδυναµίες, συν
τω χρόνω, γίνονταν παθογένειες. Δυστυχώς, έγινε θέσφατο ότι
οι εκάστοτε διοικήσεις ήγοντο και εφέροντο είτε από τον εκά-
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στοτε κυβερνητικό σχεδιασµό είτε ακόµη και από τα έµµεσα αιτήµατα των αντιπολιτεύσεων. Καθιστούσαν κατ’ αυτόν τον τρόπο
δέσµιο τον οργανισµό, που όφειλε να ακολουθεί χωρίς περιστροφές τον πρώτο νόµο της δηµοσιογραφίας, αυτόν της αντικειµενικότητας ή, κατ’ άλλους, της αµεροληψίας.
Ήταν, όµως, µόνο η έλλειψη αντικειµενικότητας το πρόβληµα;
Ήταν µόνο η έλλειψη αµεροληψίας; Προφανώς, όχι. Η κρατική
ραδιοτηλεόραση είχε µετατραπεί από ταγό της Δηµοκρατίας,
του πλουραλισµού και του πολιτισµού σε σύµβολο ασυδοσίας,
ανοµίας.
Η ίδια η κοινωνία απαξίωσε την ΕΡΤ, αντιλαµβανόµενη την παρακµή της. Η πρόκληση της κοινωνίας όφειλε να σταµατήσει και
έπρεπε να αναγεννηθεί ένας καινούργιος οργανισµός αντάξιος
της προσδοκίας των πολιτών.
Οι πανθοµολογούµενες παθογένειες έπρεπε να εκλείψουν,
αλλά καµµία πτέρυγα του Κοινοβουλίου δεν συγκέντρωνε διαχρονικά το απαραίτητο πολιτικό θάρρος να τις αντιµετωπίσει. Η
συνεχιζόµενη απάθεια έκανε τον κόµπο όλο και πιο περίπλοκο,
όλο και πιο σφικτό, καθιστώντας τον άλυτο. Ο γόρδιος αυτός
δεσµός έπρεπε να κοπεί και από ένα σηµείο και µετά δεν υπήρχε
περιθώριο για καθυστέρηση.
Είτε κατά τη µια εκδοχή που ο Μέγας Αλέξανδρος έκοψε το
δεσµό είτε κατά την εκδοχή του Αριστόβουλου που σύµφωνα µε
αυτήν ο Μέγας Αλέξανδρος έλυσε το δεσµό, αφαιρώντας τον
πίρο από το τιµόνι του άρµατος, αυτόν ακριβώς τον πίρο αφαιρούµε και µε αυτό το σχέδιο νόµου, τη σύνδεση της πολιτικής
και κοµµατικής ηγεσίας, µε τη διοίκηση και τα δρώµενα του
φορέα.
Δηµιουργούµε ένα νέο νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία: «Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση».
Στο άρθρο 1, ορίζεται καθαρά η διοικητική και οικονοµική αυτοτέλειά της, ενώ στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, ουσιαστικά
περιγράφεται σαφώς και συγκεκριµένα ότι η δηµόσια ραδιοτηλεόραση κατά τη λειτουργία της είναι ανεξάρτητη από το κράτος
ή άλλους φορείς δηµόσιας διοίκησης, φορείς που ελέγχονται απ’
αυτούς και πολιτικά κόµµατα.
Διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία ως προς την κατάρτιση του εκπεµποµένου προγράµµατος αλλά και τις εκφραζόµενες από τους
συντάκτες απόψεις. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι αυτή η πλήρης
ανεξαρτησία δεν έχει και την αναγκαία εποπτεία, ούτως ώστε να
πληρούνται και η συνταγµατική απαίτηση και επιταγή.
Η πιο κοµβική αλλαγή βρίσκεται στο άρθρο 8, βάσει του
οποίου θεσµοθετείται η έννοια και ο ρόλος ενός διοικητικού οργάνου του εποπτικού συµβουλίου. Είναι επταµελές όργανο µε
εξαετή θητεία αντί της εννιαετούς που αρχικά προβλεπόταν,
µετά και τη σχετική νοµοτεχνική βελτίωση, όπου ορίζονται ταυτόχρονα ξεκάθαρα τα ασυµβίβαστα που διέπουν τα µέλη του και
τον τρόπο επιλογής τους από ανεξάρτητο φορέα.
Τον φορέα αυτόν τον απαρτίζουν συγχρόνως δυο επιµέρους
ανεξάρτητοι φορείς, οι οποίοι µετά από µια δηµόσια πρόσκληση,
ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση αυτή, ο ένας φορέας είναι
αυτός ο οποίος θα έχει διεθνή εµπειρία στην αξιολόγηση προσωπικού και αφού επιλεγεί -µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά- επιλέγει στη συνέχεια ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα
το οποίο έχει ειδίκευση στον ερευνητικό και συµβουλευτικό
τοµέα της αξιολογήσεως στελεχών.
Αυτοί οι δυο, λοιπόν, στη συνέχεια θα προσκαλέσουν τους
υποψηφίους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση. Από την αξιολόγηση αυτή θα προκύψουν οι
δέκα µε την υψηλότερη βαθµολογία που θα τεθούν υπ’ όψιν για
την επιλογή των µελών του εποπτικού συµβουλίου.
Τα επτά µέλη θα είναι τα τακτικά και τα τρία θα είναι τα αναπληρωµατικά. Ακολούθως, θα γίνει η κλήρωση µεταξύ των µελών
για το ποιοι απ’ αυτούς θα κατέχουν τις θητείες -διότι προβλέπεται τρία µέλη να έχουν θητεία έξι ετών, δυο µέλη να έχουν τεσσάρων ετών και άλλα δυο µέλη να έχουν δυο ετών- ούτως ώστε
να υπάρχει µια διαρκής κινητικότητα και ανανέωση στο προσωπικό, να µη δηµιουργούνται παθογενείς καταστάσεις και να µη
θεωρείται κανείς ότι είναι αµετακίνητος από τη θέση αυτή.
Το εποπτικό, λοιπόν, συµβούλιο είναι αυτό το οποίο θα έχει
τον στρατηγικό χαρακτήρα. Είναι αυτό το οποίο θα εκπονήσει το
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στρατηγικό σχέδιο και είναι αυτό το οποίο µαζί µε το διοικητικό
συµβούλιο, το οποίο προκύπτει στη συνέχεια θα προσδιορίζει και
θα εποπτεύει την επίτευξη των βραχυπρόθεσµων στόχων, όπως
αυτοί θα εξειδικεύονται µε τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου και τις εισηγήσεις του διευθύνοντος συµβούλου.
Δεύτερη δικλείδα ασφαλείας για την επίτευξη και κατοχύρωση
της ανεξαρτησίας είναι επίσης η επιλογή του διοικητικού συµβουλίου.
Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι το διοικητικό συµβούλιο διορίζεται
µε απόφαση του εποπτικού συµβουλίου. Ούτε εδώ έχουµε παρέµβαση του κυβερνητικού φορέα. Δεν παρεµβαίνει τρίτος, παρά µόνο το εποπτικό συµβούλιο, το οποίο θα αξιολογήσει µέσα
από πρόταση την οποία θα κάνει ο φορέας επιλογής, όµοιος µε
αυτόν ο οποίος επιλέγεται για τη διαδικασία του εποπτικού συµβουλίου, αλλά όχι ο ίδιος. Θα είναι διαφορετικά τα πρόσωπα.
Καταρτίζει, λοιπόν, δυο λίστες µετά την αξιολόγηση. Η µια περιλαµβάνει τρία ονόµατα υποψηφίων που συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη βαθµολογία για τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου
και οκτώ ονόµατα από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν την
υψηλότερη βαθµολογία για τις θέσεις του διοικητικού συµβουλίου. Από τα τρία και από τα οκτώ αυτά ονόµατα θα επιλεγούν ο
ένας διευθύνων σύµβουλος και τα τέσσερα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου αντίστοιχα.
Άξια αναφοράς είναι και τα εξής: πέρα από τα δυο αυτά όργανα, το εποπτικό συµβούλιο και το διοικητικό συµβούλιο, δηµιουργείται και ένας φορέας ο οποίος είναι ο µεσολαβητής. Είναι
το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα υποδέχεται τις παρατηρήσεις,
τα παράπονα, τις αιτιάσεις των πολιτών, σε σχέση µε τη λειτουργία του νέου νοµικού προσώπου. Έχει διαµεσολαβητικό χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό το οποίο θα επιβάλλει ποινές, δεν είναι
αυτό το οποίο θα λαµβάνει αποφάσεις αποτελεσµατικής φύσεως
ή χαρακτήρος. Είναι, όµως, ο άµεσος σύνδεσµος µε το νοµικό
πρόσωπο.
Παράλληλα, ο µεσολαβητής θα προεδρεύει ενός άλλου οργάνου το οποίο είναι το συµβούλιο δεοντολογίας, όπου εκεί, ναι,
θα κρίνονται ζητήµατα και θα ερευνάται το εάν και κατά πόσο η
λειτουργία των προσώπων και του θεσµού κατ’ επέκταση είναι
συµβατή µε τα όσα περιγράφονται στο νοµοσχέδιο και τα όσα
απαιτούνται, κατά τους κανόνες της επιστήµης, της ηθικής και
της πολιτικής συµπεριφοράς.
Αυτές είναι δύο επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες. Και θα πρέπει να πούµε ότι τα πρόσωπα του συµβουλίου δεοντολογίας, επίσης δεν υποδεικνύονται από τον κυβερνητικό παράγοντα, αλλά
από τον διευθύνοντα σύµβουλο του διοικητικού συµβουλίου και
επιλέγονται εξ αυτών µέλη της Ενώσεως Συντακτών. Προέρχονται, δηλαδή, από το δηµοσιογραφικό κόσµο. Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα υπόλοιπα µέλη τα οποία θα συγκροτούν τα µέλη
του συµβουλίου δεοντολογίας, θα πρέπει να έχουν τις ειδικότητες είτε του νοµικού είτε του οικονοµικού είτε του τοµέα Ψυχολογίας είτε του τοµέα Κοινωνιολογίας και της Παιδαγωγικής,
ούτως ώστε να καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα.
Επίσης υπάρχει δυνατότητα, δεν θεσπίζεται υποχρεωτικά,
είναι δυνατότητα, να ορίζονται ανά περιφέρεια συµβούλια στα
οποία θα συµµετέχουν εθελοντικά οι πολίτες και οι οποίοι θα εκφράζουν απόψεις για το πρόγραµµα και τη δραστηριότητα της
Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.
Ο ρόλος ελέγχου - εποπτείας επιφυλάσσεται, όµως, και για το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο ούτως ή άλλως
µέχρι τώρα είχε αντίστοιχο ρόλο. Ο ρόλος αυτός συνεχίζεται και
επεκτείνεται, ούτως ώστε να υπάρχει ο διαρκής έλεγχος κυριαρχικής εποπτείας ως προς τη συµµόρφωση µε τα κατά νόµο θεσπισµένα αλλά και µε όσα από τις ευρωπαϊκές µας υποχρεώσεις
πρέπει να τηρούµε.
Αυτή η δοµή όσο κι εάν φαίνεται κατ’ αρχάς ριζοσπαστική, όσο
κι αν ξενίζει, µπορεί να πει κανείς, γιατί σπάνε, ουσιαστικά, τα
πλέγµατα και τα συµπλέγµατα του παρελθόντος, ότι είναι αυτή
που διασφαλίζει την ανεξαρτησία. Είναι η πρώτη φορά που δεν
υπάρχει η χείρα του κυβερνητικού παράγοντος και που δεν θα
είναι αυτός που θα επιλέξει τα πρόσωπα, που θα τα τοποθετήσει
και άρα τα πρόσωπα θα βρίσκονται σε µία σχέση εξαρτήσεως
ακόµη και σε ελαφρώς ηθικό επίπεδο απέναντί του ή φιλικό εν-
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δεχοµένως. Αυτό, λοιπόν, σπάει. Αυτό εκλείπει.
Ως εκ τούτου, έχουµε το πρώτο εχέγγυο για την ουσιαστική
απόδοση και λειτουργία.
Από εκεί και πέρα, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των οργάνων µέσα από τον ίδιο το νόµο είναι αυτό που ενισχύει αποτελεσµατικά τη λειτουργικότητα του εγχειρήµατος.
Μέσα από αυτήν τη δοµή, την οποία συνοπτικά σας περιέγραψα, φιλοδοξούµε ότι θα διασφαλίσουµε την πολυφωνία και
την αµεροληψία αλλά και πως θα ικανοποιήσουµε τις ανάγκες
της κοινωνίας για µόρφωση, για άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου, για διεύρυνση του πολιτιστικού ορίζοντος. Φιλοδοξούµε ότι
θα κατοχυρωθεί, επιτέλους, η αµεροληψία που απαιτείται, όπως
αυτή απαιτείται όχι από τα ίδια τα πράγµατα ως µία απροσδιόριστη έννοια, αλλά από τον ίδιο τον ελληνικό λαό, από το ίδιο το
ελληνικό Έθνος όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν ζει, όπου και
αν δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.
Πιστεύω ότι σε αυτό το εγχείρηµα θα πρέπει όλες οι πτέρυγες
της Εθνικής Αντιπροσωπείας να εγκύψουν µε ένα διαφορετικό
πνεύµα -όχι αντιπολιτευτικό, ένα πνεύµα συµβολής- και να καταθέσουν σκέψεις ιδέες, προτάσεις. Διότι η πλειοψηφία δεν θεωρεί
ότι σε τέτοια εγχειρήµατα την αλήθεια την κατέχει µόνο ο ένας,
αλλά πως όλοι µπορούν να συµβάλλουν.
Σας καλώ, λοιπόν, να τολµήσουµε. Να τολµήσουµε και να φτιάξουµε κάτι καινοφανές µεν, αλλά που θα θωρακίζει την ελευθερία, την αµεροληψία και την αντικειµενικότητα στη Δηµόσια
Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί να έρθει προς συζήτηση η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία κατατέθηκε χθες στη
Βουλή επί της λήξης της Περιόδου, αφέθηκε -φαντάζοµαι σε
δύο, τρεις µήνες, διότι υπάρχει η σχετική προθεσµία, θα έρθει
προς συζήτηση όταν όλα θα έχουν δροµολογηθεί πια- και έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση το νοµικό αποτέλεσµα το οποίο
προκύπτει από αυτήν την πράξη, όπως και για άλλες ΔΕΚΟ. Διότι
οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν είναι µόνο για την ΕΡΤ,
ίσως ούτε κυρίως για την ΕΡΤ. Λύνει τα χέρια για να γίνονται τα
ίδια εγχειρήµατα σε όλες τις ΔΕΚΟ.
Αυτό αποτελεί προφανέστατα µία ανακολουθία, η οποία είναι
η πιο απλή έκφραση που µπορεί να βρεθεί στα ελληνικά, για να
µην ξεκινήσουµε από βαριές εκφράσεις.
Το «ΟΧΙ» στο νοµοσχέδιο είναι απόλυτο. Γι’ αυτό δεν θα χρειαστεί και ιδιαίτερη συζήτηση για άρθρο-άρθρο. Άλλωστε, όπως
διαπιστώσαµε και στην επιτροπή –το έχουν διαπιστώσει και η συνάδελφοι της Πλειοψηφίας- αυτή η συζήτηση είναι σχετικά αδιέξοδη, διότι είναι περίπου µία καλή έως πολύ καλή –σε πολλά
σηµεία- έκθεση ιδεών. Δηλαδή, δεν υπάρχει καµµία δέσµευση,
τίποτα το συγκεκριµένο εκεί πέρα µέσα κ.λπ..
Είναι απόλυτο το «ΟΧΙ», διότι η άποψή µας είναι -και θα έπρεπε
να είναι και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ- αυτά που εγκαίρως
έχουµε καταθέσει, δηλαδή οι προτάσεις νόµου για την επαναφορά στην προτεραία κατάσταση. Αυτό λέµε εµείς.
Η ΕΡΤ βρίσκεται σε άτυπη λειτουργία -εσείς λέτε παράνοµη,
εµείς λέµε άτυπη- σε εικοσιτετράωρη λειτουργία. Οι άνθρωποι
είναι εκεί τριάντα πέντε µέρες. Σε σαράντα οκτώ ώρες µπορεί να
αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της ΕΡΤ και εν λειτουργία,
βεβαίως -αυτό είπε και ο καθηγητής, ο κ. Αλιβιζάτος, που το πόνηµά του αυτό είναι, αλλά σε άλλη φάση, προέβλεπε να γίνει εν
λειτουργία όταν του το είχε παραγγείλει ο κ. Μόσιαλος κλπ.- να
επιχειρηθούν οι όποιες αναβαθµίσεις, αναδιατάξεις, αλλαγές και
µε τις όποιες νοµοθετικές καλύψεις χρεωστούν. Δεν ήταν δύσκολο το εγχείρηµα. Και θα ήταν και άνευ κόστους για τον προϋπολογισµό. Το κόστος τώρα θα είναι το λιγότερο 100 µε 150
εκατοµµύρια, ενώ κατά τους εργαζοµένους θα φτάνει και τα 300
-και περισσότερα- εκατοµµύρια. Ποιος θα τα δώσει αυτά τα
λεφτά; Δεν καταλαβαίνω πώς γίναµε ξαφνικά τόσο ανοιχτοχέρηδες.
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Αυτό το νοµοσχέδιο και τα άρθρα του είναι κυριολεκτικά «µυστικά και ψέµατα». Αποκρύψεις, ασάφειες, επικαλύψεις.
Για το εποπτικό συµβούλιο είναι µία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία κατέληξε, πράγµατι, σε δύο κόσµους, σε αντιλήψεις εντελώς διαφορετικές. Δηλαδή, από τη µία υπάρχει –το
ακούσαµε προηγούµενα και από τον εισηγητή της Πλειοψηφίαςη αντίληψη για µία εταιρεία –ακούστηκε και η έκφραση, «κυνηγών κεφαλών», που ξέρει ανθρώπους κύρους, εγνωσµένης κ.λπ.,
αγορά, δηλαδή, για να συνεννοούµαστε- και πανεπιστηµιακή έδρα. Επίσης αγορά. Διότι υπάρχουν πανεπιστηµιακές έδρες και
µάλιστα διασυνδεόµενες όχι µόνο µε µίντια, αλλά ανοιχτά µε τέτοιες καταστάσεις, που γνωρίζουν πρόσωπα, πράγµατα και
έχουν διεθνείς διασυνδέσεις.
Κάναµε µία ολοκληρωµένη πρόταση και είπαµε να είναι άνθρωποι του χώρου -όχι µόνο δηµοσιογράφοι ούτε, κυρίως, δηµοσιογράφοι- όπως τεχνικοί, κινηµατογραφιστές, µουσικοί, άνθρωποι του πολιτισµού, προτάσεις για πολιτικούς φορείς -όχι
συνδικαλιστικούς- µε την έννοια, όµως, της επιστηµονικής επάρκειας. Δηλαδή, µία «µικρή Βουλή», ένα συµβουλευτικό όργανο
που να µπορεί να διαµορφώσει και να έχει άποψη, µεράκι, γνώση
γι’ αυτό το θέµα, να µην υπαγορεύονται από την αγορά οι θελήσεις του και οι διαθέσεις του.
Μας την απορρίψανε διαρρήδην. Γιατί; Ποια ήταν η δικαιολογία; Υπάρχει, λέει, κοµµατοκρατία. Όλα αυτά είναι του πεταµατού. Είναι η Μεταπολίτευση. Αυτά όλα είναι η Μεταπολίτευση.
Διότι όλα αυτά - συνδικαλιστές, φορείς κ.λπ.- είναι ύποπτα. Κάποιο κόµµα είναι από πίσω. Τους τραβάει το µανίκι. Ενώ το άλλο;
Αγαλλίαση! Αγορά! Ο φορέας µε τις προσωπικότητες και η έδρα!
Γι’ αυτό λέω ότι σε κάποια πράγµατα πρέπει να συνεννοηθούµε. Να πούµε πως έχουµε ριζικά διαφορετικές αντιλήψεις για
το τι πρέπει να γίνει στη νέα µεταπολίτευση, ναι, να το πούµε.
Μην είµαστε, όµως, τόσο εύκολοι για να εξωραΐζουµε καταστάσεις.
Έρχοµαι σε ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα το οποίο µας απασχόλησε στις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έγιναν µε τους
Υπουργούς που ήταν παρόντες συνεχώς στις διαρκείς επιτροπές.
Ειρήσθω εν παρόδω επιτρέψτε µου να κάνω µία παρένθεση,
κύριε Σταµάτη, για τη χθεσινή σας αναφορά. Απλώς θα ήθελα να
πω σε ό,τι αφορά την Αριστερά πως εµείς δεν θέλουµε ούτε
«µαύρο» ούτε «κατακόκκινο» -πόσο µάλλον από αίµα- κάδρο. Θέλουµε ένα πολύχρωµο κάδρο, µια πολύχρωµη εικόνα όλων των
ευαισθησιών, όλων των απόψεων, όλων των διαφορετικών αντιλήψεων που και τη ζωή µας να κάνει καλύτερη και το τηλεοπτικό
τοπίο. Ας φύγουµε από αυτά που ακούστηκαν χθες, τουλάχιστον,
ως προς αυτό το ζήτηµα.
Το πολύ µεγάλο ζήτηµα που µας απασχόλησε, λοιπόν, ήταν το
εξής. Έξι φορές µπήκε από την πλευρά µας το θέµα της Digea.
Καλά έκαναν οι κύριοι Υπουργοί και δεν απάντησαν. Είµαι σχεδόν
σίγουρος ότι δεν θα απαντηθεί ούτε σήµερα. Γι’ αυτό το λέω.
Ποιο θέµα µπήκε; Ότι πρόκειται περί ενός διαχρονικού, µεγάλου
σκανδάλου πολιτικής και οικονοµικής διαπλοκής.
Είναι πρωτοφανές το νέο ψηφιακό τοπίο στη χώρα να έχει δροµολογηθεί εδώ και περίπου µία πενταετία -µπορούµε να ανατρέξουµε στη σχετική νοµοθεσία- µε πυλώνα, µε καρδιά ένα φορέα
ο οποίος αποτελείται από τους παρόχους προγράµµατος οι
οποίοι αποτελούν το καρτέλ των παρόχων σήµατος στους παρόχους προγράµµατος. Απίστευτο; Αυτό συµβαίνει!
Τα πέντε, λοιπόν, κανάλια τα οποία είναι οι πάροχοι προγράµµατος και παίρνουν την άδεια -και θα πάρουν και τη νέα άδειαθα συµµετάσχουν -διότι έχουν κάνει επενδύσεις κ.λπ.- είναι οι
ίδιοι οι οποίοι τις δίνουν. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
Είναι ένα ζήτηµα εκατοµµυρίων ευρώ, µεγάλης οικονοµικής
και πολιτικής σηµασίας, το οποίο ετέθη επανειληµµένα από την
πλευρά µας και δεν απαντήθηκε. Φοβάµαι πως δεν θα απαντηθεί
ούτε τώρα στη συζήτηση. Ποιος το παίρνει αυτό στην πλάτη του;
Εσείς; Πάρτε το!
Θα έπρεπε να διευκρινίζεται µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο;
Τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Καθησυχάζει –και ως προς αυτό
ο κ. Καψής εγκαίρως το έθεσε- αυτούς που λέγανε ότι τίθεται επί
ποδών η δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Διότι υπήρχαν τέτοιες σκέ-
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ψεις κ.λπ.. Και είπε πως έχει δικαίωµα -είτε έτσι είτε αλλιώς- από
µόνη της να είναι πάροχος στο νέο ψηφιακό τοπίο συχνοτήτων
κ.λπ..
Εδώ, όµως, υπάρχουν δύο ζητήµατα.
Πρώτον, η τεχνολογική εξέλιξη της ΕΡΤ –το είπαµε και χθεςη οποία είχε ξεκινήσει µε το High Definition, επί της ουσίας ανακόπτεται. Η εικόνα υψηλής ευκρίνειας ήταν το µεγάλο της ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα ιδιωτικά κανάλια. Μόνο
8 εκατοµµύρια έκαναν τα συγκεκριµένα µηχανήµατα λήψεων.
Πολεµήθηκε από την πρώτη στιγµή από τους ιδιώτες. Να κλείσουν το σήµα της. Να την τελειώσουν. Να τη χτυπήσουν. Να το
τελειώσουµε αυτό το HD; Αυτό ήταν το συγκριτικό πλεονέκτηµα
της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Δεύτερον, ενώ χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις δίαυλοι -δεν
είναι κανάλια ακριβώς, κάθε δίαυλος εξ αυτών µπορεί να έχει δεκάδες εσωτερικά κανάλια, έτσι είναι το ψηφιακό τοπίο, έχει πολύ
µεγάλες δυνατότητες για να φτιάχνει ο καθένα ό,τι «µπουκέτο»
θέλει κ.λπ.- δίνουν δύο. Σε αυτό το τοπίο η ΕΡΤ πρέπει να έχει
τουλάχιστον τρεις διαύλους.
Γενικά, για να συνεννοούµαστε και να φύγουµε από τα τεχνικά
µέρη, ή η ΕΡΤ θα είναι ο φορέας - πιλότος στη νέα εποχή για τις
επόµενες δεκαετίες που θα µπορεί να βάζει τους κανόνες, τις
νόρµες, τα όρια, τα πλαίσια τα υποδείγµατα ή απλώς θα είναι –
αυτό που αναφέρεται- ένα ευπαρουσίαστο ανταγωνιστικό κανάλι
µαζί µε τα άλλα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αντιλαµβάνεστε ότι το δηµόσιο συµφέρον πλήρως το ευνουχίζει.
Ποιος είναι, λοιπόν, ο σχεδιασµός; Δεν θα τον βρείτε µέσα στο
νοµοσχέδιο. Κι αν ρωτήσετε, δεν θα σας το πει κανείς. Ρωτήστε
όσους Βουλευτές µιλήσουν -και από εσάς- πόσα κανάλια και ραδιόφωνα θα έχει; Θα έχει τα µουσικά σύνολα µέσα; Θα είναι ανοιχτή -και µε ποιον τρόπο- προς την οµογένεια; Θα υπάρχουν οι
αποκεντρωµένοι σταθµοί που έχουν σχέση και µε την εθνική
άµυνα, το οποίο είναι ένα θέµα το οποίο ενδεχοµένως δεν πρέπει
να συζητηθεί; Συζητήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή.
Τι θα γίνει µε τους εργαζοµένους; Πόσοι χρειάζονται; Οι ίδιοι
άνθρωποι θα σας πουν, από εξακόσιους µέχρι δύο χιλιάδες τόσο,
διότι δεν έχουν το οργανόγραµµα. Δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν
όραµα για αυτό το πράγµα.
Έκλεισαν απλώς εκδικητικά, απολύτως τιµωρητικά και ιδεοληπτικά –για αυτούς που πήραν την απόφαση λέω- τον υπάρχοντα
ραδιοτηλεοπτικό δηµόσιο φορέα και τώρα «στου κασίδη το κεφάλι» –και βέβαια στο πίσω µέρος του µυαλού υπάρχουν οι νέες
πελατειακές σχέσεις, η νέα κοµµατική χειραγώγηση και κυρίως
η υπαγωγή κάτω από τους ιδιωτικούς σταθµούς- προσπαθούν
να κάνουν τις νέες ρυθµίσεις.
Υπάρχει και κάτι άλλο σε σχέση µε τα όργανα. Δείτε πώς από
λεπτεπίλεπτες εκφράσεις -τις οποίες θα ακούσετε και προφορικά, θα δούµε και µέσα στο νοµοσχέδιο- µπορεί εν δυνάµει ο
έλεγχος –δεν λέω πως είναι σίγουρο, αλλά είναι λίγο δύσκολο να
θεωρείς ότι άνθρωποι που έκαναν ό,τι έκαναν στην ΕΡΤ, θα κάνουν το αντίθετο, ρυθµίζοντας και εφαρµόζοντας αυτό- η χειραγώγηση, η µακρόχρονη δέσµευση να φτάσει µέχρι και έντεκα
χρόνια από τώρα. Βάζει, δηλαδή, ο Υπουργός µεταβατικά το εποπτικό συµβούλιο, το διοικητικό συµβούλιο, τον πρόεδρο, αυτοί
βάζουν το διευθύνοντα σύµβουλο, τελειώνει η µετάβαση –στην
αρχή ήταν ένας χρόνος, το έκαναν έξι µήνες και µπορεί να το κάνουν λιγότερο γιατί υπήρξαν κάποιες ενστάσεις σε σχέση µε τη
συνταγµατικότητα των διατάξεων- και ύστερα τι γίνεται; Ο διευθύνων σύµβουλος –αυτός που µπήκε µε αυτήν τη διαδικασίακάνει την πρόταση µέσω των εταιρειών που λέγαµε -των «κυνηγών κεφαλών» κ.λπ.- και ξαναπηγαίνει πίσω το κουβάρι –εποπτικό
συµβούλιο, διοικητικό συµβούλιο- και φτάνει µέχρι την τελική έγκριση από τον Υπουργό για το διάστηµα της εννιαετίας από εκεί
και ύστερα.
Άρα, κανονικός έλεγχος µέσα σε αυτό που θα γίνει τους επόµενους µήνες. Προσπάθεια ελέγχου. Διότι όλα αυτά είναι, ενδεχοµένως, µαχητά µέσα στην ίδια τη ζωή. Τώρα, όµως, λέµε ποια
είναι η πρόθεση -από ό,τι φαίνεται- και ποιο το οργανόγραµµα
για τα επόµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγµή υπήρξε
σε αυτό το µνηµείο ψεµάτων, προπαγάνδας, στοχοποίησης, απα-
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ξίωσης των εργαζοµένων εκεί και της ίδιας της ΕΡΤ, µία αγαστή
συνεργασία και σύµπνοια µε το καρτέλ των ιδιωτικών µέσων ενηµέρωσης. Το µνηµονιακό καρτέλ που αποτελεί οργανικό στοιχείο
του µετώπου του µνηµονιακού αγώνα που δίνεται εδώ αυτά τα
χρόνια. Κανονικά ανοικτά, ολάνοικτα όχι µόνο για την εβδοµάδα
που υπήρξε η φιλοξενία στο σταθµό αυτού του περίεργου σήµατος που µπήκε, αλλά από την πρώτη στιγµή.
Δηλαδή, το πώς τα ψέµατα που ειπώθηκαν στο πρώτο διάγγελµα, τα οποία έχουµε αποδοµήσει ένα-ένα -και µπορούµε και
τώρα, αν θέλετε, να τα βάλουµε στη βάσανο της συζήτησης- τα
εγκολπώθηκε το ίδιο βράδυ το καρτέλ των δελτίων των 20.00’,
την άλλη µέρα οι πρόθυµοι δηµοσιογράφοι των πρωϊνάδικων
κ.λπ. για να το περάσουµε στο λαό, δεν λέγεται. Μία κανονική
συνεργασία χέρι-χέρι, συνεργασία συµφερόντων οικονοµικών,
πολιτικών, διαπλοκής, µνηµονιακών, διότι η ΕΡΤ είναι µαγαζί
γωνία και µπορεί να γίνει µε πολλές όψεις και µε πολλές απόψεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε όραµα για την ΕΡΤ. Το
είπα και χθες, ότι προσπαθήσαµε εναγώνια όλο το προηγούµενο
διάστηµα φέρνοντας όλα τα ζητήµατα, πλήθος ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου για το τι γινόταν µέσα στην ΕΡΤ, για το
τι προβλήµατα υπήρξαν, να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα, διότι θεωρούµε ότι είναι πολύ κρίσιµο το ζήτηµα των µίντια.
Δεν θέλουµε να περιπέσουµε σε έναν οικονοµισµό, όπου η κρίση
στο βασικό, που είναι η κοινωνία, η οικονοµία, η ταξική καταπίεση, προφανώς φέρνει µαζί της χιλιάδες προβλήµατα και επιπτώσεις στο ηθικό, στο πολιτιστικό, σε όλους τους άλλους τοµείς
της κοινωνίας. Γι’ αυτό δίνουµε έναν πολύ µεγάλο ρόλο και για
το µέλλον, για την ανόρθωση της χώρας. Δίνουµε έναν πολύ συγκεκριµένο ρόλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα-δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Μιλήσαµε ευθέως από την πρώτη στιγµή κι εκεί µε τους εργαζοµένους που πήγαµε, οι οποίοι κάνουν µαζικές συνελεύσεις,
κύριε Καψή. Χθες είχαν µαζική συνέλευση και οι δηµοσιογράφοι
και οι διοικητικοί. Μας είχατε βεβαιώσει την προηγούµενη εβδοµάδα πως είναι λίγοι συνδικαλιστές, οι οποίοι χειραγωγούν, πειθαναγκάζουν, καπελώνουν κ.λπ.. Δεν είναι σωστό πράγµα αυτό.
Ας σεβόµαστε τα µαζικά όργανα, τους µαζικούς φορείς.
Από την πρώτη στιγµή είπαµε εν λειτουργία χωρίς ανθρωποθυσίες, ουσιαστική αναβάθµιση, επέκταση του ρόλου, όργανα
της ΕΡΤ από ανθρώπους πραγµατικά του χώρου µε γνώση,
γνώµη, ανεξάρτητους ως προς αυτό, µε µεράκι για τη δουλειά
τους, ουσιαστικό Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τον
εποπτικό ρόλο, η ίδια η Βουλή να παίζει το ρόλο της, αποσυσχέτιση από Κυβέρνηση και κοµµατική χειραγώγηση, µεγάλη στήριξη πολιτισµού, παράδοσης των κοινωνικών µηνυµάτων, των
µουσικών συνόλων, όλων αυτών.
Αυτήν την ΕΡΤ θέλουµε. Αυτή η ΕΡΤ µπορεί να είναι ακριβή,
λοιπόν. Σας το λέµε ευθέως. Αυτό είναι καλαµπούρι ότι στα πλαίσια της δηµόσιας περιστολής δαπανών και του µικρότερου δηµόσιου, κάνουµε µία µικρότερη και πιο φτωχή ΕΡΤ. Γιατί; Χωρίς
έρευνα, χωρίς ΕΡΤ, χωρίς πολιτισµό, χωρίς παιδεία είναι δυνατόν
µετά από αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή να ανορθωθεί η
χώρα; Τη θέλουµε χωρίς σπατάλες, χωρίς να γίνονται αυτά που
γινόντουσαν, τα πάρτι, χωρίς πολυτέλειες, αλίµονο, ακριβή, ό-µως, µε επένδυση από το ελληνικό δηµόσιο.
Τέτοια ΕΡΤ θέλουµε και γι’ αυτό ακριβώς µε την ψυχή µας είµαστε µαζί µε τους εργαζόµενους και µε όλο το κίνηµα αλληλεγγύης, που αυτούς τους µήνες έδωσε και θα δώσει και µελλοντικά
-διότι δεν πρόκειται αυτά τα σχέδια να εφαρµοστούν ποτέ- ζωή
σε ένα βασικό πυλώνα ανόρθωσης της οικονοµίας, του πολιτισµού αλλά και του ηθικού µέσα σε συνθήκες αγώνα αυτής της
χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει
ένα κοινός τόπος όσον αφορά τις διαπιστώσεις, ένας κοινός
τόπος που δεν προέκυψε στη συζήτηση για το συγκεκριµένο σχέ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ’ - 19 IOYΛIΟΥ 2013

διο νόµου που έγινε στην επιτροπή, ένας κοινός τόπος που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει
ανάγκη για τη δηµιουργία µιας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, ανεξάρτητης, χωρίς κυβερνητικές ή άλλες παρεµβάσεις. Αυτό είναι
και το ζήτηµα, αυτό είναι το ζητούµενο, αυτές είναι οι τοποθετήσεις, αυτός είναι ο στόχος, να µην υπάρχουν κυβερνητικές παρεµβάσεις.
Πώς γίνονταν οι κυβερνητικές παρεµβάσεις και ο έλεγχος; Με
το διορισµό από την κυβέρνηση της εκάστοτε διοίκησης της ΕΡΤ
και στη συνέχεια µε την επιλογή δηµοσιογράφων, µε την κατάρτιση του προγράµµατος, µε το στήσιµο των δελτίων ειδήσεων,
µε µια σειρά παρεµβάσεων, οι οποίες γίνονταν άµεσα ή έµµεσα
από τη διοίκηση της ΕΡΤ και βεβαίως πάντα από την κυβέρνηση,
µε το πρόγραµµα συνολικά, µε την κατάρτισή του και όλα αυτά.
Αυτός ήταν ο τρόπος ελέγχου.
Συµφωνούµε όλοι ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Για πρώτη φορά
επιχειρείται ως ιδέα και ως µία πρωτόλεια πρόταση αυτό το
πράγµα το 2011. Τότε, ο κ. Μόσιαλος ανέθεσε σε µία επιτροπή
υπό τον κ. Αλιβιζάτο τη διαµόρφωση ενός πονήµατος το οποίο
θα µας οδηγήσει σε µία ανεξάρτητη και δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Πήρε µορφή σχεδίου νόµου επί κυβέρνησης Παπαδήµου
µε αρµόδιο τότε Υπουργό τον σηµερινό Υφυπουργό της Ραδιοτηλεόρασης, τον κ. Καψή, ένα σχέδιο νόµου το οποίο δεν ψηφίστηκε ποτέ, δεν ήλθε στην Βουλή, γιατί υπάρχει πάντα αµφισβήτηση, δυσπιστία, καχυποψία, γιατί όλοι εµείς εδώ στη χώρα
µας έχουµε ένα παρελθόν.
Έχει πολιτική αξία -και θέλω να το σηµειώσω αυτό- να αναφερθούµε στο πως σκεφτόµασταν σ’ αυτήν τη χώρα πριν τρία χρόνια
και πως σκεφτόµαστε τώρα αν θυµηθούµε τις αντιδράσεις. Οι
αντιδράσεις ήταν αρνητικές για την πρόταση το 2011 από όλο
το πολιτικό φάσµα, από τη Νέα Δηµοκρατία, από τους εργαζόµενους, από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ, από την Αριστερά, απ’ όλους. Όλοι
συµφωνούµε ότι πρέπει να το αλλάξουµε, αλλά δεν πιστεύουµε
ότι αυτός που το επιχειρεί, θα το κάνει µε έναν ειλικρινή, γνήσιο,
αντικειµενικό, αποτελεσµατικό τρόπο.
Σήµερα τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Σήµερα όλοι συµφωνούµε στο εξής, ότι θα µπορούσαν να γίνουν αλλαγές στην ΕΡΤ,
να αναδιαρθρωθεί, εαν η ΕΡΤ ήταν εν λειτουργία. Αυτό, επίσης,
είναι ένας κοινός τόπος. Γι’ αυτό λέω ότι έχει πολιτική αξία να
θυµηθούµε τις αντιδράσεις του πολιτικού κόσµου πριν τρία χρόνια και το πώς είµαστε σήµερα.
Υπήρξε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα έλεγα ότι ήταν
µια καταδροµικού τύπου ενέργεια. Δεν συµφωνούµε µε την ενέργεια αυτή, µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχουµε πει
ότι δεν θα την κυρώσουµε. Βεβαίως, όµως, η µη κύρωσή της θα
αφορά όλα τα άλλα Υπουργεία, τα οποία, όσο ισχύει αυτή η
πράξη, έχουν τη δυνατότητα µε έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων να καταργήσουν φορείς τους οποίους εποπτεύουν.
Χθες διατυπώθηκε από τον κύριο Υπουργό -αν το κατάλαβα
καλά, κύριε Υπουργέ- ότι η κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή
οι πράξεις των Υπουργών, δεν βασίζονται στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά βασίζονται σε µία άλλη νοµοθεσία. Το
άκουσα χθες, δεν το είχατε πει πιο µπροστά. Αυτό µάλλον αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων. Εγώ αυτό που είχα αντιληφθεί -και
φαντάζοµαι οι περισσότεροι συνάδελφοι- είναι ότι αυτή η δυνατότητα προέκυψε εκ της ύπαρξης της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου.
Υπάρχουν κάποια ζητήµατα, πριν µπω στο σχέδιο νόµου, κύριε
Υπουργέ και κύριοι Υπουργοί, στα οποία θέλω κάποιες απαντήσεις. Θέλω πολιτικές δεσµεύσεις. Υπάρχει ένα µεταβατικό σχήµα. Μέχρι που να πάµε στο µόνιµο φορέα θα πρέπει να λειτουργήσει η ΕΡΤ µε µία στελέχωση η οποία θα είναι µεταβατικού χαρακτήρα. Υπάρχει η συµφωνία των τριών Αρχηγών, πριν αποχωρήσει η ΔΗΜΑΡ από την Κυβέρνηση, που έλεγε ότι θα προσληφθούν περίπου δύο χιλιάδες άνθρωποι από τους υπάρχοντες εργαζοµένους, οι οποίοι θα λειτουργήσουν το νέο σχήµα µέχρι που
να πάµε στην πάγια κατάσταση.
Θέλουµε µία πολιτική δέσµευση για να δούµε τι λέει η Κυβέρνηση επί αυτού του θέµατος. Δεν υπάρχει δέσµευση για το µέγεθος του νέου σχήµατος, πόσους εργαζόµενους θα έχουµε.
Ακούµε διάφορα. Θα έχουµε επτακόσιους, θα έχουµε χίλιους, θα
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έχουµε δύο χιλιάδες; Θέλουµε µία κατεύθυνση. Μία στοιχειώδη
δέσµευση δεν θα πρέπει να έχει η Βουλή σήµερα, που πάµε να
ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο;
Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τον κ. Βούτση.
Κύριε Βούτση, είναι πειστική η επιχειρηµατολογία και η δική
σας και –πιστεύω- οποιουδήποτε συναδέλφου θέλει να απορρίψει προθέσεις. Εδώ έχουµε ένα σχέδιο νόµου, που θέλει να κάνει
µια αντικειµενική ραδιοτηλεόραση. Μια ραδιοτηλεόραση που δεν
θα σηκώνει –ας το πω έτσι- παρεµβάσεις. Η απόρριψη γίνεται,
κυρίως, µε βάση την εµπειρία των δεκαετιών που υπάρχει. Εκεί
που η επιχειρηµατολογία δεν είναι καθόλου πειστική, δεν πείθει,
είναι όταν επιχειρούµε να διαµορφώσουµε πρόταση. Εάν δεν
έχουµε αυτό το εποπτικό συµβούλιο, το οποίο επιλέγεται και µε
κανόνες της αγοράς –όχι µόνο της αγοράς- αν δεν έχουµε αυτό
το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο επιλέγεται από το εποπτικό
συµβούλιο και µετά από πρόταση του αναδόχου, όπως ακριβώς
περιγράφεται, τότε πώς θα µπορούσαµε να φτιάξουµε τα όργανα διοίκησης και εποπτείας του νέου φορέα;
Ακούστηκε η σκέψη από τους εργαζοµένους, να διαλέξουµε
τους καλύτερους, να τους βάλουµε στη διοίκηση, να τους βάλουµε στα όργανα εποπτείας κ.λπ.. Δεν νοµίζω ότι µπορεί να σταθεί. Αυτό µου µοιάζει σαν µια πρόταση αυτοδιαχείρισης. Δεν µε
πείθει εµένα προσωπικά.
Θεωρώ ότι το σχέδιο νόµου έχει πραγµατικά ειλικρινή διάθεση
να διαµορφώσει µε απολύτως αντικειµενικό τρόπο τα όργανα
εποπτείας και διοίκησης.
Άλλες σκέψεις για βελτίωση αυτών των διατάξεων πιθανόν να
υπάρχουν. Είµαστε εδώ για να τις συζητήσουµε.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι µε βάση την υπάρχουσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την κοινή υπουργική απόφαση –χθες συζητήθηκε και απορρίφθηκε και η πρόταση για την αντισυνταγµατικότητα- είµαστε υποχρεωµένοι να προχωρήσουµε σε έναν νέο
φορέα και όχι σε έναν διάδοχο φορέα.
Προσδιορίζεται µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, θα έλεγα, το πώς θα
είναι αυτός ο φορέας.
Με το άρθρο 1 συνιστάται το νοµικό αυτό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου µε την επωνυµία ΝΕΡΙΤ, το οποίο θα έχει πλήρη οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια.
Με το άρθρο 2 προσδιορίζονται οι στόχοι. Δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί και σταθµούς τοπικής εµβέλειας –είναι σηµαντικά ζητήµατα, θα έπρεπε να σταθούµε σε αυτά τα θέµατακαθώς, επίσης, να εκπέµπει και προς τον απόδηµο ελληνισµό.
Επιπρόσθετα, προβάλλει τις εργασίες και της Βουλής των Ελλήνων είτε σε δικές της είτε σε ξεχωριστές συχνότητες.
Είναι προβλέψεις πολύ σηµαντικές.
Σε σχέση µε τις συχνότητες: απαλλάσσεται από τη λήψη κάθε
σχετικής άδειας για τη µετάδοση προγραµµάτων και διατηρεί
όλες τις συχνότητες που κατείχε η «ΕΡΤ Α.Ε.».
Επαναλαµβάνω, είναι σηµαντικές προβλέψεις.
Με το άρθρο 3 προσδιορίζονται οι γενικές αρχές του προγράµµατος. Υπάρχουν συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Λέει: καλύπτει
πλήρως την προεκλογική εκστρατεία των πολιτικών κοµµάτων
για την εκλογική διαδικασία.
Είναι –επαναλαµβάνω- σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία τα προσπερνάµε µε έναν εύκολο τρόπο, σαν να µην υπάρχουν µέσα στο
κείµενο του νοµοσχεδίου.
Με το άρθρο 4 προβλέπεται ο τρόπος κατάρτισης του στρατηγικού σχεδίου το οποίο δεν θα είναι δεκαετές, κύριε Υπουργέ
-το αφήσαµε έτσι, αν θυµάµαι καλά- αλλά εξαετές.
Με το άρθρο 5 προβλέπεται ο τρόπος κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου –και έχει διευκρινιστεί στην επιτροπή τι είναι
το επιχειρησιακό σχέδιο- το οποίο θα αποτελεί µέρος του στρατηγικού σχεδίου. Ουσιαστικά είναι ο ετήσιος προγραµµατισµός.
Με το άρθρο 6 καθορίζεται το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Και αποτελεί, κατά τη γνώµη µου, σηµαντική διευκρίνιση
το γεγονός ότι το µετοχικό κεφάλαιο των 5 εκατοµµυρίων που
είναι κρατική µετοχή, είναι αναπαλλοτρίωτος τίτλος.
Τα έσοδα της ΝΕΡΙΤ προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος
-γιατί ακούστηκε ότι δεν προβλέπεται αυτό, ενώ προβλέπεταιτις διαφηµίσεις και από κάθε άλλη πηγή.
Να τονιστεί εδώ ότι δεν υπάρξει καµµία άλλη κρατική επιχο-
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ρήγηση οποιασδήποτε µορφής.
Με το άρθρο 7 ορίζεται η σύνθεση της γενικής συνέλευσης
των µετόχων. Δεν χρειάζεται να σταθούµε καθόλου σε αυτό.
Είναι ένα τυπικό άρθρο.
Με το άρθρο 8 εισάγεται η καινοτοµία -είναι µεγάλη καινοτοµία, κατά τη γνώµη µου, του εν λόγω νοµοσχεδίου- η οποία προβλέπει το νέο όργανο που θα υπάρχει, το εποπτικό συµβούλιο,
το οποίο θα απαρτίζεται από επτά µέλη και θα έχει εξαετή και
όχι εννιαετή θητεία, όπως έλεγε το πρώτο κείµενο που είχε έρθει
στη Βουλή. Καθορίζονται οι αρµοδιότητές του, ο τρόπος διορισµού των µελών του, τα ασυµβίβαστα µε την ιδιότητα του µέλους, προκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του και το ότι
θα λειτουργεί µε κριτήριο το βέλτιστο συµφέρον της εταιρείας.
Το εποπτικό συµβούλιο είναι αυτό το οποίο θα εγγυηθεί την
ανεξαρτησία της ΝΕΡΙΤ από κάθε µορφή κυβερνητικής ή άλλης
παρέµβασης.
Το εποπτικό συµβούλιο καταρτίζει στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας του οργανισµού, επιλέγει το διευθύνοντα σύµβουλο και τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου -όχι από µόνο του, αλλά µετά
από πρόταση του αναδόχου- µεταξύ τριών προσώπων όσο
αφορά τον διευθύνοντα σύµβουλο και οχτώ προσώπων, εκ των
οποίων επιλέγονται τα τέσσερα, όσον αφορά τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
Έγινε µεγάλη κουβέντα για τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγονται τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου. Γίνεται ένας συνδυασµός
αγοράς και δηµόσιου φορέα. Ο φορέας επιλογής προκύπτει από
τον ανάδοχο, που βγαίνει µετά από προκήρυξη. Ο ανάδοχος επιλέγει ένα δηµόσιο φορέα –πανεπιστήµιο- και οι δυο µαζί αποτελούν τον φορέα επιλογής. Περιγράφεται πολύ αναλυτικά η
διαδικασία. Ειλικρινά σας λέω, θα ήθελα πολύ να βρω τρόπο να
προσθέσω επιπλέον διασφαλίσεις. Δεν βρίσκω επιπλέον διασφαλίσεις.
Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουµε εάν υπάρχουν κάποιες σκέψεις, έτσι ώστε να είµαστε όλοι βέβαιοι ότι επιλέξαµε
τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο θα κάνουµε µια απολύτως αντικειµενική επιλογή των µελών του εποπτικού συµβουλίου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντική παρέµβαση στο σχέδιο νόµου και
πως θα πρέπει να σταθούµε ιδιαίτερα.
Προβλέπονται, όµως, και άλλα ζητήµατα: Δεν θα είναι εξαετής
η διάρκεια όλων των µελών του εποπτικού συµβουλίου. Κάποιων
θα είναι µικρότερη, κάποιων θα είναι µεγαλύτερη.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος και το διοικητικό συµβούλιο επιλέγονται µε παρόµοιο τρόπο από τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου, το οποίο επελέγη αντικειµενικά. Δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση. Το αποφασίζει ο ανάδοχος -δεν υπάρχει
δηµόσιος φορέας- ο οποίος επιλέγεται κατόπιν προκήρυξης και
περιγράφεται, θα έλεγα, µε απόλυτα αναλυτικό τρόπο.
Ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ ως προς το εκπεµπόµενο πρόγραµµα
και την τήρηση των προγραµµατικών υποχρεώσεων, όσο και η
εποπτεία της εταιρείας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας, γίνεται από το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης.
Σηµαντικό είναι το άρθρο 11 στο οποίο θέλω να σταθώ. Συγκροτεί συµβουλευτικές επιτροπές προγράµµατος ανά γεωγραφική περιφέρεια. Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι να µεταφέρουν στο εποπτικό συµβούλιο τις απόψεις του κοινού, το οποίο
και συνεισφέρει µε το ανταποδοτικό τέλος στους πόρους της
ΝΕΡΙΤ, σχετικά µε την τήρηση των προγραµµατικών υποχρεώσεων της εταιρείας.
Στο άρθρο 12 ορίζεται ο µεσολαβητής, αρµόδιος για την εξέταση καταγγελιών, παραπόνων και αιτηµάτων για τα προγράµµατα, ο οποίος και απευθύνει συστάσεις προς το διευθύνοντα
σύµβουλο και τους επικεφαλής των αρµοδίων διευθύνσεων της
εταιρείας. Ο µεσολαβητής επιλέγεται από το εποπτικό συµβούλιο –προσέξτε το αυτό- από κατάλογο τριών υποψηφίων που καταρτίζει ο διευθύνων σύµβουλος από δηµοσιογράφους εγνωσµένου κύρους, µέλη της ΕΣΗΕΑ.
Εδώ έχω την αίσθηση, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει ένα παράθυρο για να βάλουµε τον υποκειµενισµό µέσα. Να δούµε πώς
µπορούµε να το ξεπεράσουµε. Τον επιλέγει ο διευθύνων σύµβουλος, από δηµοσιογράφους - µέλη της ΕΣΗΕΑ µεταξύ προσώ-
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πων εγνωσµένου κύρους. Η θητεία του είναι τριετής. Η αποζηµίωση ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών.
Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα έλειπε από το νέο φορέα αυτό το
πρόσωπο, ο µεσολαβητής, µε βάση αυτά που είπα προηγουµένως, τον τρόπο επιλογής και κατάρτισης του εποπτικού και του
διοικητικού συµβουλίου.
Στο άρθρο 13 προβλέπεται η επιτροπή δεοντολογίας, η οποία
απαρτίζεται από τον µεσολαβητή και δύο µέλη µε σπουδές και
εµπειρίες σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. Έργο της επιτροπής είναι η διατύπωση γνώµης σε θέµατα δεοντολογίας
ύστερα από ερώτηµα του διευθύνοντος συµβούλου.
Είχα πει και στην επιτροπή ότι δεν αντιλαµβάνοµαι την ουσιαστική χρησιµότητα αυτής της επιτροπής. Κι αν υπάρξει, είχα πει
ότι θα πρέπει να είναι άµισθα τα δύο µέλη της. Ο κύριος Υπουργός, µου υπενθύµισε –και είχε δίκιο- ότι στις ΔΕΚΟ οι επιτροπές
αυτές έτσι και αλλιώς είναι άµισθες.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε δει και άµισθες επιτροπές -επειδή ο
φόβος φυλάει τα έρµα, επειδή οι εµπειρίες µας είναι κακές- οι
οποίες κάνουν δέκα συνεδριάσεις το µήνα κι έχουν µια συγκεκριµένη αµοιβή ανά συνεδρίαση. Και, τελικά, οι αµοιβές τους
υπερβαίνουν ακόµη και τις παχυλές αµοιβές διευθυνόντων συµβούλων.
Θα έλεγα ότι η διάταξη θα µπορούσε να συµπληρωθεί. Εκεί
που αναφέρει «Η αµοιβή ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού», να συµπληρωθεί ως εξής: «…όχι, όµως, για πέρα των δύο συνεδριάσεων το
µήνα.» Ίσως είναι υπερβολική καχυποψία, δυσπιστία, αλλά, όπως
σας είπα, αυτές είναι οι εµπειρίες µας.
Σε γενικές γραµµές, κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που
παρουσιάζεται για τη ΝΕΡΙΤ, κινείται στα πλαίσια της αξιοκρατίας
και της δηµιουργίας µιας δηµόσιας και όχι κυβερνητικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης.
Εκτιµώ ότι εάν θέλουµε να βελτιώσουµε τα πράγµατα, θα πρέπει να σταθούµε στις µεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 16, στο
οποίο στάθηκε και ο καθηγητής κ. Αλιβιζάτος. Και θα πρέπει να
επαναφέρουµε στη συζήτηση στην Ολοµέλεια, κύριε Υπουργέ –
και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας- το θέµα της ελαχιστοποίησης των αρµοδιοτήτων των οργάνων που θα οριστούν από
το Υπουργικό Συµβούλιο και στη συνέχεια του εποπτικού συµβουλίου που θα οριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο και του διοικητικού συµβουλίου το οποίο θα οριστεί από το εποπτικό
συµβούλιο και της διάρκειας του χρόνου.
Εάν µειωθούν οι αρµοδιότητες, τότε πραγµατικά ο αναγκαίος
χρόνος του ενός έτους για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, δεν
είναι απαραίτητος. Και τότε πιστεύω ότι θα καµφθούν οι αµφισβητήσεις, οι αιτιάσεις τις οποίες έθεσε ο µόλις κατελθών από
το Βήµα κ. Βούτσης, όσον αφορά τους πραγµατικούς στόχους
της µεταβατικής διάταξης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πανούσης, ως ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
(Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Συγγνώµη, κύριοι συνάδελφοι, είναι λάθος γραµµένο από την
υπηρεσία. Παρακαλώ!
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµαράς, ως ειδικός αγορητής εκ µέρους
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ορίστε, κύριε Δηµαρά, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας να παρατηρήσω κι
εγώ µε τη σειρά µου όσα περιέχονται σε αυτό το νοµοσχέδιο που
αφορά τη δηµόσια τηλεόραση. Επιτρέψτε µου, πριν να αναφερθώ στην επίσκεψη του κ. Σόιµπλε πολύ γρήγορα και µε µία
φράση.
Ο κ. Σόιµπλε σε µία χθεσινή του συνέντευξη είπε ότι αναγνωρίζουµε την ηθική ευθύνη που έχει η Γερµανία απέναντι στον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Η ηθική βλάβη, όµως -αφού υπάρχει
και ηθική ευθύνη- σύµφωνα µε το δίκαιό µας προβλέπει και οικονοµικές αποζηµιώσεις. Το λέω αυτό διότι δεν το άκουσα ποτέ να
διατυπώνεται, από χθες µέχρι σήµερα και από κανέναν. Αφού,
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ήδη, έχει παραδεχθεί την ηθική ευθύνη, αυτοµάτως δικαιούται η
Ελλάδα ηθικής βλάβης -έτσι όπως τουλάχιστον έχει διατυπωθεί
και από τη µεριά του- και εποµένως οικονοµικής αποζηµίωσης.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο που αφορά τη δηµόσια τηλεόραση.
Επιτρέψτε µου να µην αναφερθώ ποτέ στον όρο ΝΕΡΙΤ. Αρνούµαι την ύπαρξη στον τίτλο της δηµόσιας τηλεόρασης, που
πληρώνει ο ελληνικός λαός, της λέξης «internet». Όχι διότι δεν
προσφέρει υπηρεσίες στον κόσµο, ενίοτε δε, ελέγχεται και εγκαλείται για εγκληµατικές πράξεις οι οποίες έχουν διαπιστωθεί
παγκοσµίως, επειδή κάποιοι κάνουν χρήση του internet. Αυτό,
όµως, δεν αφορά εµάς.
Τι είναι το internet αλήθεια; Ποιος το διοικεί; Τι ακριβώς συµβαίνει µε αυτήν την ιστορία; Σας διαβεβαιώνω ότι προσπάθησα
µέσω δηµόσιων υπηρεσιών να µάθω τι είναι το internet. Ποιος το
έχει στα χέρια του; Ποιος λειτουργεί αυτό το παγκόσµιο διαδίκτυο; Όλοι –δεν θέλω να πω ονόµατα, αλλά αν αµφιβάλλετε θα
αναφερθώ και σε αυτά- µου είπαν: «Κανένας. Δεν ξέρουµε ποιοι
είναι και τι είναι». Και µιλάµε για κορυφαίες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους.
Προς επίρρωση αυτών πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και µία
συνέντευξη η οποία φιλοξενήθηκε και στην εφηµερίδα «ΤΟ
ΒΗΜΑ». Όταν ρωτήθηκε κάποιος κορυφαίος καθηγητής «τι είναι
το internet», απάντησε: «ένα διαδίκτυο στο οποίο µπορούν πολλοί
ποµποί να συνδεθούν, να µεταφέρουν πληροφορίες κ.λπ.».
«Ποιος είναι εκείνος ο οποίος διακινεί όλη αυτήν την ιστορία;»
Απάντηση: «κανένας». Έτσι ξαφνικά ο κανένας µπαίνει και στον
τίτλο της νέας δηµόσιας τηλεόρασης στη χώρα µας. Ο κύριος
τον οποίο ανέφερα είναι ο καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών,
ο κ. Σπυράκης, και το δηµοσίευµα φιλοξενήθηκε στην εφηµερίδα
«ΤΟ ΒΗΜΑ» την Κυριακή 28 Δεκεµβρίου.
«Αρχικώς στόχος του ARPA -έτσι λεγόταν στην αρχή- ήταν η
διασύνδεση των υπολογιστών δικτύων ώστε να υπάρχει δυνατότητα χρήσης υπολογιστών σε ευρύτερες περιοχές κ.λπ.. Σκοπός
των αµερικανών στρατιωτικών ήταν η κατασκευή ενός δικτύου
το οποίο δεν θα κατέρρεε σε περίπτωση καταστροφής µερικών
κόµβων του. Ποιος διοικεί; Κανένας. Το internet απλώς διασυνδέει τα δίκτυα, οπότε στην πράξη υπεύθυνος για τη χρήση του
internet είναι ο διαχειριστής κάθε επιµέρους δικτύου. Ποιος ανακάλυψε το internet; Οι πρώτες απόπειρες για τη δηµιουργία ενός
διαδικτύου ξεκίνησαν στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου. Η Ρωσία είχε, ήδη, στείλει στο διάστηµα το δορυφόρο Σπούτνικ κάνοντας τους Αµερικανούς να φοβούνται όλο και περισσότερο για την ασφάλεια της
χώρας τους» κοκ. Υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες πώς µετεξελίχθη και τι ακριβώς συµβαίνει.
Ρώτησα κάποιους από τους ανθρώπους οι οποίοι σήµερα εννοείται ότι ασκούν ένα µέρος της εκτελεστικής εξουσίας κι έχουν
σχέση µε το internet: «Τι νοµίζετε; Είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης;» Μου λένε: «Τι λέτε;» Λέω: «Η γνώµη µου είναι πως
είναι, έτσι το εκτιµώ». Το δεύτερο ερώτηµα: «Είναι στα χέρια αµερικανικών µυστικών υπηρεσιών;» Μου λένε: «Τι λέτε;». Λέω «Έτσι
νοµίζω». Και µου λένε: «Ε, έχετε δίκιο».
Όλη αυτή η ιστορία, λοιπόν, και το γεγονός ότι επιµένει σήµερα η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο να περιλαµβάνει στον
τίτλο της νέας τηλεόρασης τον όρο «internet», µου γεννά πολλές
απορίες και φόβους για το τι πρόκειται να γίνει. Διότι δεν θα χρησιµοποιηθεί µόνο ως τίτλος επιβολής αλλά και ως εµπορικός
λόγος, τρόπος και µέσο για να ικανοποιηθούν ιδιωτικά οικονοµικά συµφέροντα –έτσι κρίνω- τα επόµενα χρόνια.
Δεν έχει λόγο να υπάρχει η λέξη «internet» στον τίτλο της εθνικής ραδιοτηλεόρασης. Το λέω αυτό, διότι πείτε µου ποια άλλη
ευρωπαϊκή χώρα αναφέρει στον τίτλο της δηµόσιας τηλεόρασης
τη λέξη «internet»; Καµµία. Όπως, επίσης, καµµία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ρίξει «µαύρο» ποτέ στη δηµόσια τηλεόραση και τα ραδιόφωνά της για να επιβάλει τη σιωπή.
Μιλήσαµε αναλυτικά κατά τη διάρκεια των επιτροπών και στην
πρώτη ανάγνωση της πρότασης νόµου και κατά τη δεύτερη και
διατυπώσαµε τις ενστάσεις και το φόβο µας ότι αντί να βελτιωθεί
όλη η ιστορία που έχει σχέση µε τη λειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης, την οποία πληρώνει –ξαναλέω- ο ελληνικός λαός υπο-
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χρεωτικά, αντίθετα έρχεται αυτό το σκοτεινό νοµοσχέδιο το
οποίο µπερδεύει θέσεις, ιδιότητες, αρµοδιότητες κ.λπ.. Οµολογώ
ότι δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
Και όταν άκουσα τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ντόλιο, να
λέει για αντικειµενική πληροφόρηση, όσοι εξ ηµών είναι εδώ δηµοσιογράφοι αλλά και οι άλλοι κύριοι και κυρίες, ξέρουν πάρα
πολύ καλά ότι αντικειµενική πληροφόρηση δεν υπάρχει. Εκείνο
το οποίο οφείλει ο δηµοσιογράφος να κάνει υπηρετώντας το λειτούργηµά του, είναι να καταγράψει µε ακρίβεια τα γεγονότα, να
τα δηµοσιοποιήσει και να τεθούν υπό την κρίση και τη βάσανο
του λαού ή εκείνων οι οποίοι διαβάζουν ή ακούν ή βλέπουν. Αντικειµενική πληροφόρηση δεν υπάρχει. Όταν διαβάζω µέσα στο
νοµοσχέδιο ότι προσπαθούµε αντικειµενικά να προσεγγίσουµε
κ.λπ., τόσο περισσότερο τροµάζω. Ξέρουν πάρα πολύ καλά διότι
στην Κυβέρνηση σήµερα, όπως εκπροσωπείται, συµµετέχουν και
δύο δηµοσιογράφοι, οι οποίοι, επίσης, ξέρουν πάρα πολύ καλά
διότι το έχουν ζήσει στο πετσί τους, πως αντικειµενική πληροφόρηση δεν υπήρξε, πως πιέσεις ασκήθηκαν και ασκούνται ακόµη
και σήµερα και πως αυτό θα συµβεί είτε µε ένα νοµοσχέδιο σαν
και αυτό, που δεν µπορώ να καταλάβω πολλές φορές τι λέει είτε
µε οποιοδήποτε άλλο.
Αυτό δε το οποίο είναι κατά τη γνώµη µου περισσότερο ενοχλητικό, είναι ότι αναφέρεται σε µια επιτροπή συµβουλίου, που
διορίζει το διοικητικό συµβούλιο, που διορίζεται εν συνεχεία ο
µεσάζων. «Εγνωσµένου κύρους πρόσωπα». Στη δηµοσιογραφία
µπορεί να µου πει κανείς ποια είναι τα «Εγνωσµένου κύρους πρόσωπα»; Ο καθένας από τη δική του πλευρά, καταφεύγοντας στον
υποκειµενισµό και στη γνώση και στην πολιτική και ιδεολογική
θεωρεί τον άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά και ασκεί την πληροφόρηση ότι είναι εγνωσµένου κύρους.
Εν πάση περιπτώσει το θέµα είναι, θα µου επιτρέψετε να σας
πω, περισσότερο σοβαρό, καθώς σε ένα από τα άρθρα το οποίο
µε απασχόλησε και προσπάθησα να το µελετήσω, να το διευκρινίσω, αφορά το εξής:
Ερώτηµα πρώτο: Τα µέλη τα οποία θα επιλεγούν θα έχουν
συµβούλους και γραµµατείες;
Ερώτηµα δεύτερο: Πώς θα πληρώνονται, από ποιους και
πόσο;
Το νοµοσχέδιο λοιπόν αναφέρει το εξής: «Προσλαµβάνει προσωπικό η δηµόσια τηλεόραση µε σύµβαση εργασίας αορίστου
και ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής καθώς και
µε συµβάσεις έργου κ.λπ., τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας,
της αξιοκρατίας και της ισότητας». Με πείσατε. Λες και το προηγούµενο νοµοσχέδιο δεν ανέφερε ακριβώς αυτά. Τα ανακαλύψαµε εµείς τώρα!
Ακούστε: «Για το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς κ.λπ.
εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12, της υποπαραγράφου γ1, της παραγράφου γ’ του πρώτου άρθρου του ν.
4093/2012». Καταλάβατε τίποτα; Μόνο για να δει κανείς τι ακριβώς λέει αυτό το πράγµα, θα πρέπει να απασχοληθεί για πολύ
καιρό για να το καταλάβει και να το προσεγγίσει.
Κατ’ εξαίρεση η δηµόσια τηλεόραση, στο άρθρο 15, ύστερα
από πρόταση του προέδρου, του διευθύνοντος συµβούλου της
εταιρείας, µπορεί να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισµένου χρόνου σε δηµοσιογράφο, σε επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες,
µε την επιφύλαξη του Κοινοτικού Δικαίου. Ο χρόνος εκτέλεσης
και οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται πάντοτε µε τη σύµβαση.
Πήγα, λοιπόν, να δω τι ακριβώς λέει αυτό, καθώς αναφερόταν
στο άρθρο 12, όπου µιλάει για τον µεσολαβητή. Ο µεσολαβητής
είναι αρµόδιος για την εξέταση και έκφραση γνώµης επί καταγγελιών, παραπόνων και αιτηµάτων, απάντησης για όλες τις εκποµπές και τα προγράµµατα της εταιρείας.
Ακούστε: Επί καταγγελιών, παραπόνων και αιτηµάτων είναι αρµόδιος για την εξέταση και έκφραση γνώµης. Τον µεσολαβητή
όµως τον επιλέγει το εποπτικό συµβούλιο από κατάλογο τριών
υποψηφίων που καταρτίζει ο διευθύνων σύµβουλος, από δηµοσιογράφους εγνωσµένου κύρους, µέλη της ΕΣΗΕΑ. Αναφέρεται
στη θητεία του µεσολαβητή κ.λπ..
Η αποζηµίωσή του καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού για θέµατα δηµο-
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σίας ραδιοτηλεόρασης σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις. Πλήρης είναι η άγνοια τουλάχιστον, που γεννά ο τρόπος
µε τον οποίο διατυπώνεται το νοµοσχέδιο για το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και πώς θα τα κάνουν αυτά.
Ετέθη στην επιτροπή πολλές φορές το ερώτηµα γιατί δεν λειτουργεί σήµερα η τηλεόραση της ΕΡΤ, η απάντηση που ακούστηκε ήταν: «γιατί δεν µπορούµε να µπούµε µέσα».
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι έχω πάει αρκετές φορές µέσα και
µίλησα µε τους ανθρώπους που είναι εκεί. Πρώτον, κανένας δεν
µε εµπόδισε να µπω µέσα. Δεύτερον, όπου υπάρχουν οι θησαυροί της ΕΡΤ, που είναι τεχνικοί…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσένα δεν σε εµπόδισαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Καταλαβαίνω και σέβοµαι αυτήν την παρατήρηση και επιφύλαξη. Από εκεί και πέρα όµως µπορεί να µεθοδευτεί ένας τρόπος συνάντησης µε τα παιδιά που είναι µέσα,
να κουβεντιάσουµε και να δοθεί λύση, ώστε το νέο πρόγραµµα,
όπως το ετοιµάζουν, να εκπέµψει από το Ραδιοµέγαρο.
Τέλος, επειδή εκτιµώ ότι µία από τις πληγές του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος σήµερα είναι η έλλειψη θεσµικού πλαισίου για τις
συχνότητες στη σύγχρονη εποχή µε τις τεχνολογικές εξελίξεις,
σύντοµα θα γεννηθεί και η ανάγκη για ένα θεσµικό πλαίσιο που
θα αφορά το διαδίκτυο. Είσαστε κι εσείς µάρτυρες και, ενδεχοµένως, θύµατα συκοφάντησης, ύβρεων, τις οποίες κάποιοι άγνωστοι, που δεν υπογράφουν, µπορούν να τις διαδώσουν µέσω του
διαδικτύου, ώστε τα παιδιά, οι φίλοι και οι συγγενείς µας να διαβάζουν ξαφνικά ότι είµαστε απατεώνες ή ότι είµαστε ένοχοι για
πολλές παραβατικές πράξεις.
Στην εποχή του ’89-’90 κατελήφθησαν οι συχνότητες πειρατικά. Μέχρι σήµερα δεν έχουν νοµιµοποιηθεί –είναι φοβερό, είναι
τόσα χρόνια- παρ’ ότι πολλοί Πρωθυπουργοί εδώ και πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές αλλά και δηµοσιογράφοι είχαν επισηµάνει
πολλές φορές την αδυναµία αυτή, έλεγαν ότι θα έπρεπε να µπει
τάξη στις συχνότητες, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει µπει. Πριν
ακόµα η ελληνική πολιτεία και το πολιτικό σύστηµα βάλει τάξη
στις συχνότητες, έρχεται µε ένα νοµοσχέδιο να επιχειρήσει έναν
ασφυκτικό εναγκαλισµό της δηµόσιας τηλεόρασης, που θα την
οδηγήσει, κατά τη γνώµη µου, σύντοµα στον πνιγµό της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, κ. Ηλίας
Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ξεκινήσω από τα άρθρα 4 και 5 που
καταστρώνουν το επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο της
ΝΕΡΙΤ, όπου παρά τα περί του αντιθέτου λεγόµενα της συγκυβέρνησης, αυτό προσιδιάζει σε εταιρείες µε εµπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Όµως, τα κρατικά µέσα ενηµέρωσης
γνωρίζουµε ότι δεν πρέπει να έχουν ποτέ σκοπό το κέρδος, διότι
δεν κατοχυρώνουν τηλεθεατές. Θα πρέπει να διαµορφώνουν πολίτες ευσυνείδητους, σύµφωνα µε το εθνικό συµφέρον και καλά
πληροφορηµένους για τα θέµατα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα.
Θα σταθώ ιδιαίτερα σε κάποιους όρους καθ’ όλα ύποπτους
που περιλαµβάνονται στο δεύτερο άρθρο του νοµοσχεδίου. Αναφέρεται ότι το πρόγραµµα της ΝΕΡΙΤ απευθύνεται σε όλες τις
κατηγορίες του πληθυσµού της χώρας. Όµως στον πληθυσµό
της χώρας πλέον περιλαµβάνονται και λαθροµετανάστες, παράνοµοι κάτοικοι, για τους οποίους είχαµε δει και στην παλαιά ΕΡΤ
να δηµιουργούνται προπαγανδιστικές εκποµπές.
Εµείς τονίζουµε ότι πρέπει τα προγράµµατα της δηµόσιας τηλεόρασης να απευθύνονται στους Έλληνες πολίτες και στους
οµογενείς µας και όχι σε λαθροµετανάστες που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα. Είναι µία αθλιότητα να σπαταλώνται τεράστια
κονδύλια για µαθήµατα αντιρατσισµού και πολυπολιτισµού στον
ελληνικό λαό.
Επιπλέον, όσον αφορά στο άρθρο 3 που φέρει τον τίτλο «Γενικές Αρχές του Προγράµµατος», δεν γίνεται καθόλου λόγος για
εκποµπές που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάµεις καθώς και προγράµµατα θρησκευτικού περιεχοµένου. Το καταγγέλλουµε και
αυτό, διότι αυτό αποκρύπτεται επιµελώς απ’ όλους.
Στο άρθρο 6 διατυπώνεται ρητά η επιβολή στους πολίτες ανταποδοτικού τέλους για τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ. Θα πληρώ-
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νουµε και σε αυτήν την περίπτωση όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αποδεικνύεται εδώ η απάτη εις βάρος του ελληνικού λαού, διότι είχε
ειπωθεί ότι τον απαλλάξατε από το βάρος, την επιβάρυνση του
τέλους της ΕΡΤ.
Οµολογήθηκε στην επιτροπή από τους εισηγητές της συγκυβέρνησης ότι η διαχείριση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης µεταβιβάζεται για πρώτη φορά από την πολιτεία σε δύο συλλογικά
όργανα µε διοικητικές εξουσίες, συγκεκριµένα το εποπτικό συµβούλιο και το διοικητικό συµβούλιο, τα οποία όµως να τονίσουµε
ότι δεν είναι κρατικά όργανα. Παραδέχεστε έτσι ότι δεν έχετε την
απαιτούµενη ποιότητα για να ασκήσετε µε χρηστό τρόπο ως κράτος τις αρµοδιότητές σας και γι’ αυτό προτιµάτε να τις αναθέσετε σε τρίτα πρόσωπα.
Εδώ µιλάµε αναµφίβολα για αυτοευνουχισµό του κράτους, ο
οποίος µας έχει επιβληθεί από ξένα κέντρα εξουσίας, από τους
τοκογλύφους δανειστές µας.
Οφείλουµε, επίσης, να καυτηριάσουµε το πλαίσιο επιλογής
των µελών του εποπτικού συµβουλίου και του διοικητικού συµβουλίου της νέας τηλεόρασης που ευαγγελίζεστε, ο οποίος διαµορφώνεται από τα άρθρα 8 και 9 µε ένα σχήµα οξύµωρο, θα
έλεγα µε έναν φαύλο κύκλο. Δηλαδή, το εποπτικό συµβούλιο επιλέγει το φορέα, ο οποίος εν συνεχεία θα επιλέξει το διευθύνοντα
σύµβουλο, όµως ο διευθύνων σύµβουλος µε τη σειρά του επιλέγει το φορέα ο οποίος θα επιλέξει τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου. Είναι απαράδεκτος ο τρόπος αυτός µε τον οποίο καθορίζονται οι φορείς επιλογής.
Επίσης, τα άρθρα 8 και 9 µιλούν για εξειδικευµένους φορείς
µε εµπειρία σε θέµατα επιλογής στελεχιακού δυναµικού. Κατά
πάσα πιθανότητα -εµείς το θεωρούµε δεδοµένο- θα επιλέγουν κι
εδώ µεγάλες ξένες εταιρείες ανθρωπίνου δυναµικού κι εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η δεδοµένη παρέµβαση του ξένου παράγοντα
στην ελληνική τηλεόραση. Μάλιστα βλέπουµε ότι σε αυτούς τους
φορείς ανατίθενται ευρύτατες δικαιοδοσίες, οι οποίες αρµόζουν
αποκλειστικά και µόνο σε κρατικούς οργανισµούς. Συγκεκριµένα
τους παρέχετε το δικαίωµα να καθορίζουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων όπως, επίσης, και τη µέθοδο
αξιολόγησής τους. Αυτό σηµαίνει πρακτικά σηµαδεµένη τράπουλα, ένα στηµένο παιχνίδι όπου ξένα µεγάλα συµφέροντα θα
µπορούν να προκαθορίζουν το αποτέλεσµα και να τοποθετούν
πρόσωπα της αρεσκείας τους στη διοίκηση των κρατικών µέσων
ενηµέρωσης.
Δηλαδή θα κρατάνε στα χέρια τους την εικόνα που σχηµατίζει
για τα πράγµατα ο ελληνικός λαός. Και αυτό προσοµοιάζει περισσότερο όχι σε ελεύθερο κράτος, αλλά σε προτεκτοράτο.
Θα επαναλάβουµε την πάγια θέση µας ότι το κράτος πρέπει
να ελέγχει τη δηµόσια τηλεόραση, προκειµένου να διαπλάθει
προς το καλύτερο τους πολίτες.
Για εµάς, ως εθνικιστές, το κράτος δεν είναι ένα ανεπιθύµητο
εξουσιαστικό µόρφωµα. Είναι ο µηχανισµός της πολιτείας των
Ελλήνων που βρίσκεται σε αδιάσπαστη ενότητα µε τη λαϊκή κοινότητα και τους στόχους της οποίας υλοποιεί.
Έρχοµαι τώρα στη θητεία ορισµένων εκ του εποπτικού συµβουλίου, η οποία είναι οπωσδήποτε υπερβολικά µακρόχρονη. Η
πολιτεία θα δεσµεύεται για πολύ µεγάλο διάστηµα από αυτούς
τους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως προανέφερα, δεν θα είναι άνθρωποι εµπιστοσύνης. Τα άτοµα αυτά θα αποκτούν αναπόδραστα τεράστια εξουσία.
Στο άρθρο 11 εµφανίζονται πολλά κενά ως προς τον τρόπο
επιλογής των µελών των συµβουλευτικών επιτροπών. Λέτε ότι θα
στελεχώνονται εθελοντικά από ακροατές και τηλεθεατές που
αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της δηµόσιας τηλεόρασης. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν διευκρινίζετε ούτε πόσοι
θα είναι αυτοί αριθµητικά ούτε τα κριτήρια επιλογής τους.
Εποµένως, εδώ είναι ξεκάθαρα σκοτεινός ο ρόλος και η λειτουργία αυτών των επιτροπών, αυτών των µηχανισµών, οι οποίες
µάλλον δεν έχουν περιεχόµενο. Προφανώς γίνονται για τα µάτια
του κόσµου και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να διαδραµατίσουν θετικό ρόλο.
Η θέση του µεσολαβητή, που θεσπίζεται µε το άρθρο 12, είναι
καταφανής περίπτωση θέσης που προορίζεται για υµέτερους δηµοσιογράφους, δηλαδή για δικά σας παιδιά. Εδώ µιλάµε για µια

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ’ - 19 IOYΛIΟΥ 2013

µέθοδο εξαγοράς και προώθησης δηµοσιογράφων που απολαµβάνουν την εύνοια του συστήµατος.
Μοναδικό κριτήριο για την επιλογή από το εποπτικό συµβούλιο
του µεσολαβητή, ο οποίος θα εξετάζει τις καταγγελίες, τα παράπονα και τα αιτήµατα για απαντήσεις των πολιτών, λέτε ότι θα
είναι -και αυτό είναι κάτι τραγικό- το εγνωσµένο κύρος του δηµοσιογράφου. Ποιος το κρίνει αυτό; Σε κάθε περίπτωση αυτό
µπορεί να κριθεί από τον ελληνικό λαό, όχι, όµως, από κοµµατικούς εγκάθετους. Αυτό είναι κάτι εντελώς αόριστο και εντελώς
υποκειµενικό.
Αναφορικά µε την επιτροπή δεοντολογίας της ΝΕΡΙΤ, που θεσπίζεται στο άρθρο 13, η οποία, µάλιστα, θα είναι και αµειβόµενη, θα παίρνει αρκετά λεφτά για κάθε συνεδρίαση και θα
εκδίδει αποφάσεις για θέµατα δεοντολογίας. Περιµένουµε εδώ
τα τρωκτικά της Αριστεράς να επανέλθουν, να εφορµήσουν, για
να καταλάβουν και πάλι, όπως γίνεται εδώ και τριάντα εννέα χρόνια, και αυτές τις θέσεις αργοµισθίας.
Πραγµατικά, εµείς βλέπουµε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι
σαν να µην αλλάζει απολύτως τίποτα στο παλαιό, διεφθαρµένο,
κοµµατοκρατούµενο καθεστώς της παλαιάς ΕΡΤ.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 15, που αφορά τις αποδοχές
του προσωπικού, µένει ένα ορθάνοιχτο παράθυρο για να συνεχιστούν οι σπατάλες του παλαιού διεφθαρµένου καιρού. Ο διευθύνων σύµβουλος θα µπορεί να αναθέτει µε απευθείας ανάθεση
κατ’ εξαίρεση, πέραν του προσωπικού που θα έχει προσληφθεί
µε αξιοκρατικές διαδικασίες -κι εδώ γελάσαµε όταν διαβάσαµε
τη συγκεκριµένη πρόταση!- την εκτέλεση ορισµένου έργου σε
προσωπικό «υψηλής εξειδίκευσης». Έτσι ακριβώς λέτε. Εγώ το
βάζω σε εισαγωγικά.
Αυτό το προσωπικό θα είναι οι εκλεκτοί ασφαλώς και θα λαµβάνουν αµοιβή που δεν θα υπόκειται στους συνήθεις µισθολογικούς περιορισµούς. Μια από τα ίδια, δηλαδή, µε το φαγοπότι που
γινότανε εδώ και κάποιες δεκαετίες.
Για τη Χρυσή Αυγή, τόσο η παλαιά όσο και η νέα ΕΡΤ δεν κάνει
καµµία απολύτως διαφορά. Ήµασταν απολύτως αποκλεισµένοι
από κάθε δηµόσιο βήµα. Έτσι παραµένει η κατάσταση. Και ξέρουµε πολύ καλά πως έτσι θα παραµείνει, διότι εµείς είµαστε οι
µοναδικοί αντίπαλοι αυτού του σάπιου πολιτικού κατεστηµένου.
Γι’ αυτό και δηλώσαµε εξ αρχής -και επιµένουµε να το δηλώνουµε και δεν αλλάζουµε ούτε ένα κόµµα από τις αρχικές µας
δηλώσεις- ότι δεν στενοχωριόµαστε καθόλου για εκείνους τους
βολεµένους, για εκείνους που παίρνανε παχυλές αµοιβές και
πολλές χιλιάδες ευρώ το µήνα και δεν είχαν πατήσει ποτέ το πόδι
τους στα στούντιο της ΕΡΤ. Δεν λυπόµαστε καθόλου γι’ αυτούς
τους ανθρώπους, οι οποίοι ανήκουν είτε στην Αριστερά είτε στην
κυβερνητική παράταξη και οι οποίοι έχουν εξαγοραστεί και βεβαίως ο µοναδικός τους στόχος ήταν να υβρίζουν και να συκοφαντούν τη Χρυσή Αυγή µέσω ενός δηµοσίου βήµατος.
Αυτό, βεβαίως, δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι στηρίζουµε τις ενέργειες της συγκυβέρνησης που έκλεισε την ΕΡΤ µε
µοναδικό στόχο να υπακούσει πιστά στις εντολές των ξένων τοκογλύφων, επικυρίαρχων της χώρας µας. Ήταν πολύ µεγάλο παραµύθι αυτό που ειπώθηκε, ότι ήταν µια αντίδραση ενάντια σε
κάτι διεφθαρµένο.
Βεβαίως και ήταν διεφθαρµένο το παλαιό καθεστώς. Όµως, ο
µόνος λόγος που ο κ. Σαµαράς έλαβε αυτήν την απόφαση -κι εν
συνέχεια το απεδέχθησαν αυτό κάποιοι Υπουργοί του- ήταν ότι
έπρεπε να προχωρήσει τις εντολές που είχε λάβει από τους ξένους τοκογλύφους.
Είναι άλλο θέµα η εκδίωξη των κοµµατόσκυλων που ενδηµούν
στην ΕΡΤ και ζουν παρασιτικά εις βάρος του λαού και άλλο η
παύση εκποµπής του σήµατός της. Το κράτος δε νοείται να καταργεί τον εαυτό του και να επιβάλλει τη σιγή των ποµπών της
δικής του τηλεόρασης. Ακόµα και σε τριτοκοσµικά κράτη η δηµόσια τηλεόραση δεν σταµατάει ποτέ. Η ιστορία έχει δείξει ότι
οι κρατικοί σταθµοί σιγούν µόνο σε περίπτωση στρατιωτικής
ήττας και σε περίπτωση ολοκληρωτικής κατάλυσης της εθνικής
κυριαρχίας ενός κράτους.
Κάτι τέτοιο, δυστυχώς, συµβαίνει σήµερα στην πατρίδα µας.
Η υποτελής Κυβέρνηση του µνηµονίου προφανώς για τέτοιου είδους καταστάσεις µας ετοιµάζει.
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Το παρόν νοµοσχέδιο αφαιρεί από το κράτος τον έλεγχο επί
της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, παραβιάζοντας µε τον τρόπο
αυτό το άρθρο 15, παράγραφος 2 του Συντάγµατος, που λέει επί
λέξει: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο
έλεγχο του κράτους».
Υπάγει τα κρατικά κανάλια στον έλεγχο ιδιωτικών συµφερόντων και διατηρεί µόνο τον κυβερνητικό έλεγχο, δηλαδή µόνο τον
έλεγχο των κυβερνώντων κοµµάτων τα οποία ασφαλώς θα υποχρεώσουν το νέο φορέα σε απροκάλυπτη καθεστωτική προπαγάνδα.
Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση επιβάλλεται να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ελληνική πολιτεία και όχι µε το κυβερνών κόµµα,
ούτως ώστε να υπηρετεί το συµφέρον της ολότητας, το εθνικό
συµφέρον!
Θα απαντήσω σε κάποια επιχειρήµατα τα οποία χρησιµοποίησε η Κυβέρνηση για να κλείσει την ΕΡΤ.
Πρώτο και βασικότερο επιχείρηµα είναι πως η ΕΡΤ ήταν διεφθαρµένη. Συµφωνούµε απόλυτα. Όµως, τη διαφθορά αυτή δεν
την προκάλεσαν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι πήγαιναν πρωί-πρωί
στη δουλειά τους, οι τεχνικοί, οι εικονολήπτες, οι ηχολήπτες, οι
οποίοι χτυπούσαν την κάρτα τους κι αν αργούσαν δέκα λεπτά
αντιµετώπιζαν πρόβληµα µε την υπηρεσία. Όχι, αυτοί δεν ευθύνονται για τη διαφθορά της ΕΡΤ.
Για τη διαφθορά της ΕΡΤ ασφαλώς ευθύνεται η πολιτική του
ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, της Αριστεράς, διότι τα µεγαλύτερα golden boys στην εθνική ραδιοτηλεόραση τόσα χρόνια
ανήκαν στην Αριστερά. Ήταν αυτοί που άρπαζαν τα χοντρά
λεφτά.
Εποµένως, αν θέλετε να εξυγιάνετε το δηµόσιο τοµέα, θα πρέπει πρώτα –τα πράγµατα είναι απλά- να καταργήσετε τον εαυτό
σας. Θα πρέπει να δοθεί τέλος στο φαύλο σύστηµα της Μεταπολίτευσης.
Σε κάθε περίπτωση, για την υποτιθέµενη εξυγίανση της ΕΡΤ
µας προϊδεάζει η τοποθέτηση του κ. Καψή ως υπευθύνου για το
νέο σχήµα, ενός ανθρώπου που τα τελευταία χρόνια υπηρετεί
πιστά το µνηµόνιο.
Το δεύτερο επιχείρηµα που χρησιµοποιήθηκε είναι ότι η ΕΡΤ
έχει υπεράριθµους υπαλλήλους. Και στο παρόν νοµοσχέδιο,
όµως, δεν φαίνεται να αλλάζει απολύτως τίποτα. Δεν αναφέρεται
ο αριθµός των υπαλλήλων που εν τέλει θα προσληφθούν στη
ΝΕΡΙΤ.
Το τρίτο επιχείρηµα είναι ότι το προσωπικό της ΕΡΤ δεν έχει
προσληφθεί αξιοκρατικά. Αυτοί που δεν είχαν προσληφθεί αξιοκρατικά, όµως, είναι δεδοµένο πως θα µπορέσουν να ξαναπροσληφθούν στη νέα ΕΡΤ λόγω της προϋπηρεσίας τους. Και για να
τα πούµε πιο απλά τα πράγµατα, ποιος νέος πτυχιούχος, ο
οποίος δεν έχει εργαστεί σε αυτό τον τοµέα, θα µπορέσει να ανταγωνιστεί το βιογραφικό αυτών των ανθρώπων και, κυρίως, τις
πολιτικές και κοµµατικές τους διασυνδέσεις;
Εµείς θεωρούµε αδύνατο ότι θα δώσετε µε αντικειµενικές διαδικασίες θέσεις σε ανθρώπους που θα κρατάνε στα χέρια τους
το µεγαλύτερο όπλο σας, την κρατική προπαγάνδα. Πιστεύουµε
ότι αυτό αποκλείεται να γίνει στην πράξη και θεωρούµε -είναι δεδοµένο και αυτό το λέει βεβαίως όλος ο ελληνικός λαός- ότι θα
προσληφθούν και πάλι αποκλειστικά και µόνο άτοµα δικά σας,
που θα προπαγανδίζουν τις δικές σας πολιτικές θέσεις, το µνηµόνιο και την υποταγή της πατρίδας µας στα ξένα κέντρα εξουσίας.
Άλλο ένα επιχείρηµα είναι ότι η ΕΡΤ είχε χαµηλή τηλεθέαση.
Πραγµατικά η ΕΡΤ είχε χαµηλή τηλεθέαση, είχε τη χαµηλότερη
τηλεθέαση. Και ο λόγος είναι ότι την είχατε διαλύσει, είχατε εκφυλίσει το περιεχόµενο του προγράµµατός της. Γι’ αυτό κανείς
δεν γύριζε να δει ΕΡΤ.
Βεβαίως, πρέπει να δούµε αυτό το θέµα -είναι µείζον θέµα,
είναι θέµα πολιτισµού- από µια άλλη σκοπιά. Η ΕΡΤ δεν έχει
στόχο την υψηλή τηλεθέαση. Η ΕΡΤ έχει στόχο να παράγει ένα
συγκεκριµένο ποιοτικό προϊόν, να παρέχει πολύ συγκεκριµένα
προγράµµατα επιπέδου στον ελληνικό λαό, προγράµµατα αναβαθµισµένα και όχι τουρκοσίριαλ, όχι πολυπολιτισµική και αντιρατσιστική προπαγάνδα.
Η δηµόσια τηλεόραση πρέπει να δίνει βάση, για παράδειγµα,
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σε µια µεταφορά ενός θεατρικού έργου ή σε ένα ιστορικό ντοκιµαντέρ, τα οποία, δυστυχώς, είναι πολύ πιθανόν σήµερα στην
Ελλάδα να µην έχουν τηλεθέαση. Και γι’ αυτό, δηλαδή για την
πτώση της πνευµατικής και της πολιτιστικής στάθµης του ελληνικού λαού, ευθύνεται και πάλι το διεφθαρµένο καθεστώς της
Μεταπολίτευσης.
Από εκεί και πέρα λέτε ότι η ΕΡΤ δεν στηρίζει αρκετά την πολιτική της Κυβέρνησης. Είπε ο κ. Σαµαράς ότι έρχονταν κάποιοι
προσκεκληµένοι του διεθνείς παράγοντες και οι εργαζόµενοι
έκαναν απεργία. Έχετε δίκιο. Το έχουµε δει όλοι αυτό. Επίσης,
λέτε ότι έκαναν συχνά απεργίες.
Πράγµατι, βλέπαµε µία κάρτα µονίµως στην ΕΡΤ ότι οι εργαζόµενοι της ΠΟΣΠΕΡΤ σήµερα απεργούν. Ασφαλώς και υπάρχουν διεφθαρµένα συνδικαλιστικά όργανα σε όλο το δηµόσιο
τοµέα και δεν ευθυνόµαστε εµείς γι’ αυτό. Αυτό το επιχείρηµα,
όµως, που χρησιµοποιείτε µάς προϊδεάζει για µία κρατική ραδιοτηλεόραση η οποία τώρα θα γίνει η δική σας εγκάθετη, αν και
κάποιοι αµφιβάλλουν ακόµα και αν είστε ικανοί να το καταφέρετε
αυτό. Και ερωτούµε: τι θα εµποδίσει τους υπαλλήλους του νέου
σχήµατος να κάνουν τις ίδιες ή και περισσότερες απεργίες ή να
εκλέξουν ανάλογα διεφθαρµένους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους;
Έτερο επιχείρηµα σχετικά µε τις ηµέρες του µνηµονίου που
διανύουµε. Η ΕΡΤ λέτε ότι κόστιζε πολύ. Αυτό που προκύπτει,
όµως, από τα στοιχεία και τους αριθµούς είναι πώς όλη αυτή η
διαδικασία στην οποία βάλατε τον κρατικό µηχανισµό θα οδηγήσει σε επιπλέον κόστος. Το νέο σύστηµα που φτιάχνετε τελικά
θα κοστίσει ακόµα περισσότερο.
Δεν σας κρύβω ότι πολλοί ψηφοφόροι και οπαδοί του κόµµατός µας µας έλεγαν ότι αναζητούν τρόπο να µην πληρώνουν το
ανταποδοτικό τέλος µέσω των λογαριασµών που έρχονταν κάθε
µήνα για να πληρώσουν, διότι δεν βλέπουν ποτέ εκπρόσωπο της
Χρυσής Αυγής στη συχνότητα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης.
Επίσης, είναι δεδοµένο ότι θα πληρώσουµε ως κράτος, ως δηµόσιο παχυλές αποζηµιώσεις σε υπαλλήλους, πολλοί από τους
οποίους, απ’ ό,τι φαίνεται, θα ξαναπροσληφθούν λόγω προϋπηρεσίας.
Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι η νέα ΕΡΤ θα υπηρετεί τη
νοµιµότητα. Διαπιστώνουµε τη βούληση της συγκυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας να τηρήσει τη νοµιµότητα από το γεγονός ότι δεν εφαρµόζει την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας σε πολλές περιπτώσεις, όχι µόνο εδώ. Υπενθυµίζω τα
περί ιθαγένειας, που είναι ένα µείζον κοινωνικό και εθνικό θέµα.
Η Κυβέρνηση έχει πετάξει στα σκουπίδια την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Θα θέλαµε να πούµε πολύ περισσότερα για το ζήτηµα. Θα επισηµάνω δύο-τρία ενδιαφέροντα σηµεία, για να κλείσω όµως.
Στην παράγραφο 6 γενικού µέρους της αιτιολογικής έκθεσης
λέτε ότι η ΝΕΡΙΤ θα είναι απαλλαγµένη από τον πολιτικό, κοµµατικό έλεγχο. Αυτά είναι µεγαλοστοµίες χωρίς κανένα περιεχόµενο. Αυτό το έχει αντιληφθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Τα
ίδια θα γίνονται και τώρα. Το µόνο που θα αλλάξει θα είναι ο διαχειριστής και ότι ο έλεγχος της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης θα
περάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό σε ιδιωτικά συµφέροντα, πίσω
από τα οποία θα κρύβεται ασφαλώς η τρόικα, οι ξένοι δανειστές,
σύµφωνα µε το γενικότερο µοντέλο εκχώρησης της εθνικής µας
κυριαρχίας.
Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι ένας εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας που θα υπηρετεί τις αξίες του γένους. Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και απαιτούµε µία δηµόσια ραδιοτηλεόραση χωρίς κοµµατικούς εγκάθετους που αµείβονται µε παχυλούς
µισθούς εις βάρος του ελληνικού λαού, µακριά από άθλια πολιτιστικά υποπροϊόντα, τουρκοσίριαλ και ανθελληνική προπαγάνδα. Απαιτούµε µία δηµόσια ραδιοτηλεόραση µε εθνικό
προσανατολισµό που θα προβάλλει την ελληνική παράδοση και
θα προάγει τον ελληνικό πολιτισµό, τον πατριωτισµό των Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πανούσης, ως ειδικός αγορητής της ΔΗΜΑΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολίγα
θεωρητικά δεν βλάπτουν. Η ελευθερία της πληροφορίας που κα-
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τοχυρώνεται στο άρθρο 5Α του Συντάγµατος συµπεριλαµβάνει
την ελευθερία του πληροφορείν και την ελευθερία του πληροφορείσθαι, αµυντικά δικαιώµατα. Αυτή η ελευθερία του πληροφορείσθαι κινείται σε ένα πεδίο δηµοσιότητας, αλλά επιτάσσει
την αποχή του κράτους από την παρακώλυση της πρόσβασης σε
πηγές πληροφοριών, που έχουν ήδη καταστεί γενικά προσιτές,
όπως είναι η ΕΡΤ. Το άρθρο 14 του Συντάγµατος θεσπίζει την
υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει τον αναγκαίο αριθµό
στην πληροφόρηση των πολιτών, γιατί χωρίς αυτόν είναι αδύνατη και η ελεύθερη διαµόρφωση της γνώµης και η συµµετοχή
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή του τόπου.
Αυτό το συνταγµατικά κατοχυρωµένο ελάχιστο επίπεδο πληροφόρησης και ροής πληροφοριών αποστερήθηκε από τους πολίτες µε το αιφνίδιο κλείσιµο της ΕΡΤ. Αυτή η νεοφιλελεύθερη
άποψη περί αποκρατικοποίησης των ΜΜΕ και ελεύθερου για
πολλούς δαρβινικού ανταγωνισµού µειώνει την ελευθερία της
επικοινωνίας και δηµιουργεί προϋποθέσεις παράλληλης διακυβέρνησης. Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους ότι ο ελεύθερος ανταγωνισµός, τους φτωχούς κλέβει.
Το κλείσιµο µιας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης που πληροί την
αρχή της καθολικότητας, δηλαδή που απευθύνεται στο σύνολο
του κοινού δίνει τηλεοπτικό χώρο και χρόνο για την ανάπτυξη
διαφόρων µορφών ιδιωτικής σκουπιδοτηλεόρασης, της χαρακτηριζόµενης από τον Αντόρνο «στυλιζαρισµένης βαρβαρότητας».
Ο Όργουελ είχε µιλήσει για το «πνεύµα-γραµµόφωνο» των φοβισµένων πολιτών. Στην περίπτωση της ΕΡΤ διαπιστώνουµε µία
αδέξια κίνηση µεγαφώνου πολιτικού δεσποτισµού που διεύρυνε
την κρίση εµπιστοσύνης ανάµεσα στους αγανακτισµένους πολίτες και την αδιαφανή ισχύ των κυβερνώντων.
Ο προληπτικός περιορισµός µε ταυτόχρονη υπερπροβολή της
αυθεντίας της raison d’ etat σε αντιπαράθεση µε την αµαύρωση
του συντεχνιακού φαινοµένου αναδεικνύει µία παρακµή της κυριαρχίας, αφού πολλές νοµοθετικές κινήσεις γίνονται υπό το
κράτος πανικού. Η δηµοκρατική διαδικασία λήψης µιας απόφασης συχνά προσδιορίζει και τη γνησιότητα του νέου προτύπου
υπηρεσιών επικοινωνίας. Από τη µελαγχολική δηµοκρατία στην
ανελεύθερη δηµοκρατία η απόσταση δεν είναι µεγάλη. Χρειάζονται θεσµικές εγγυήσεις και δικαιοκρατικό δηµοκρατικό έλεγχο
κυβερνώντων και κυβερνωµένων. Ποιος υπηρετεί την ελευθερία
και ποιος την κρατική εκτροπή για την ΕΡΤ; Βασικές αρχές: νοµιµότητα και όχι σκοπιµότητα, συνέχεια και όχι αποσπασµατικότητα, εποπτεία και όχι έλεγχος, αξιολόγηση και όχι πελατειασµός, εξορθολογισµός και όχι εξοντώσεις.
Ο µινώταυρος της τρόικα πόσους ακόµα µπορεί να φάει, για
να χορτάσει; Από την άλλη µεριά, λύνοντας το ποσοτικό στοιχείο
µε τις απολύσεις πετυχαίνεις το ποιοτικό άλµα; Τα ΜΜΕ κατά το
Σύνταγµα εντάσσονται στο χώρο της ελευθερίας και όχι της
εξουσίας. Είναι ιστορικά αδικαίωτη η άποψη ότι η ΕΡΤ αποτελούσε αντιεξουσιαστικό πυρήνα που υποµόνευε την κρατική υπόσταση και αυθεντία. Άλλο η ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων
και άλλο η συνοµωσία οργανωµένων µορφωµάτων. Συνιστά η
ΝΕΡΙΤ ένα νέο πρότυπο δηµοσίων υπηρεσιών, όπου η ανεξέλεγκτη κρατική εξουσία αυτοπεριορίζεται;
Οι αλάνθαστοι και αδέκαστοι κυβερνώντες οι οποίοι συχνά
χρησιµοποιούν τη γλώσσα του δικαστηρίου, χρησιµοποιούν επιχειρήµατα ωφελιµισµού ή χρηστής διοίκησης, για να αποκρύψουν τα γνωστά κρυµµένα κινούµενα νήµατα ή κυβερνητικά
προνόµια. Η διακυβέρνηση, ακόµα και αν δεν είναι σκοτεινή,
συχνά παραµένει αόρατη. Το «µαύρο» της ΕΡΤ συνιστά µία γενικευµένη, οιονεί λογοκρισία ή ένα θέληµα θεού που αντίκειται στα
δικαιώµατα των ανθρώπων για την πληροφόρηση.
Μπορεί η ελευθερία της επικοινωνίας να συµπεριλαµβάνει ένα
σύνολο δυνητικά αλληλοσυγκρουόµενων επιµέρους ελευθεριών.
Όµως, υποχρέωση µιας δηµοκρατικής και ευνοµούµενης πολιτείας είναι να εναρµονίζει, να υπερβαίνει τις δυσκολίες µέσω µιας
ανεξάρτητης ραδιοτηλεόρασης. Η δηµοκρατία προϋποθέτει διαδικασίες, συµµετοχή και νοµιµοποίηση.
Επί του νοµοσχεδίου, η ΔΗΜΑΡ αναγνωρίζει τη µεταρρυθµιστική απόπειρα του σχεδίου Αλιβιζάτου, που προϋπέθετε όµως
ανοικτές οθόνες και ανοικτά µυαλά. Θα µπορούσε η επωνυµία
να είναι Δηµόσια Ανώνυµη Εταιρεία Ραδιοτηλεοπτικών και Νέων
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Μέσων. Παρ’ όλο που το άρθρο 1 παράγραφος 3 µιλά για δηµόσια επιχείρηση, το άρθρο 2 παράγραφος 1 µιλά για δηµόσια υπηρεσία, δεν ξέρω σε ποιο βαθµό αυτά ταυτίζονται. Είναι γνωστό
ότι στην Μεταπολίτευση δεν µπόρεσε ποτέ το ραδιοτηλεοπτικό
πεδίο να αποκτήσει τη σχετική αυτονοµία ή την ανεξαρτησία του.
Παρ’ ότι όλοι αναγνωρίζουν στα ΜΜΕ κοινωνική σηµασία, ιδεολογικό ρόλο, επιρροή στο κοινό, µάλλον κινήθηκαν στο χώρο των
σκοπιµοτήτων και της απορρύθµισης.
Αυτό σηµαίνει ότι, εφόσον µιλάµε για ένα καινούργιο αναδιαρθρωµένο τοπίο και θεσµό, θα έπρεπε να ακούσουµε και ένα «συγγνώµη» από τους διατελέσαντες Υπουργούς και προέδρους της
ΕΡΤ. Αφού όλοι λέµε ότι ξεπερνάµε το παρελθόν, µε ένα «συγγνώµη» θα το ξεπερνάγαµε καλύτερα.
Γνωρίζουµε όλοι ότι η µορφή της διακυβέρνησης προσδιορίζει
και το βαθµό του ελέγχου, τη χαλαρότητα του θεσµικού πλαισίου
και την κουλτούρα. Άρα, λοιπόν, η υπαγωγή µιας νέας ραδιοτηλεόρασης στις αρχές της κοινωνικής υπηρεσίας και του δηµόσιου συµφέροντος, της προστασίας του εθνικού πολιτισµού και
της γλώσσας, παρά την επίκληση µιας πολιτικής ουδετερότητας
που δεν την έχουµε ακούσει ούτε την έχουµε δει ποτέ, θα µπορούσε να βοηθήσει αν δεν είχε κανείς την υποψία ότι πίσω από
αυτά παραµένει ένα υπουργοκεντρικό ή κυβερνητικό φίλτρο.
Γιατί ακόµα κινούµαστε άναρχα ανάµεσα σε αντιλήψεις κρατικού
µονοπωλίου, κρατικού ελέγχου και ελευθερίας των ραδιοτηλεοπτικών µέσων.
Μόνο που όλα αυτά µαζί δεν γίνονται. Αν θέλουµε ελεύθερα
ραδιοτηλεοπτικά µέσα, πάει να πει ότι η συνταγµατική αναθεώρηση που επίκειται θα εξοµοιώσει τον Τύπο µε τις εγγυήσεις
ελευθερίας που έχει ο Τύπος. Είναι, όµως, ένα άλλο θέµα αυτό.
Ταύτιση, όµως, ελέγχοντος και ελεγχοµένου, δηλαδή το κράτος
να ελέγχει τον εαυτό του, µην την περιµένουµε.
Το νοµοσχέδιο τι είναι; Είναι µία πρόταση γενικών αρχών και
κατευθύνσεων, θα έλεγα µία επιστηµονική πρόταση µιας επιστηµονικής επιτροπής, που δεν µπαίνει σε λεπτοµέρειες, στην ουσία
δηλαδή των παρεχόµενων υπηρεσιών. Πρόκειται, δηλαδή για µία
δοµή χωρίς υπηρεσίες, χωρίς περιεχόµενο, «για ένα άδειο πουκάµισο» που θα έλεγε ο ποιητής. Η ΝΕΡΙΤ καλείται να παρέχει
υπηρεσίες, αλλά δεν µας λέει µε ποιο τρόπο θα παράγει πολιτισµό, παιδεία.
Έχουµε, λοιπόν, πολλά κρίσιµα και ασαφή στοιχεία και σηµεία,
ανοιχτά στις ερµηνείες και έχουµε ανοιχτούς και όλους τους
δρόµους, ενδεχοµένως και τους δρόµους της αµαρτίας.
Μόνος µέτοχος στη ΝΕΡΙΤ το δηµόσιο. Άρθρο 7. Γενική συνέλευση των µετόχων, o υπεύθυνος Υπουργός για τη Ραδιοτηλεόραση, ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Υπουργός Πολιτισµού. Στην
πραγµατικότητα αυτοί είναι και οι υπεύθυνοι για το διορισµό των
υπολοίπων. Πώς υπάρχει αυτονοµία, αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία από την κυβερνητική επιρροή; Δεν θα ήταν πιο λογικό
να θεσπιστεί µία διακοµµατική επιτροπή, η οποία θα εκπροσωπούσε µε αυτόν τον τρόπο το δηµόσιο ως µόνο µέτοχο, παρά
ένα κυβερνητικό όργανο;
Επίσης, διατηρεί, όπως ειπώθηκε, και τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων.
Έχουµε και δύο οικονοµικής φύσεως θέµατα. Η ΝΕΡΙΤ ως
νέος φορέας απαλλάσσεται όλων των βαρών της ΕΡΤ και ξεκινά.
Τι θα γίνει, όµως, µε το πλήθος των συµβάσεων, των συµφωνιών,
που έχουν υπογραφεί από την ΕΡΤ µε το εσωτερικό και το εξωτερικό; Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν είναι δυνατόν απλώς να µεταβιβαστούν στο νέο φορέα, αφού δεν υπάρχει. Άρα, είτε έχουν
χαθεί για το δηµόσιο είτε θα φτιαχτεί νέος µηχανισµός νέων υπογραφών µε συγκεκριµένα ενδεχοµένως βάρη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Σε τι συµβάλλει στη µαύρη τρύπα του προϋπολογισµού όλη
αυτή η ιστορία; Γιατί η αιτιολογική έκθεση µιλάει για εξυγίανση
του δηµοσίου τοµέα, για να προκύψουν ευεργετικές επιδράσεις.
Υπάρχει, όµως, µια τέτοια µελέτη; Όχι, αντίθετα υπάρχουν βάρη.
Από την άλλη µεριά, έχει κανείς την αίσθηση ότι η καθυστέρηση της δηµιουργίας νέου φορέα, νέου εποπτικού, νέου διοικητικού, µε βάση τις µελέτες έρευνας της αγοράς θα οδηγήσει
στην πορεία σε µια πολύ καχεκτική δηµόσια τηλεόραση. Δηλαδή,
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θα απαξιωθεί η ΕΡΤ περαιτέρω. Εκτός εάν αυτό θέλουµε να κάνουµε.
Έχει κανείς την εντύπωση ότι η ΝΕΡΙΤ δεν έχει άδεια εκποµπής. Ο τρόπος που παρέχονται οι συχνότητες, οι άδειες κ.λπ.,
στην ουσία µπλέκουν και το ΕΣΡ και την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Εδώ φαίνεται να µην εµπλέκεται κανείς και να προσπαθούν να γίνουν όλα εκ του νόµου.
Το ίδιο το κεφάλαιο είναι µικρό. Άρα, και το διοικητικό συµβούλιο ως θεσµική εγγύηση ισότητας, αντικειµενικότητας και πολιτικής ιδιαιτερότητας, που λέει το Σύνταγµα, δεν µας επιτρέπει
να πιστεύουµε σε κάτι τέτοιο. Μοιάζουν, δηλαδή ο πλουραλισµός
και η ποιότητα να έχουν δώσει τη θέση τους στην αγορά.
Η εντύπωσή µου είναι ότι η γραµµή, δηλαδή η προπαγάνδα,
δεν περνά πια από τη δηµόσια τηλεόραση –άρα, δεν ενδιαφέρει
κανέναν αυτό- αλλά από τα ιδιωτικά κανάλια µε τα οποία και διαπλέκονται. Άρα, πηγαίνουµε σε µία συρρικνωµένη ΝΕΡΙΤ του 2%
ή 3%, όπως συµβαίνει στην Αµερική, µικρής εµβέλειας ή επιρροής, αφού θα θυµίζει τις ταινίες µικρού µήκους που πολλοί θαυµάζουν, αλλά πολύ λίγο επηρεάζουν το πολιτικό γίγνεσθαι. Έτσι
η ΝΕΡΙΤ θα λειτουργήσει ως δηµοκρατικό άλλοθι στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό χώρο, αλλά δεν θα συνιστά κρίσιµο παράγοντα του δηµοσίου και κοινωνικού διαλόγου στη χώρα µας.
Επαναλαµβάνω για τη σηµειολογία του τίτλου. Δεν θα έβλαπτε
κανέναν, αφού λέµε µέσα για ανεξάρτητη τηλεόραση, να το βάλουµε και στον τίτλο, ότι δηλαδή πρόκειται για µία ανεξάρτητη
δηµόσια ελληνική τηλεόραση.
Όπως λέει το άρθρο 2 παράγραφος 9, πρέπει να δούµε το ζήτηµα αναµετάδοσης διεθνών προγραµµάτων. Αυτό είναι θέµα διµερών ή πολυµερών συµφωνιών. Από µόνος σου δεν µπορείς να
το κάνεις.
Για το ζήτηµα της Βουλής έχουµε τη διαβεβαίωση ότι το κανάλι της Βουλής θα λειτουργήσει.
Οι σχέσεις ανάµεσα στα επτά όργανα, δηλαδή το εποπτικό, το
διοικητικό, το διευθύνοντα σύµβουλο, τη γενική συνέλευση, τη
βουλευτική επιτροπή, το µεσολαβητή, τις δεοντολογίες κ.λπ.,
πρέπει να καθοριστούν µε ακρίβεια, διότι δηµιουργούν συγχύσεις. Πού είναι δεσµευτική η πρόταση του διοικητικού συµβουλίου ως προς το εποπτικό συµβούλιο και το αντίστροφο;
Επίσης, αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία η ύπαρξη Υφυπουργού Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, όταν το κράτος επιδιώκει την
απεξάρτησή της. Εκτός εάν είναι µεταβατικός αυτός ο Υφυπουργός. Και δεν εννοώ το πρόσωπο. Εντάξει, Υπουργός ΜΜΕ, αλλά
Υπουργός τηλεόρασης; Είναι ένα πρόβληµα.
Το άρθρο 8 παράγραφος 4 φαίνεται ότι το εποπτικό συµβούλιο
εγγυάται την ανεξαρτησία της ΝΕΡΙΤ από κάθε µορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέµβασης. Αντιφατικό. Το εποπτικό συµβούλιο
αποτελείται από κάποια πρόσωπα που ο Υπουργός της δηµόσιας
τηλεόρασης επιλέγει. Τουλάχιστον να επιλέγει αιτιολογηµένα,
µην επιλέγει εν γένει.
Το ίδιο το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής έχει πει ότι γι’
αυτά τα όργανα που σας είπα προηγουµένως, τα επτά ή εννέα,
εάν δεν οριοθετηθούν οι αρµοδιότητές τους µέσα στον κανονισµό, θα έχουµε συγκρούσεις.
Το ίδιο ισχύει και µε τη διαµεσολάβηση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία
µιλά για Συνήγορο του Τηλεθεατή. Είναι άλλο πράγµα η διαµεσολάβηση –βλέπε ΕΣΡ- και άλλο η συνηγορία, δηλαδή τα δικαιώµατα του τηλεθεατή. Άρα, και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν
αντιλαµβάνοµαι –το είπα και στην επιτροπή- και στις επιτροπές
δεοντολογίας και στο ζήτηµα του συνηγόρου, του διαµεσολαβητή, γιατί πρέπει να µπαίνουν οι δηµοσιογράφοι. Ίσα-ίσα, πρέπει να µπαίνουν επικοινωνιολόγοι ή νοµικοί και δεν το λέω από
επαγγελµατική διαστροφή, αλλά γιατί έχουν να διαµεσολαβήσουν, να δουν δηλαδή τα δικαιώµατα ένθεν κακείθεν. Εδώ µπορούν να αξιοποιηθούν και τα τµήµατα ΜΜΕ της χώρας. Τα δηµιουργήσαµε, βγάζουν ειδικούς, τι τα έχουµε κάνει;
Έρχοµαι στο ζήτηµα της µεταβατικής διάταξης. Πρόσωπα
εγνωσµένου κύρους. Ναι, πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, για τα
οποία η Επιτροπή Θεσµών Διαφάνειας της Βουλής θα µπορεί να
κάνει µια αξιολόγηση. Δεν θα δεσµεύει κανέναν αυτή η αξιολόγηση, αλλά δίνει έναν τόνο µη µονοµέρειας. Από την άλλη µεριά,
τρεις µήνες στη µεταβατική διάταξη νοµίζω ότι είναι αρκετοί για
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να µπει µπροστά η νέα διαδικασία.
Ενδιαφέρον είναι ότι το νοµοσχέδιο επιµελώς αποφεύγει να
κατονοµάσει την ΕΡΤ, ακόµη και στα περιουσιακά στοιχεία.
Άρθρο 16, παράγραφος 3. Δεν υπάρχει αναφορά ούτε στο παράρτηµα. Καλό θα ήταν να κάνουµε µία πρόβλεψη κοινής υπουργικής απόφασης για το status αυτών που θα παραµείνουν µε
βάση το νέο στρατηγικό σχέδιο και τον κανονισµό. Εάν υπάρχει
µια εξουσιοδότηση µιας κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Ραδιοτηλεόρασης για αυτό το καθεστώς, ίσως λυθούν κάποια προβλήµατα που θα τα βρούµε µπροστά µας σε ένα µεσοδιάστηµα.
Κύριε Υπουργέ, είχα πει σχετικά µε την τροπολογία για την
αµετάκλητη καταδίκη για το κακούργηµα ότι εκτός και από το τελεσθέν πληµµέληµα κατά την άσκηση των καθηκόντων ότι θα
προτιµούσα να είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων αλλά και
σε σχέση µε αυτά. Δεν εκπίπτει κάποιος για ένα πληµµέληµα
άσχετο µε αυτά τα οποία έχει ως καθήκοντα.
Αυτά ήθελα να πω. Η άποψη της ΔΗΜΑΡ είναι ότι πρέπει να
γίνει καλύτερο νοµοσχέδιο, αλλά δεν νοµιµοποιεί το νοµοσχέδιο.
Από τη στιγµή που η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου εξακολουθεί πολιτικά και θεσµικά να βρίσκεται σε εκκρεµότητα και η
τροπολογία µας περί καθολικής διαδοχής δεν απορρίφθηκε,
εµείς είµαστε εναντίον του νοµοσχεδίου και θα το καταψηφίσουµε.
Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να προσθέσω κάτι σε προσωπικό τόνο. Ακούγονται διάφορα σχόλια, πολλές φορές ανοίκεια, για τις αποφάσεις της ΔΗΜΑΡ. Δεν πρόκειται να παρασυρθούµε -και εγώ προσωπικά- σε κρίσεις και επικρίσεις, σε χαρακτηρισµούς κατά απόψεων, στάσεων και αναλύσεων των συναδέλφων άλλων κοµµάτων. Όσο και αν προσβάλλουν, όχι την
πολιτική φυσιογνωµία ή τις προσεγγίσεις της ΔΗΜΑΡ µε πολιτικούς όρους αλλά την ουσία και την ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου, παραµένω πιστός στις ηθικοπολιτικές µου
πεποιθήσεις και στο σεβασµό στην αντίθετη άποψη, στο πρόσωπο και στην αξιοπρέπεια του εκφέροντος το σχετικό λόγο, είτε
συµφωνώ είτε διαφωνώ πλήρως µε τα επιχειρήµατά του. Νοµίζω
ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγµα, για να µιλάµε σε επίπεδο
ορθολογισµού και όχι σε επίπεδο χαρακτηρισµών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό διακόπτουµε τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Επικρατείας και θα
γίνει η ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο ως διενεµήθη κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη
φορολογία του εισοδήµατος:
α) των φυσικών προσώπων,
β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων.
2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθµίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδηµάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον
τρόπο απόδοσης των φόρων µε την υποβολή της δήλωσης, την
προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Οι όροι που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε.
έχουν την έννοια που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία, εκτός εάν
ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά.
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως :
α) «φορολογούµενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο
εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε.,
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους
νοµική οντότητα,
γ) «νοµικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία µε νοµική
προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική
προσωπικότητα,
δ) «νοµική οντότητα»: κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή
µη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως
ιδίως συνεταιρισµός, οργανισµός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία,
κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε µορφής καταπίστευµα ή εµπίστευµα ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας
φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα ή σωµατείο ή οποιοδήποτε µόρφωµα
παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή
επιχείρηση, κάθε µορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς,
κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου,
συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου,
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραµµή,
ζ) «συνδεδεµένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο
άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή µε το
οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται
συνδεδεµένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις
εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό
(33%), βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο µε το οποίο υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής
επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής
εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
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Άρθρο 3
Υποκείµενα του φόρου
1. Ο φορολογούµενος που έχει τη φορολογική κατοικία του
στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά
του που προκύπτει στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσµιο εισόδηµά του που αποκτάται µέσα σε ορισµένο φορολογικό έτος. Κατ’ εξαίρεση ο φορολογούµενος που είναι αλλοδαπό
προσωπικό των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα γραφείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει,
υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα.
2. Ο φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία
του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται µέσα σε
ορισµένο φορολογικό έτος.
Άρθρο 4
Φορολογική κατοικία
1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας,
εφόσον:
α) έχει στην Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συµφερόντων
ήτοι τους προσωπικούς ή οικονοµικούς ή κοινωνικούς δεσµούς
του ή
β) είναι προξενικός, διπλωµατικός ή δηµόσιος λειτουργός παρόµοιου καθεστώτος ή δηµόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
2. Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183)
ηµερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάµηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή µε διαλείµµατα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για
το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συµπληρώνεται η
δωδεκάµηνη περίοδος.
3. Ένα νοµικό πρόσωπο ή µία νοµική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγµατικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα
οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
4. Ο «τόπος άσκησης πραγµατικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά και τις συνθήκες λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τον τόπο άσκησης καθηµερινής διοίκησης,
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των µετόχων ή εταίρων,
δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου ή
όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
στ) την κατοικία των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή
όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.
Σε συνδυασµό µε τη συνδροµή των παραπάνω περιστατικών
και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιµάται και η κατοικία της
πλειοψηφίας των µετόχων ή εταίρων.
Άρθρο 5
Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή
1. Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή είναι κάθε εισόδηµα
πηγής Ελλάδας και ιδίως:
α) το εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην ηµεδαπή,
β) το εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην αλλοδαπή και πληρώνεται από το Ελληνικό Δηµόσιο,
γ) το εισόδηµα από υπηρεσίες διοίκησης, συµβουλευτικές και
τεχνικές που παρέχονται στην ηµεδαπή, µέσω µόνιµης εγκατάστασης,
δ) το εισόδηµα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότη-
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τες που παρέχονται στην ηµεδαπή,
ε) το εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται στην ηµεδαπή,
στ) το εισόδηµα από τη µεταβίβαση παγίων περιουσιακών
στοιχείων από αλλοδαπό που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδαπή,
ζ) το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία και το εισόδηµα από
λοιπά δικαιώµατα που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία,
εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ηµεδαπή,
η) το εισόδηµα από την πώληση ακίνητης περιουσίας, η οποία
βρίσκεται στην ηµεδαπή,
θ) το εισόδηµα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών µεριδίων ή ποσοστών συµµετοχής, µετοχών, εισηγµένων
ή µη οµολόγων και παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων,
εφόσον η συναλλαγή πραγµατοποιείται στην ηµεδαπή ή οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ηµεδαπή επιχείρηση,
ι) το εισόδηµα από µερίσµατα ή λοιπά διανεµόµενα ποσά από
νοµικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ηµεδαπή,
ια) το εισόδηµα από µερίσµατα ή λοιπά διανεµόµενα ποσά από
τις νοµικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία
στην ηµεδαπή,
ιβ) το εισόδηµα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες από
κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής µέσω µόνιµης εγκατάστασης
στην ηµεδαπή,
ιγ) το εισόδηµα από δικαιώµατα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από κάτοικο ηµεδαπής ή αλλοδαπής µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδαπή.
2. Ως εισόδηµα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε
εισόδηµα που δεν προκύπτει στην ηµεδαπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.
Άρθρο 6
Μόνιµη εγκατάσταση
1. «Μόνιµη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισµένος τόπος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µέσω του οποίου διεξάγονται εν
όλω ή εν µέρει οι δραστηριότητες της επιχείρησης.
2. Ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» περιλαµβάνει κυρίως:
α) τόπο της διοίκησης,
β) υποκατάστηµα,
γ) γραφείο,
δ) εργοστάσιο,
ε) εργαστήριο και
στ) ορυχείο, µεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατοµείο
ή οποιονδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων.
3. Το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρµολόγησης ή
δραστηριότητες επίβλεψης που συνδέονται µε αυτά θεωρείται
ότι συνιστά µόνιµη εγκατάσταση, µόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών.
4. Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» θεωρείται ότι δεν περιλαµβάνει:
α) τη χρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά για το σκοπό της
αποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης των αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,
β) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων που
ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά µε σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση,
γ) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων που
ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά µε σκοπό την επεξεργασία από άλλη επιχείρηση,
δ) τη διατήρηση καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά µε σκοπό την αγορά αγαθών ή εµπορευµάτων ή τη συλλογή πληροφοριών για την επιχείρηση,
ε) τη διατήρηση ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων αποκλειστικά µε σκοπό τη διεξαγωγή για την
επιχείρηση κάθε άλλης δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή
βοηθητικού χαρακτήρα,
στ) τη διατήρηση ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων αποκλειστικά µε σκοπό το συνδυασµό εργα-
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σιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως ε’ της, εφόσον η
συνολική δραστηριότητα του καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που προκύπτει από τον εν λόγω συνδυασµό έχει προπαρασκευαστικό ή βοηθητικό χαρακτήρα.
5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2,
όταν ένα πρόσωπο, εκτός από τον ανεξάρτητο πράκτορα για τον
οποίο εφαρµόζεται η παράγραφος 6, ενεργεί για λογαριασµό
της επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, την οποία ασκεί συνήθως στην ηµεδαπή να συνάπτει συµφωνίες στο όνοµα της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει τη µόνιµη
εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά µε τις δραστηριότητες που το πρόσωπο αυτό αναλαµβάνει για λογαριασµό της,
εκτός αν οι δραστηριότητες του εν λόγω προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 4, οι οποίες έστω
και αν ασκούνται µέσω ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον τόπο αυτό µόνιµη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
6. Μία επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει µόνιµη εγκατάσταση
στην Ελλάδα αν η δραστηριότητά της περιορίζεται στη διεξαγωγή εργασιών µέσω µεσίτη, γενικού αντιπροσώπου µε προµήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα
πρόσωπα αυτά ενεργούν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.
7. Το γεγονός ότι µία επιχείρηση που είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα ελέγχει ή ελέγχεται από µία άλλη επιχείρηση
που είναι κάτοικος άλλου κράτους ή που διεξάγει εργασίες µέσω
µόνιµης εγκατάστασης ή µε άλλον τρόπο σε αυτό το άλλο κράτος δεν καθιστά από µόνο του την πρώτη επιχείρηση µόνιµη εγκατάσταση της δεύτερης.
Άρθρο 7
Φορολογητέο εισόδηµα
1. Φορολογητέο εισόδηµα είναι το εισόδηµα που αποµένει
µετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδηµα.
2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων
εισοδηµάτων:
α) εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα,
γ) εισόδηµα από κεφάλαιο και
δ) εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου.
Άρθρο 8
Φορολογικό έτος
1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό έτος.
Για τα νοµικά πρόσωπα ή τις νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος µπορεί να λήγει στις 30
Ιουνίου. Σε καµία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νοµικό πρόσωπο
ή µια νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ηµεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) σε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα
µπορεί να χρησιµοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό
έτος του αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας.
3. Ο φόρος που επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος αφορά σε εισόδηµα που αποκτήθηκε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος.
4. Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που ο
δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση,
για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές που εισπράττει
καθυστερηµένα ο δικαιούχος εισοδήµατος από µισθωτή εργασία
και συντάξεις σε φορολογικό έτος µεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριµένα στην ετήσια
βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.
5. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος προβαίνει σε έναρξη
ή παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεµβρίου

και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, µε
την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1.
Άρθρο 9
Πίστωση φόρου αλλοδαπής
1. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούµενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά
εισόδηµα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήµατος
του εν λόγω φορολογούµενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδηµα, µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην
αλλοδαπή για αυτό το εισόδηµα. Η καταβολή του ποσού του
φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται µε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
2. Η µείωση του φόρου εισοδήµατος που προβλέπεται στην
προηγούµενη παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό
του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Αντικείµενο του φόρου εισοδήµατος
των φυσικών προσώπων
«Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων» είναι ο φόρος που
επιβάλλεται ετησίως στο εισόδηµα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα.
Άρθρο 11
Εξαρτώµενα µέλη
1. Ως «εξαρτώµενα µέλη» του φορολογούµενου, θεωρούνται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήµατα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαµα τέκνα, εφόσον:
- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή
ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα µε ποσοστό νοητικής ή σωµατικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία:
- τέκνα του φορολογούµενου,
- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και µητέρα που έχουν έως τρίτου βαθµού συγγένεια µε το φορολογούµενο ή τον/τη σύζυγο.
2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’,
δ’ και ε’ της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη,
εάν το ετήσιο εισόδηµά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν µε τον φορολογούµενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
1, δεν θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη, εάν το ετήσιο εισόδηµά
τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
3. Κατά την εφαρµογή της παραγράφου 2, δεν λαµβάνονται
υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήµατος:
α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο µε δικαστική
απόφαση ή µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο,
β) εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή προνοιακά επιδόµατα αναπηρίας
που χορηγούνται από το κράτος.
4. Το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήµατα και φορολογείται στο όνοµα του γονέα που ασκεί τη γονική
µέριµνα και σε κάθε περίπτωση στο όνοµα του συζύγου, ο
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οποίος θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται
για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδηµάτων σχετικά µε τα οποία
το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση:
α) το εισόδηµα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 12,
β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου
του πατέρα ή της µητέρας του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
Εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις
1. Το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήµατα σε χρήµα ή σε
είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάµενης, παρελθούσας
ή µελλοντικής εργασιακής σχέσης.
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται
όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύµβασης εργασίας, σύµφωνα µε το εργατικό
δίκαιο,
β) βάσει σύµβασης, προφορικής ή έγγραφης, µε την οποία το
φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε άλλο
πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα να ορίζει και να ελέγχει τον
τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθµίζονται από τη νοµοθεσία περί µισθολογίου
και ειδικών µισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δηµοσίου,
δ) ως διευθυντής ή µέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιµισθίας για την παροχή νοµικών υπηρεσιών,
στ) βάσει έγγραφων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συµβάσεων έργου, µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν
τον αριθµό αυτόν, ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%)
του ακαθάριστου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
ή νοµικές οντότητες που λαµβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και
εφόσον οι ετήσιες επιχειρηµατικές δαπάνες που θα εξέπιπταν,
σύµφωνα µε το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα
χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούµενος αποκτά εισόδηµα από µισθωτή εργασία,
σύµφωνα µε µία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου.
3. Ως ακαθάριστα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:
α) ηµεροµίσθιο, µισθός, επίδοµα αδείας, επίδοµα ασθενείας,
επίδοµα εορτών, αποζηµίωση µη ληφθείσας άδειας, αµοιβές,
προµήθειες, επιµίσθια και φιλοδωρήµατα,
β) επιδόµατα περιλαµβανοµένων του επιδόµατος κόστους διαβίωσης, του επιδόµατος ενοικίου, της αποζηµίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου,
γ) αποζηµίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόµενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζοµένου,
δ) παροχή οποιασδήποτε µορφής που λαµβάνει ο εργαζόµενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης,
ε) αποζηµιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής
σχέσης,
στ) συντάξεις που χορηγούνται από κύριο και επικουρικό
φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελµατικά
ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο,
ζ) το ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ ή µε τη µορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων,
η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάµενης,
παρελθούσας ή µελλοντικής εργασιακής σχέσης.
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Άρθρο 13
Παροχές σε είδος
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4
και 5 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η
συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των
τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.
2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) του κόστους του οχήµατος που εγγράφεται ως δαπάνη
στα βιβλία του εργοδότη µε τη µορφή της απόσβεσης περιλαµβανοµένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων,
καθώς και του σχετικού χρηµατοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήµατος ή του µισθώµατος. Σε περίπτωση
που το κόστος είναι µηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης
ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της µέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.
3. Οι παροχές σε είδος µε τη µορφή δανείου, προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα περιβάλλονται τη µορφή έγγραφης συµφωνίας και
αποτιµώνται µε βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια
του ηµερολογιακού µήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν
το επιτόκιο υπολογισµού των τόκων ήταν το µέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
κατά τον ίδιο µήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια του εν λόγω ηµερολογιακού µήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συµφωνία δανείου, το
σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος.
Η προκαταβολή µισθού άνω των τριών (3) µηνών θεωρείται δάνειο.
4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαµβάνει ένας
εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος από νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης απόκτησης µετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώµατος
προαίρεσης ή µεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει
να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώµατος είναι η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο χρηµατιστήριο
µειωµένη κατά την τιµή διάθεσης του δικαιώµατος.
5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόµενο
ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ενός φορολογικού
έτους, αποτιµάται στο ποσό του µισθώµατος που καταβάλλει η
επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό
τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.
Άρθρο 14
Απαλλαγές εισοδήµατος από µισθωτή
εργασία και συντάξεις
1. Από τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία
και συντάξεις εξαιρούνται:
α) η αποζηµίωση εξόδων διαµονής και σίτισης και η ηµερήσια
αποζηµίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόµενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εργοδότη,
β) η αποζηµίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από
τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα
κίνησης που πραγµατοποιήθηκαν από τον εργαζόµενο κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας του,
γ) το επίδοµα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του
Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών,
δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, οι οποίες επιβάλλονται µε νόµο,
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόµενος
περιλαµβανοµένων των εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου
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υπερ των επαγγελµατικών ταµείων που έχουν συσταθεί µε νόµο,
στ) η εφάπαξ καταβαλλόµενη παροχή από ταµεία πρόνοιας και
ασφαλιστικούς οργανισµούς του Δηµοσίου, καθώς και επαγγελµατικά ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο στους ασφαλισµένους και τα εξαρτώµενα µέλη του ασφαλισµένου,
ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά
εργάσιµη ηµέρα,
η) οι παροχές ασήµαντης αξίας µέχρι του ποσού των είκοσι
επτά (27) ευρώ ετησίως,
ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόµενο ή
τον εργοδότη για λογαριασµό του εργαζοµένου στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων και
ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για
την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, µέχρι
του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόµενο.
2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Το εισόδηµα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωµατικό ή προξενικό εκπρόσωπο,
κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωµατική
αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη
διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν
λόγω κράτους και κάτοχος διπλωµατικού διαβατηρίου, καθώς και
από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσµικό όργανο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισµού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρµόζει η Ελλάδα.
β) Η διατροφή που λαµβάνει ο/η δικαιούχος, σύµφωνα µε δικαστική απόφαση ή συµβολαιογραφική πράξη.
γ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέµου και σε
θύµατα ή οικογένειες θυµάτων πολέµου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν
βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
δ) Το εξωϊδρυµατικό επίδοµα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες.
ε) Οι µισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα
τοις εκατό (80%).
στ) Το επίδοµα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ. στους δικαιούχους ανέργους, εφόσον το άθροισµα των λοιπών εισοδηµάτων του φορολογούµενου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ.
ζ) Το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων
(Ε.Κ.Α.Σ.) που καταβάλλεται στους δικαιούχους.
η) Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισµένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαµένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους
έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας,
η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φορείς που υλοποιούν προγράµµατα παροχής οικονοµικής ενίσχυσης των
προσφύγων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από την Ύπατη Αρµοστεία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 15
Φορολογικός συντελεστής
1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
Φορολογητέο
εισόδηµα
(Ευρώ)
≤ 25.000
25.000,01 έως και 42.000
> 42.000

Φορολογικός
συντελεστής
(%)
22%
32%
42%

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν:
α) οι αξιωµατικοί που υπηρετούν σε πλοία του εµπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή 15%
και
β) το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή 10%.
3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτελώς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο
διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία
συνδέει το φορέα µε τον δικαιούχο της αποζηµίωσης.
Ο φόρος υπολογίζεται, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
Κλιµάκιο αποζηµίωσης
(ευρώ)
≤60.000
60.000,01- 100.000
100.000,01- 150.000
>150.000

Φορολογικός
Συντελεστής
0%
10%
20%
30%

4. Το ασφάλισµα που καταβάλλεται στο πλαίσιο οµαδικών
ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συµβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:
α) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)για κάθε περιοδικά καταβαλλόµενη παροχή.
β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόµενη παροχή µέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και µε
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόµενη
παροχή που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.
Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά
πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο
οποίος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί
το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση
απόλυσης του εργαζοµένου ή πτώχευσης του εργοδότη.
Άρθρο 16
Μείωση φόρου εισοδήµατος
1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου 15
µειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ,
όταν το φορολογητέο εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι
µικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της
µείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
2. Για φορολογητέο εισόδηµα το οποίο υπερβαίνει το ποσό
των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της µείωσης
µειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος.
3. Όταν το φορολογητέο εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό των
σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ δεν χορηγείται µείωση
φόρου.
Άρθρο 17
Πρόσθετες µειώσεις φόρου για εξαρτώµενα µέλη
Πρόσθετη µείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για τα ακόλουθα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου:
α) πρόσωπα µε τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
αναπηρία βάσει γνωµάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονοµικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαµβάνεται υπόψη επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία,
β) ανάπηροι αξιωµατικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωµατικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύµα ή νόσηµα
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που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεµική περίοδο,
γ) θύµατα πολέµου ή τροµοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαµβάνουν σύνταξη από πολεµική αιτία, συµπεριλαµβανοµένων µελών των οικογενειών αξιωµατικών και οπλιτών που
απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας, τα
οποία δικαιούνται να λαµβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο
ως ανάπηροι ή θύµατα εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου.
Άρθρο 18
Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες
1. Το ποσό του φόρου µειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης,
εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος του φορολογούµενου. Το ποσό της µείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν µπορεί να
υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες, κατά το µέρος που δεν καλύπτονται
από ασφαλιστικά ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες:
α) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και
θεραπείες,
β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά
ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη γενικά,
δ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο
ή κλινική ή κατ’ οίκον,
ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση
στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για
τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού,
στ) τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει
γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα των τέκνων δεν
υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ,
ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή
τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύµατα ή οργανισµούς που καταβάλλονται για τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις
εκατό (40%) βάσει γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα των
τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και
η) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που
καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων.
3. Οι ιατρικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται για τα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου συνυπολογίζονται για τον
προσδιορισµό του ποσού της µείωσης φόρου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 1.
Άρθρο 19
Μειώσεις φόρου για δωρεές
1. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%)
επί των ποσών δωρεών προς τoυς φορείς που ορίζονται στην
απόφαση της επόµενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό
(100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι φορείς µε έδρα την ηµεδαπή ή άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισµού της
µείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούµενων σε αυτούς δωρεών, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, εφόσον τα
ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν
λογαριασµούς τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
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Άρθρο 20
Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους
φορολογούµενους που δεν έχουν τη φορολογική τους
κατοικία στην Ελλάδα
Οι φορολογούµενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία
τους στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις µειώσεις φόρου, σύµφωνα
µε τα προηγούµενα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός εάν:
διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - µέλος
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και,
α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσµιου
εισοδήµατός τους αποκτάται στην Ελλάδα ή
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδηµά τους είναι τόσο
χαµηλό ώστε θα δικαιούνταν της µείωσης του φόρου δυνάµει
της φορολογικής νοµοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 21
Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα
1. Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το
σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά
την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων
και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από
τις επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα
από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης,
καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον
προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική
δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων.
2. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος µε βάση το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρµόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύµφωνα µε τον πίνακα φορολογικών
αποτελεσµάτων χρήσης.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηµατική
συναλλαγή» θεωρείται κάθε µεµονωµένη ή συµπτωµατική πράξη
µε την οποία πραγµατοποιείται συναλλαγή ή και η συστηµατική
διενέργεια πράξεων στην οικονοµική αγορά µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις οµοειδείς συναλλαγές που λαµβάνουν
χώρα εντός ενός εξαµήνου θεωρούνται συστηµατική διενέργεια
πράξεων. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του προηγούµενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη.
4. Kάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνοµη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος
από επιχειρηµατική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Άρθρο 22
Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες
Κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του επόµενου άρθρου του Κ.Φ.Ε., οι
οποίες:
α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή
κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της πραγµατικής,
στη βάση έµµεσων µεθόδων ελέγχου,
γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά.
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Άρθρο 23
Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:
α) τόκοι από δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση από τρίτους,
εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, κατά το µέτρο που υπερβαίνουν
τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο µε το
επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασµών προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονοµικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος
για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ηµεροµηνία δανεισµού,
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η
τµηµατική ή ολική εξόφληση δεν έγινε µε τη χρήση τραπεζικού
µέσου πληρωµής,
γ) οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
δ) προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός
των οριζοµένων στο άρθρο 26,
ε) πρόστιµα και ποινές, περιλαµβανοµένων των προσαυξήσεων,
στ) η παροχή ή λήψη αµοιβών σε χρήµα ή είδος που συνιστούν
ποινικό αδίκηµα,
ζ) ο φόρος εισοδήµατος, συµπεριλαµβανοµένων του τέλους
επιτηδεύµατος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για
τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τον
Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που
αναλογεί σε µη εκπιπτόµενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών,
η) το τεκµαρτό µίσθωµα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε
περίπτωση ιδιόχρησης κατά το µέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις
εκατό (3%) επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου,
θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενηµερωτικών
ηµερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαµονή
πελατών ή εργαζοµένων της κατά το µέτρο που υπερβαίνουν το
ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το
µέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το µισό τοις
εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος της επιχείρησης,
ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαµονής φιλοξενούµενων προσώπων κατά το µέτρο
που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το µέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη
υπερβαίνει το µισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος της επιχείρησης,
ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηµατική
δραστηριότητα του φορολογούµενου έχει ως κύριο αντικείµενο
την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,
ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και
ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσιµο ή που υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούµενος αποδείξει
ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίων µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη
φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι
φορολογικός κάτοικος σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
εφόσον υπάρχει η νοµική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους - µέλους.
Άρθρο 24
Αποσβέσεις
1. Κατά τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, οι αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού

εκπίπτουν από:
α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β’,
β) τον µισθωτή, σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «χρηµατοοικονοµική µίσθωση» σηµαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύµβαση µε την οποία ο εκµισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι µισθώµατος να παραχωρεί στον µισθωτή (χρήστη) τη
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον
µισθωτή µε τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης,
β) η σύµβαση της µίσθωσης περιλαµβάνει όρο συµφέρουσας
προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισµού σε τιµή κατώτερη
της αγοραίας αξίας,
γ) η περίοδος της µίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα
τοις εκατό (90%) της οικονοµικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου ακόµη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν µεταβιβάζεται κατά τη λήξη της µίσθωσης,
δ) κατά τη σύναψη της σύµβασης της µίσθωσης, η παρούσα
αξία των µισθωµάτων ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%)
της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκµισθώνεται,
ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκµισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που µόνον ο µισθωτής δύναται να τα µεταχειριστεί
δίχως να προβεί σε σηµαντικές αλλοιώσεις.
3. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και
άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται
σε απόσβεση.
4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαµβανοµένου και του
κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής αποσβένονται, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις,
βιοµηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις,
µη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες
και σταθµοί, περιλαµβανοµένων
των παραρτηµάτων τους (και ειδικών
οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης)
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται
σε εξόρυξη και λατοµεία, εκτός
αν χρησιµοποιούνται για τις
υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
Μέσα µαζικής µεταφοράς,
περιλαµβανοµένων αεροσκαφών,
σιδηροδροµικών συρµών, πλοίων
και σκαφών
Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός
Η/Υ και λογισµικού
Μέσα µεταφοράς ατόµων
Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων
(«εσωτερικές εµπορευµατικές
µεταφορές» )

4

5

5

10
16
12

Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα
και έξοδα πολυετούς απόσβεσης

10

Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και
περιφερειακός και λογισµικό
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

20
10
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Ο συντελεστής απόσβεσης του προηγούµενου πίνακα για τα
άυλα στοιχεία και δικαιώµατα ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συµβατικά από την αρχική συµφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών
οικονοµική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαµορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώµατος». Σε
περίπτωση δικαιωµάτων που θεµελιώθηκαν πριν από την έναρξη
ισχύος της παρούσας διάταξης, για την αναπόσβεστη αξία (εναποµείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώµατος λαµβάνεται η υπολειπόµενη διάρκεια του δικαιώµατος.
5. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η µεταφορά αποσβενόµενων ποσών µεταξύ οικονοµικών χρήσεων.
6. Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει
από τον επόµενο µήνα εντός του οποίου χρησιµοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούµενο κατ’ αναλογία µε τους
συντελεστές της παραγράφου 4.
7. Το ποσό της απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος
κτήσης ή κατασκευής, περιλαµβανοµένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης
του περιβάλλοντος. Εάν η αποσβέσιµη αξία ενός περιουσιακού
στοιχείου της επιχείρησης είναι µικρότερη από χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο µπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου µέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί
να αναπροσαρµόζεται το ποσό που ορίζεται στο προηγούµενο
εδάφιο µία φορά ανά πέντε έτη, µε βάση τα κατάλληλα στοιχεία
που δηµοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
8. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την απόσβεση
των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία
(3) φορολογικά έτη.
Άρθρο 25
Αποτίµηση αποθεµάτων
και ηµικατεργασµένων προϊόντων
Τα αποθέµατα και τα ηµικατεργασµένα προϊόντα αποτιµώνται
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούµενος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει διαφορετική
µέθοδο αποτίµησης κατά τα τέσσερα (4) έτη µετά το φορολογικό
έτος κατά το οποίο χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η µέθοδος
αποτίµησης που εφάρµοσε η επιχείρηση.
Άρθρο 26
Επισφαλείς απαιτήσεις
1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου,
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:
α) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις µέχρι το ποσό των χιλίων
(1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστηµα άνω των
δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να σχηµατίσει
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,
β) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων
(1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να σχηµατίσει πρό
βλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι
κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
Χρόνος υπερηµερίας
(σε µήνες)
>12
>18
>24

Προβλέψεις
(σε ποσοστό %)
50
75
100
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2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηµατισµός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις
επισφαλών απαιτήσεων των µετόχων ή εταίρων της επιχείρησης
µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και των
θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης µε ελάχιστο ποσοστό
συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την αξίωση που
αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεµοδικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει
αίτηµα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηµατισµός προβλέψεων
για επισφαλείς απαιτήσεις που καλύπτονται από ασφάλιση ή
οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εµπράγµατη ασφάλεια ή για οφειλές του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που
έχουν δοθεί µε την εγγύηση αυτών των φορέων.
3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ανακτάται άµεσα µε τη µεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση:
α) καταστεί εισπράξιµη ή
β) διαγραφεί.
4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς
µόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) έχει προηγουµένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην
οφειλή ως έσοδο,
β) έχει προηγουµένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούµενου και
γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόµο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.
5. Οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού του
ετήσιου µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων, όπως αυτό
προκύπτει από τις µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. Τέτοιες
χορηγήσεις συνιστούν οι απαιτήσεις κεφαλαίου και οι απαιτήσεις
των εγγεγραµµένων τόκων, όχι όµως και επισφαλών ή µη εισπράξιµων τόκων των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων µη παραγωγικών, τους οποίους οι τράπεζες δικαιούνται να µην
εµφανίζουν ή εγγράφουν στα βιβλία τους, υποχρεούµενες να
αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέτοιους τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό του ή εν µέρει οµολογιακού δανείου ιδιωτικών
επιχειρήσεων ή η απόκτηση µετοχών κατά τη σύσταση ανώνυµης
εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για το χρονικό διάστηµα
κατά το οποίο οι τίτλοι των οµολογιών ή µετοχών παραµένουν
στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται τα δάνεια γενικά προς το Δηµόσιο και τα νοµικά
πρόσωπα δηµoσίου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του Δηµοσίου και οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο
προηγούµενο εδάφιο οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν από το
εισόδηµά τους, για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της
χρήσης πρόσθετες ειδικές κατά περίπτωση προβλέψεις για την
απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις οποίες έχει
διακοπεί ο λογισµός τόκων.
6. Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό µέχρι δύο
τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ύψους µισθωµάτων, τα οποία
προκύπτουν από τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που
έχουν συναφθεί µέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Το
ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε φορολογικό έτος, συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε
προγενέστερα φορολογικά έτη και εµφανίζεται στα τηρούµενα
βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
7. Οι εταιρείες παρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων
(factoring) µπορούν να εκπίπτουν µέχρι ενάµιση τοις εκατό (
1,5%) επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών που ο φορέας
έχει προεξοφλήσει έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωµα αναγωγής, καθώς και µέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί του µέσου ετήσιου
ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων έναντι απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής.
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Άρθρο 27
Μεταφορά ζηµιών
1. Εάν µε τον προσδιορισµό των επιχειρηµατικών κερδών το
αποτέλεσµα είναι ζηµία εντός του φορολογικού έτους, η ζηµία
αυτή µεταφέρεται για να συµψηφισθεί µε τα επιχειρηµατικά
κέρδη διαδοχικά στα επόµενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζηµία
του προγενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτεραιότητα
έναντι της ζηµίας µεταγενέστερου έτους.
2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών
προσώπων από την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα
έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης από τη χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των
οµολόγων. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως
χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του
κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση
που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζηµία από
την αποτίµησή τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2238/1994,
όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε. λαµβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης.
3. Ζηµίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή δεν δύνανται να
χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη,
µε εξαίρεση το εισόδηµα που προκύπτει από άλλα κράτη - µέλη
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., το οποίο δεν απαλλάσσεται στη βάση συνθήκης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει και εφαρµόζει η Ελλάδα.
4. Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους η άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία του µετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώµατα
ψήφου µιας επιχείρησης µεταβληθούν σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθµού
τους, η µεταφορά σύµφωνα µε το παρόν άρθρο παύει να έχει
εφαρµογή στις ζηµίες που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν
λόγω φορολογικό έτος και τα προηγούµενα πέντε (5) έτη, εκτός
αν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας
έγινε αποκλειστικά για εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς λόγους
και όχι µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.
Άρθρο 28
Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών
Το εισόδηµα των φυσικών και νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα προσδιορίζεται µε έµµεσες µεθόδους ελέγχου
κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα βιβλία ή τηρούνται
βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και
καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκοµίζονται µετά από
δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου
τα τηρούµενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά
στοιχεία συναλλαγών, εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών µε αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο
ή/και από τις διασταυρώσεις του ελέγχου.
Άρθρο 29
Φορολογικός συντελεστής
1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:

Φορολογητέο εισόδηµα
(ευρώ)
≤50.000
≥50.000

Συντελεστής
(%)
26%
33%

2. Για τα φυσικά πρόσωπα µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη
άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής
του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας της παραγράφου 1 µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµά τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
3. Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται
µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
4. Το εισόδηµα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου
4 του άρθρου 21 φορολογείται µε συντελεστή τριάντα τρία τοις
εκατό (33%).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 30
Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού
της ελάχιστης φορολογίας
1. Ο φορολογούµενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος
φυσικών προσώπων υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκµαρτό εισόδηµά του είναι υψηλότερο από το
συνολικό εισόδηµά του. Σε αυτή την περίπτωση στο φορολογητέο εισόδηµα προστίθεται η διαφορά µεταξύ του τεκµαρτού και
πραγµατικού εισοδήµατος και αυτή φορολογείται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 34.
2. Το τεκµαρτό εισόδηµα υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες
διαβίωσης του φορολογούµενου και των εξαρτώµενων µελών
του, σύµφωνα µε τα άρθρα 31 έως και 34.
3. Το «συνολικό εισόδηµα» προσδιορίζεται ως το συνολικό
ποσό του φορολογητέου εισοδήµατος κατά την έννοια του άρθρου 7 που αποκτά ο φορολογούµενος και τα εξαρτώµενα µέλη
του από τις τέσσερις κατηγορίες ακαθάριστων εσόδων που αναγνωρίζονται στο άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
4. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν εφαρµόζονται για
τον αλλοδαπό διπλωµατικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωµατική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη
διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν
λόγω κράτους και κάτοχος διπλωµατικού διαβατηρίου, καθώς
και για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσµικό όργανο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισµού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρµόζει η Ελλάδα.
Άρθρο 31
Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες
1. Για τον προσδιορισµό του τεκµαρτού εισοδήµατος του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών του λαµβάνονται
υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά
µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιµακωτά, για τα
ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής,
µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από
ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά
µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι
και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε
εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια
ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων
αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για τα
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πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων
αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Για τον
υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών
χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ
το τετραγωνικό µέτρο. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται,
προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή
ζώνης, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο,
κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές µε τιµή
ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά
προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικίες, κατά ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα
τετραγωνικά µέτρα µίας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή
µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α’.
γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ορίζεται ως εξής:
αα) για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ,
ββ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200)
κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό
(100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά,
γγ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό
(100) κυβικά εκατοστά και µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά
εκατοστά και
δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά
εκατό (100) κυβικά εκατοστά.
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε
αυτοκίνητο µειώνονται ανάλογα µε την παλαιότητά του, η οποία
υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής:
αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από
πέντε (5) και µέχρι δέκα (10) έτη.
ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από
δέκα (10) έτη. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται
για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει τέτοιο
πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους.
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να
οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία
σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να
µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι
απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. Στις περιπτώσεις εταιρειών
οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή ανωνύµων ή αστικών, καθώς
και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή
επάγγελµα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη
που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των:
i) οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή
κοινωνών ή µελών της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην
εταιρεία, προκειµένου περί οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή αστικών εταιρειών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία,
ii) των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό
συµµετοχής του καθενός στην εταιρεία περιορισµένης ευθύνης,
όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της,
iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που
είναι και εταίροι της, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης και
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iv) των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών
ανωνύµων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συµβουλίων
τους, επιµεριζόµενη ισοµερώς µεταξύ τους.
Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των οµόρρυθµων ή
ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή αστικών εταιριών,
καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νοµικά πρόσωπα,
η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των φυσικών
προσώπων, που µετέχουν σε αυτά τα νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση
στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, καθώς
και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτής της
περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή
ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήµατος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστηµένου στην Ελλάδα,
βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό
νοµικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του
γραφείου ή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου.
Η αντικειµενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά
πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής ή κατοικίας τους και δεν
µπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να
είναι ανώτερη από τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.
Αν ο φορολογούµενος και τα εξαρτώµενα µέλη του είναι κύριοι
ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,
η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά
λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης.
Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι
ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη του γονέα που
έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα και αν αυτός έχασε τη γονική µέριµνα, του άλλου γονέα. Αν αποκτηθεί ή µεταβιβασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη
διάρκεια του έτους, η αντικειµενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα
δωδέκατα όσοι και οι µήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ηµέρες λογίζεται
ως ολόκληρος µήνας. Τα ίδια εφαρµόζονται και σε περίπτωση
ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από
οποιαδήποτε αιτία.
Αν µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από τους συµβαλλοµένους.
Εικονική θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που πραγµατοποιείται ιδίως µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθεία
γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον τρίτο βαθµό, επιτρέπεται
όµως η ανταπόδειξη. Όταν η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η
ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών µεριδίων καθενός συγκυρίου.
Προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και
για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιµοποιούν
για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης, για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή µικτής
χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο
χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει τον µισθωτή τους.
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ εφαρµόζονται ανάλογα και για
τον προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των αυτοκινήτων µικτής χρήσης και των αυτοκινήτων τύπου JEEP.
δ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση
τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
ε) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικια-
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κούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών
όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την
αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν ο φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό
βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον
βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%)
από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας
άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί έναν νοσοκόµο.
στ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής
ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου,
της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιµάται
µε βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού, ασφαλίστρων, καυσίµων,
συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα µε τα
µέτρα ολικού µήκους του σκάφους, ως εξής:
αα) Για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη,
ολικού µήκους µέχρι πέντε (5) µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) µέτρα το
πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το µέτρο.
ββ) Για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, ολικού µήκους µέχρι και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και µέχρι δέκα (10)
µέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον
µέτρο µήκους, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα
προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε
(15) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο
µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα
είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον
µέτρο µήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22)
µέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους.
Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό µειώνονται
και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», «τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που
προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η τεκµαρτή
δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά
του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει
χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) έτη
από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις
εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα
(10) έτη. Για σκάφη µε µόνιµο πλήρωµα ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται
και η αµοιβή του πληρώµατος. Τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για την αντικειµενική δαπάνη. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’, εκτός αυτών που αναφέρονται στην
παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και στην
περίπτωση αυτή.
ζ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα
και ανεµόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου και
των εξαρτώµενων µελών του και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής:
αα) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
ββ) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και
στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα
πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150)
πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται
µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από
τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.
γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των
διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης. Οι διατάξεις της
περίπτωσης γ’, εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
δδ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές
(Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του υπ’
αριθµ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισµού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών (Β’ 1360), στο ποσό των είκοσι χιλιά-
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δων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει
από 1.1.2011 και µετά.
η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται,
ανάλογα µε την επιφάνειά της, ανά κλίµακα, σε εκατόν εξήντα
(160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό
µέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων.
Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για τον
άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που
υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα.
2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, που
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο
όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών που τον βαρύνουν,
εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν
ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάµεις,
β) είναι φυλακισµένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγµένης συµβολής
στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε την προϋπόθεση ότι
οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές,
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και
ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για
λόγους ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από
την αντικειµενική.
Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις
αυτές, ο φορολογούµενος υποχρεούται να υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Η
Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και
την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουµένου
και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική δαπάνη, στην οποία
αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Στις πιο πάνω α’ και ε’ περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής δαπάνης και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται
υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.
Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.
Άρθρο 32
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων
µελών του λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για:
α) Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή
τρίτροχων αυτοκινούµενων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας.
Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία
τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η
αξία κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όµως πράγµατα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισµό της αξίας
λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον
υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 δεν εφαρ-
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µόζονται για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 12 της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, που κυρώθηκε µε το ν. 2707/1999
(Α’ 78).
β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου
επιχειρήσεων που λειτουργούν ατοµικώς ή µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή ανώνυµης εταιρείας ή περιορισµένης
ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς.
γ) Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν
το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι
µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη δαπάνη
λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται:
αα) Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια.
ββ) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων.
δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες
χρηµατικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δηµόσιο, τους
δήµους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα
νοσοκοµεία, που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και
τα προνοιακά ιδρύµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (κρατικά
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%)
µε επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής.
Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το ποσό των
οικείων τόκων, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τυχόν
τόκοι υπερηµερίας.
Άρθρο 33
Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρµόζονται:
α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη, η οποία προκύπτει
βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το
οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
β) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή ηµεδαπό προσωπικό που διαµένει µόνιµα
στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις
που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), του α.ν.
378/1968 (Α’ 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77), για το
ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει
βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.
γ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων
που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου
45 του ν. 2859/2000, για την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει
βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µεταπώληση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.
2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν παραµείνει στη
Δ.Ο.Υ., στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την
επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι και την ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό
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διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα
που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος.
Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που
προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, όταν δεν κατατεθούν
η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ., σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή
για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και µετά.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο
θέµα για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης.
δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε
βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής
µονίµων κατοίκων εξωτερικού.
ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής
χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα.
στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης, ειδικά διασκευασµένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν
κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα
επτά τοις εκατό (67%).
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να
οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία
µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι
απαραίτητα για τη µετακίνησή τους.
ζ) Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 31 προκειµένου για συνταξιούχους, οι οποίοι
έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις.
η) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική
κατοικία του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην
Ελλάδα.
Άρθρο 34
Διαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός
του φόρου αυτής
1. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τεκµαρτού και του
συνολικού εισοδήµατος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30,
η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδηµα, προσδιορίζεται
από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους και φορολογείται:
α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από µισθωτή εργασία ή/και
συντάξεις ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του
προκύπτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις ή
β) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο
φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων
του δεν προκύπτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις.
2. Η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισµό της διαφοράς της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει
υπόψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, τα οποία
αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία. Ο φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης για τα ποσά που ιδίως
είναι:
α) Πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον φορολογούµενο και τα εξαρτώµενα µέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήµατα αυτά
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νοµί-
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µως από αυτόν.
β) Χρηµατικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδηµα κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά
στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή
του στην αλλοδαπή.
Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για τα πρόσωπα:
αα) Που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους.
ββ) Που είχαν διαµείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγµατος γίνεται µέσα σε δύο
(2) χρόνια από τη µετοικεσία τους.
γγ) Που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια
στην αλλοδαπή και το επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο όνοµά τους ή στο όνοµα του άλλου
συζύγου σε τραπεζικό λογαριασµό ανοιγµένο σε χώρα της
Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστηµα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό
κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις
τους - µέσα σε έναν (1) χρόνο από τη µετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγµα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της µη επανεξαγωγής του
συναλλάγµατος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγµατος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση
περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο
31, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει
ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή του άρθρου 32, ή του άρθρου
34.
ε) Δάνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται µε έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν
πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπάνης της προηγούµενης
παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 32 ή του άρθρου 34, το ποσό του δανείου λαµβάνεται
υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγµατοποίηση της σχετικής δαπάνης.
στ) Δωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για την οποία
η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του
έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί
κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο.
Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα
πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των
θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηµατικά ποσά
που ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται
στα άρθρα 31 και 32, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρµογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες µε βάση
το άρθρο 31 ή αν το ποσό τους είναι µικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για άγαµο και πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ προκειµένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να
εκπέσει προσδιορίζεται µε βάση την κοινωνική, οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καµιά περίπτωση δεν
µπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων
των παραπάνω περιπτώσεων τα µειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισµό της
συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους
που καταβλήθηκαν και ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση
κεφαλαίου του έτους αυτού.
Για την κάλυψη ή περιορισµό της διαφοράς που προκύπτει
κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2019/1992
(Α’ 34) για τα ποσά των πραγµατικών ή τεκµαρτών δαπανών που
πραγµατοποιούνται από 1.1.1994. Χρηµατικά ποσά που έχουν
ληφθεί υπόψη από τη δήλωση που, τυχόν, υποβλήθηκε κατά τις
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διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2019/1992,
για την κάλυψη ή τον περιορισµό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο που σχηµατίζεται από προηγούµενα έτη,
όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση όσα ορίζονται στα εδάφια
δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης.
3. Για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η
ζηµία του ίδιου φορολογικού έτους ή και των προηγούµενων δεν
εκπίπτει και δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα φορολογικά έτη.
4. Οι φορολογούµενοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα στοιχεία, τα σχετικά µε τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης
ακινήτων) και τον προσδιορισµό της ετήσιας συνολικής δαπάνης
διαβίωσης, υπόκεινται στις κυρώσεις και τα πρόστιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 35
Εισόδηµα από κεφάλαιο
Το εισόδηµα από κεφάλαιο περιλαµβάνει το εισόδηµα που
αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό
έτος σε µετρητά ή σε είδος, µε τη µορφή µερισµάτων, τόκων, δικαιωµάτων, καθώς και το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία.
Άρθρο 36
Μερίσµατα
1. Ο όρος «µερίσµατα» σηµαίνει το εισόδηµα που προκύπτει
από µετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώµατα συµµετοχής
σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές
(χρέη), καθώς και το εισόδηµα από άλλα εταιρικά δικαιώµατα,
στα οποία περιλαµβάνονται τα µερίδια, οι µερίδες συµπεριλαµβανοµένων των προµερισµάτων και µαθηµατικών αποθεµατικών,
οι συµµετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανοµές
των κερδών από κάθε είδους νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεµόµενο ποσό.
2. Εάν η διανοµή των µερισµάτων υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούµενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση µόνο
για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος του φορολογούµενου µε βάση τον Κ.Φ.Ε..
Άρθρο 37
Τόκοι
1. Ο όρος «τόκοι» σηµαίνει το εισόδηµα που προκύπτει από
απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται µε υποθήκη είτε όχι,
και είτε παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη
είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδηµα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και οµολογίες, µε ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων
ωφεληµάτων (premiums), των συµφωνιών επαναγοράς (repos/
reverse repos) και ανταµοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους,
οµολογίες ή χρεόγραφα.
2. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος οι τόκοι οµολογιακών δανείων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου
που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.
3. Οι τόκοι που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδονται από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους τόκους που προκύπτουν από οµόλογα που
εκδίδει το Ελληνικό Δηµόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που
προκύπτουν από τα οµόλογα αυτά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2.
4. Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούµενος φόρος
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εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος του φορολογούµενου µε βάση τον Κ.Φ.Ε..
Άρθρο 38
Δικαιώµατα (royalties)
1. Ο όρος «δικαιώµατα» σηµαίνει το εισόδηµα που αποκτάται
ως αντάλλαγµα για τη χρήση ή το δικαίωµα χρήσης, των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού
ή επιστηµονικού έργου, συµπεριλαµβανοµένων των κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισµικού
για εµπορική εκµετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων, προνοµίων, σχεδίων ή υποδειγµάτων, σχεδιαγραµµάτων, απόρρητων χηµικών τύπων ή
µεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγµα πληροφοριών που αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική πείρα, οι πληρωµές
για τη χρήση βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού, για τη χρήση τεχνικών µεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή
τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσµάτων ερευνών, αναδηµοσίευσης άρθρων και µελετών, καθώς και
οι πληρωµές για συµβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά µέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδοµένων επίλυσης προβληµάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading)
λογισµικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόµα και στην περίπτωση
που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελµατική χρήση του αγοραστή, την εκµίσθωση βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού και εµπορευµατοκιβωτίων
και λοιπών συναφών δικαιωµάτων.
2. Εάν το εισόδηµα από δικαιώµατα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούµενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση µόνο
για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος του φορολογούµενου µε βάση τον Κ.Φ.Ε..
Άρθρο 39
Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία
1. Ο όρος «εισόδηµα από ακίνητη περιουσία» σηµαίνει το εισόδηµα, σε χρήµα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκµίσθωση
ή την ιδιοχρησιµοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης
και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδηµα αυτό προκύπτει από:
α) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή
ακινήτων συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, κατασκευών και
κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισµού τους.
β) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης µεταλλείων, λατοµείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες
περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες
γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που
είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίµνες, οι δεξαµενές, οι πηγές και τα φρέατα.
γ) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την
παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφηµιστικών επιγραφών.
δ) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.
2. Το εισόδηµα σε είδος αποτιµάται στην αγοραία αξία. Το εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειµενικής
αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση το τεκµαρτό εισόδηµα του
προηγούµενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.) προκειµένου
να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες
απαλλάσσεται από το φόρο.
3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής,
συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.
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β) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύµατα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%).
Ειδικά για το Άγιο Όρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%).
γ) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν σε
ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες.
δ) Το µίσθωµα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης.
ε) Οι δαπάνες αντιπληµµυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
στ) Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου,
ο εκµισθωτής στο µισθωτή για τη λύση της µισθωτικής σχέσης
του ακινήτου.
Άρθρο 40
Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα
από κεφάλαιο
1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή δέκα τοις
εκατό (10%).
2. Οι τόκοι φορολογούνται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις
εκατό (15%).
3. Τα δικαιώµατα φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι (20%).
4. Το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύµφωνα
µε την ακόλουθη κλίµακα:
Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία
(ευρώ)
≤12.000
>12.000

Συντελεστής
(%)
11%
33%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 41
Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
1. Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης
µε επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών µεριδίων αυτής
ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού
µεριδίου αυτού ή συµµετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της
αξίας τους άµεσα ή έµµεσα από ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Στην έννοια του εισοδήµατος του
προηγούµενου εδαφίου εµπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσµατος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου µε δαπάνες
του µισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου µε τη λήξη
ή διακοπή της µισθωτικής σχέσης.
2. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης
που κατέβαλε ο φορολογούµενος και της τιµής πώλησης που καταβάλλεται σε αυτόν και λαµβάνεται αποπληθωρισµένη. Η τιµή
κτήσης είναι το τίµηµα που αναγράφεται στο συµβόλαιο ή το
πραγµατικό τίµηµα που καταβλήθηκε, όπως προκύπτει από κατάλληλα δικαιολογητικά ή το πραγµατικό κόστος σε περίπτωση
ανέγερσης κτίσµατος, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίµηµα,
η αξία βάσει της οποίας προσδιορίστηκε ο φόρος µεταβίβασης
ακινήτου ή κατοχής κατά το χρόνο κτήσης. Αν η τιµή κτήσης δεν
µπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι µηδενική. Η τιµή πώλησης είναι το αναγραφόµενο στο συµβόλαιο τίµηµα κατά το
χρόνο της µεταβίβασης. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άµεσα
µε την αγορά ή την πώληση του ακινήτου συµπεριλαµβάνονται
στην τιµή κτήσης και την τιµή πώλησης και δεν προστίθενται ή
αφαιρούνται, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που περιέρχεται στην
κατοχή τρίτου κτίσµα που έχει ανεγερθεί στο έδαφός του µε δα-
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πάνες του µισθωτή σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, ως υπεραξία θεωρείται η αγοραία αξία
του κτίσµατος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 2/3
της αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου µαζί µε το συστατικό
αυτού κτίσµα.
3. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 2, σε περίπτωση µεταβίβασης ψιλής κυριότητας ακινήτου, ως τιµή πώλησης που τεκµαίρεται ότι εισπράττει ο φορολογούµενος και ως τιµή κτήσης που
τεκµαίρεται ότι καταβάλλει ο ψιλός κύριος νοείται η αγοραία αξία
του ακινήτου µειωµένη κατά την αξία της επικαρπίας.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται επ’ αόριστον και
συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία
υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή 3 του παρόντος
άρθρου.
5. Η υπεραξία που προκύπτει σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους λαµβάνεται αποµειούµενη µε την εφαρµογή των ακόλουθων συντελεστών αποµείωσης:
Έτη διακράτησης
Από 1 έως 5
Πάνω από 5 έως 10
Πάνω από 10 έως 15
Πάνω από 15 έως 20
Πάνω από 20 έως 25
Πάνω από 25

Συντελεστής αποµείωσης
0,95
0,87
0,79
0,73
0,66
0,61

6. Στην έννοια του όρου µεταβίβαση για την εφαρµογή του παρόντος περιλαµβάνονται τα εξής:
α) η µεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, συµπεριλαµβανοµένης της πραγµατικής δουλείας, ανεξαρτήτως εάν
πρόκειται για µεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή
µε τον όρο της εξώνησης,
β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας,
γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εµπράγµατο
δικαίωµα επί ακινήτου,
δ) η µεταβίβαση του τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης,
ε) η απαλλοτρίωση ακινήτου,
στ) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασµού.
7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θεωρούνται µεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας:
α) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο
882 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας λόγω µη εκτέλεσης προσυµφώνου µεταβίβασης,
β) η µεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης µε την
οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από τον εντολοδόχο,
γ) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης µε την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύµβαση µεταβίβασης ακινήτου,
δ) η επικύρωση ανώµαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν ήδη
συµπεριληφθεί στις φορολογητέες µεταβιβάσεις της παραγράφου 1,
ε) η αυτούσια διανοµή ή συνένωση ακινήτων.
8. Σε περιπτώσεις κτήσης ακίνητης περιουσίας αιτία θανάτου,
δωρεάς ή γονικής παροχής, η τιµή κτήσης προσδιορίζεται κατά
το χρόνο επαγωγής της κληρονοµιάς ή κατά το χρόνο κατάρτισης του συµβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής.
9. Για τον καθορισµό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της χρησικτησίας, της προσωπικής δουλείας ή άλλης
δουλείας επί του ακινήτου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
10. Η υπεραξία, αποµειωµένη σύµφωνα µε την παράγραφο 5,
µέχρι του ποσού των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο φορολογούµενος διακράτησε
το ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και δεν πραγµατοποίησε άλλη µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας εντός της περιόδου

διακράτησης.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
τιµές κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να
προσδιοριστούν σύµφωνα µε την παράγραφο 2, καθώς και κάθε
άλλο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 42
Μεταβίβαση τίτλων
1. Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης
των ακόλουθων τίτλων, καθώς και µεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων,
εφόσον δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα:
α) µετοχές σε εταιρεία εισηγµένη ή µη σε χρηµατιστηριακή
αγορά,
β) µερίδια ή µερίδες σε προσωπικές εταιρείες,
γ) κρατικά οµόλογα και έντοκα γραµµάτια ή εταιρικά οµόλογα,
δ) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.
2. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σύµφωνα µε
την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 νοούνται:
α) Τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, οι συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), και οι
προθεσµιακές συµβάσεις (forwards) που σχετίζονται µε υποκείµενους τίτλους και ιδίως µε:
1. κινητές αξίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία,
2. συναλλαγµατικές ισοτιµίες,
3. επιτόκια ή αποδόσεις,
4. χρηµατοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µεγέθη,
5. εµπορεύµατα,
6. ναύλους,
7. πιστωτική διαβάθµιση ή γεγονός,
8. ποσοστά πληθωρισµού ή άλλες επίσηµες οικονοµικές στατιστικές,
9. κλιµατικές µεταβλητές,
10. εκποµπές ρύπων,
11. µεταβολές στην τιµή οποιουδήποτε οικονοµικού, φυσικού,
περιβαλλοντολογικού, στατιστικού ή άλλου µεγέθους ή γεγονότος (πλην αθλητικών γεγονότων), ή
12. άλλα παράγωγα µέσα.
β) Κάθε άλλη σύµβαση που προσιδιάζει στις ανωτέρω, όσον
αφορά, µεταξύ άλλων, στο κατά πόσον προσδιορίζεται µε αναφορά σε άλλους υποκείµενους τίτλους, είναι διαπραγµατεύσιµη
σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης
(ΠΜΔ), υπόκειται σε εκκαθάριση µε µετρητά διαθέσιµα ή φυσική
παράδοση (πλην παραδόσεων λόγω αδυναµίας πληρωµής ή
άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύµβασης, καθώς
και παραδόσεων που προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς) ή
διακανονισµό µέσω αναγνωρισµένων γραφείων συµψηφισµού ή
σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης
που κατέβαλε ο φορολογούµενος και της τιµής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την αγορά ή
την πώληση των τίτλων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή κτήσης
και την τιµή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα.
4. Σε περίπτωση που οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι είναι εισηγµένοι
σε χρηµατιστηριακή αγορά, η τιµή κτήσης και η τιµή πώλησης
καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα
οποία εκδίδει η χρηµατιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυµα
ή όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ηµέρα διακανονισµού της συναλλαγής. Σε περίπτωση µεταβίβασης µη εισηγµένων τίτλων, η
τιµή πώλησης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους
κατά το χρόνο της µεταβίβασης ή το τίµηµα που αναγράφεται
στη σύµβαση µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Η
τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους
κατά το χρόνο της µεταβίβασης ή το τίµηµα που αναγράφεται
στη σύµβαση µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι χαµηλότερο. Αν
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η τιµή κτήσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι
µηδενική.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται επ’ αόριστον και
συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή
οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου µε άλλους τίτλους κατ’ εφαρµογή του προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του
ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο.
7. Για την υπεραξία που προκύπτει από εισφορά ενεργητικού,
ανταλλαγή µετοχών, συγχώνευση ή διάσπαση κατ’ έφαρµογή
των άρθρων 52, 53 και 54 ισχύουν οι ειδικές διατάξεις αυτών των
άρθρων.
Άρθρο 43
Φορολογικός συντελεστής
Το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44
Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων
«Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων» είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που
πραγµατοποιούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες.
Άρθρο 45
Υποκείµενα του φόρου
Σε φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων υπόκεινται:
α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή
ή την αλλοδαπή,
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή
την αλλοδαπή,
γ) τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την
αλλοδαπή και στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους σωµατεία και ιδρύµατα, µε εξαίρεση µόνο τα κάθε είδους έσοδα
που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του
σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο φόρου,
δ) συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές εταιρείες, συµµετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν
επιχείρηση ή επάγγελµα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νοµικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε.
και δεν περιλαµβάνονται σε µια από τις προηγούµενες περιπτώσεις.
Άρθρο 46
Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα
Από το φόρο εισοδήµατος απαλλάσσονται:
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης µε εξαίρεση το εισόδηµα που
αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου,
β) η Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισµοί
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ),
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δ) οι διεθνείς οργανισµοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το
φόρο προβλέπεται βάσει διεθνούς συµβάσεως που έχει κυρωθεί
στην ηµεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της αµοιβαιότητας,
ε) το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
Α.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που το διέπει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Άρθρο 47
Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα
1. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’, του Μέρους
Δεύτερου («Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων») του
Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο
παρόν κεφάλαιο.
2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου
45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Άρθρο 48
Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων
1. Τα ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττει ένα νοµικό πρόσωπο ή που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας απαλλάσσονται από το φόρο, εφόσον:
α) ο λήπτης φορολογούµενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή το πλήθος του µετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων
ψήφου του νοµικού προσώπου που διανέµει, και
β) το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής διακρατείται επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και
γ) το νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε διανοµή κερδών, τα
οποία υπόκεινται σε φόρο, δεν έχει έδρα σε κράτος που περιλαµβάνεται στα µη συνεργάσιµα κράτη σύµφωνα µε το άρθρο
65 του Κ.Φ.Ε..
2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει επίσης για νοµικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον το
ενδοοµιλικό µέρισµα συνδέεται µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες που διεξάγονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα εντός ή
µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα.
3. Εάν διανέµονται κέρδη από νοµικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούµενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό
συµµετοχής επί είκοσι τέσσερις (24) µήνες, αλλά πληροί την προϋπόθεση γ’ της παραγράφου 1, καθώς και αυτή της παραγράφου
2, ο λήπτης φορολογούµενος µπορεί προσωρινά να ζητήσει την
απαλλαγή που παρέχεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον
παρέχει εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση ίση µε το ποσό του
φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση µη χορήγησης
της απαλλαγής. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να απαιτήσει την
υπέρ αυτής κατάπτωση της εγγύησης, εφόσον ο λήπτης φορολογούµενος δεν διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επί
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η απαλλαγή καθίσταται
οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ηµεροµηνία που συµπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου
ποσοστού συµµετοχής.
4. Εάν το νοµικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανοµή:
α) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α’ της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., όπως ισχύει, και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή
όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε
έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι
Μέρος Β’ της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. ή σε οποιοδήποτε άλλο
φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους
φόρους αυτούς, η προϋπόθεση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5. Εάν η διανοµή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1
και 2 προκύπτει από συµµετοχή σε άλλο νοµικό πρόσωπο, ο φορολογούµενος δεν µπορεί να εκπέσει τις επιχειρηµατικές δαπάνες που συνδέονται µε τη συµµετοχή αυτή.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται τα έντυπα εφαρµογής του άρθρου αυτού.
Άρθρο 49
Υποκεφαλαιοδότηση
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν
αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες, στο
βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των φορολογητέων κερδών προ
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων καθορίζονται µε βάση τις οικονοµικές
καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τους ελληνικούς κανόνες λογιστικής µε τις φορολογικές αναπροσαρµογές που προβλέπονται στον Κ.Φ.Ε..
2. Ο όρος «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων» σηµαίνει το πλεόνασµα των δαπανών τόκων έναντι του εισοδήµατος από τόκους.
3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες, εφόσον η επιχείρηση:
α. δεν είναι µέλος οµίλου και
β. το ποσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών
τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ το χρόνο.
4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µεταφέρεται για πέντε (5) έτη.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 50
Ενδοοµιλικές συναλλαγές
1. Όταν πραγµατοποιούνται συναλλαγές, µία ή περισσότερες,
διεθνείς ή και εγχώριες, µε οικονοµικούς ή εµπορικούς όρους
διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) κατά την έννοια
του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ή µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους
αυτούς θα είχαν πραγµατοποιηθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση,
αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών
όρων (αρχή ίσων αποστάσεων), περιλαµβάνονται στα κέρδη της
επιχείρησης µόνον στο βαθµό που δεν µειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Άρθρο 51
Μεταφορά λειτουργιών
Κάθε επιχειρηµατική αναδιάρθρωση, η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως εγχώρια ή διασυνοριακή αναδιοργάνωση λειτουργιών,
περιουσιακών στοιχείων, κινδύνων ή και επιχειρηµατικών ευκαιριών, την οποία πραγµατοποιούν ή στην οποία εµπλέκονται συνδεδεµένα πρόσωπα µε συνδεδεµένα κέρδη εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος άρθρου:
α) «Οι λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι ή και
οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες που αναδιοργανώνονται, µεταφέρονται ή µεταβιβάζονται» θεωρούνται συνολικά ως «πακέτο µεταβίβασης» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη τα
περιουσιακά στοιχεία, οι χορηγήσεις αδειών χρήσης, καθώς και
οι µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω επιχειρηµατικής αναδιάρθρωσης διενεργείται µία συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών,
οι οποίες συνιστούν µεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, η µεταβίβαση αυτή ή η

χορήγηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνεται έναντι αντίτιµου σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη
τη συνολική αξία των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων,
καθώς και τις σχετικές λειτουργίες και τους κινδύνους («πακέτο
µεταβίβασης»).
Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται ιδίως µεταβιβάσεις ή
χορηγήσεις αδειών χρήσης µεµονωµένων περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασµό µε λειτουργίες και κινδύνους που πρέπει να
θεωρηθούν στενά συνδεδεµένες.
γ) Οι επιχειρηµατικές αναδιαρθρώσεις που προβλέπονται στις
ανωτέρω περιπτώσεις δεν συνεπιφέρουν καµία αναπροσαρµογή
όταν ο φορολογούµενος µπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν ότι δεν µεταβιβάστηκαν ούτε χορηγήθηκε
άδεια χρήσης για ουσιώδη άυλα στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία
και ότι καταβλήθηκε αντίτιµο σύµφωνα µε την αρχή των ίσων
αποστάσεων, κατά τρόπο ώστε η ανάθεση κινδύνων και λειτουργιών είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, µε συνεκτίµηση άλλων συγκρίσιµων περιπτώσεων.
δ) Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν µπορεί να παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στην περίπτωση
γ’, και δεν υπάρχει άλλη συγκρίσιµη συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, καθορίζεται ένα αντίτιµο σύµφωνα µε την αρχή των ίσων
αποστάσεων µε βάση τη συνολική αξία των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων, λειτουργιών και κινδύνων («πακέτου µεταβίβασης») µε συνεκτίµηση της αναγόµενης παρούσας αξίας µελλοντικών κερδών που προσδοκώνται από τη µεταβίβαση ως σύνολο
και συνδέονται µε τη λειτουργία και όλα τα συνδεδεµένα υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία. Ο φορολογούµενος µπορεί να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι η συναλλαγή είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων.
Για τα έτη κατά τα οποία πραγµατοποιείται η επιχειρηµατική
αναδιάρθρωση γίνεται η αντίστοιχη αναπροσαρµογή.
Άρθρο 52
Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών
1. Το παρόν άρθρο αφορά σε µεταβιβάσεις κλάδων δραστηριότητας που ορίζονται στην παράγραφο 2, εφόσον επιλεγεί η
υπαγωγή σε αυτό από εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρείες και
πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
2. Ως «εισφορά ενεργητικού» θεωρείται κάθε πράξη µε την
οποία µια εταιρεία (εφεξής η «εισφέρουσα εταιρεία»), χωρίς να
λυθεί, µεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας σε άλλη εταιρεία (εφεξής η «λήπτρια εταιρεία»), έναντι της
έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας. Ως «κλάδος δραστηριότητας» θεωρείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ενός
τµήµατος µιας επιχείρησης, τα οποία συνιστούν από οργανωτική
άποψη αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να
λειτουργήσει αυτοδύναµα. Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και
η µετατροπή υποκαταστήµατος σε θυγατρική εταιρεία.
3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφορά ενεργητικού δεν συνεπάγεται, κατά τον χρόνο της εισφοράς ενεργητικού, καµία φορολογία των υπεραξιών οι οποίες υπολογίζονται
βάσει της διαφοράς µεταξύ της πραγµατικής αξίας των µεταβιβαζοµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της λογιστικής αξίας τους
4. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία πραγµατοποιεί τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού σύµφωνα µε τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η εισφορά ενεργητικού.
5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να αναλάβει αποθεµατικά και προβλέψεις που σχηµάτισε η εισφέρουσα εταιρεία και τα οποία σχετίζονται µε τον
κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που µεταβιβάζονται και
τα οποία απολάµβαναν φορολογικές απαλλαγές υπό τις προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε
γίνει η µεταβίβαση. Η λήπτρια εταιρεία αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας ως προς
τα εν λόγω αποθεµατικά και προβλέψεις.
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6. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να µεταφέρει τις ζηµίες της εισφέρουσας εταιρείας
που σχετίζονται µε τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας
που µεταβιβάζονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για
την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η µεταβίβαση.
7. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφέρουσα
εταιρεία αποτιµά τους τίτλους που λαµβάνει από τη λήπτρια εταιρεία στην αγοραία τους αξία κατά το χρόνο της µεταβίβασης.
8. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον εφόσον οι εισφέρουσες
και οι λήπτριες εταιρείες έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται:
α) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η εισφέρουσα και η λήπτρια εταιρεία είναι και οι δύο φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
β) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία
είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. και
η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, και µε
την προϋπόθεση ότι µετά τη µεταβίβαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι
ζηµίες που µεταβιβάζονται δεν συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση εκτός Ελλάδας της λήπτριας εταιρείας,
γ) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι
κάτοικος άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. και η εισφέρουσα
εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή άλλου κράτους
- µέλους της Ε.Ε. µε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και µε
την προϋπόθεση ότι µετά τη µεταβίβαση, τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι
ζηµίες που µεταβιβάζονται συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση
που τηρεί στην Ελλάδα η λήπτρια εταιρεία.
10. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε µεταβίβαση κλάδου ή
κλάδων δραστηριότητας που συνιστούν µία ή περισσότερες µόνιµες εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε άλλο κράτος - µέλος
της Ε.Ε., εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6, αλλά η εισφέρουσα
εταιρεία δικαιούται πίστωσης έναντι του ποσού του φόρου που
προκύπτει συνεπεία της µεταβίβασης σχετικά µε κάθε φόρο που
θα επιβάλλονταν σε αυτό το κράτος - µέλος για τη µεταβίβαση,
εάν δεν ετύγχαναν εφαρµογής οι διατάξεις της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει.
11. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι
εταιρείες που:
α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α’ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται
φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή
όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,
γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε
έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι
Μέρος Β’ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο
φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους
φόρους αυτούς.
12. Η Φορολογική Διοίκηση προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού δύναται να επιβάλλει προϋποθέσεις για την εφαρµογή του. Η λήπτρια εταιρεία
υποχρεούται να διατηρήσει τους τίτλους που αποκτήθηκαν από
την εισφορά ενεργητικού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
τριών (3) ετών, εκτός αν αποδείξει ότι η µεταβίβαση των τίτλων
δεν έχει ως σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.
13. Η εισφέρουσα εταιρεία και η λήπτρια εταιρεία πρέπει αµφότερες να έχουν το ίδιο φορολογικό καθεστώς.
Άρθρο 53
Ανταλλαγή µετοχών
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε µέτοχο ή εταίρο που µέσω
ανταλλαγής µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, αποκτά τίτλους µιας
εταιρείας σε αντάλλαγµα τίτλων άλλης εταιρείας όπως ορίζεται
στις επόµενες παραγράφους, εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε
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αυτό από τον µέτοχο ή εταίρο και πληρούνται οι προϋποθέσεις
του παρόντος άρθρου.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ανταλλαγή
µετοχών» θεωρείται κάθε πράξη µε την οποία µία εταιρεία (εφεξής: «η αποκτώσα εταιρεία») αποκτά τίτλους άλλης εταιρείας
(εφεξής: «η αποκτώµενη εταιρεία») σε αντάλλαγµα για την έκδοση ή τη µεταβίβαση τίτλων αυτής προς τους µετόχους ή εταίρους της αποκτώµενης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι
ύστερα από την ανταλλαγή µετοχών η αποκτώσα εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου της
αποκτώµενης εταιρείας ή το πενήντα τοις εκατό (50%) και µία
µετοχή τουλάχιστον της αξίας του µετοχικού κεφαλαίου της αποκτώµενης εταιρείας. Για το σκοπό αυτόν η εξαγορά που πραγµατοποιείται από την αποκτώσα εταιρεία µέσω αναγνωρισµένου
χρηµατιστηρίου αξιών νοείται ως ενιαία συναλλαγή υπό την προϋπόθεση ότι συντελείται εντός περιόδου έξι (6) µηνών.
3. Στην περίπτωση της ανταλλαγής µετοχών, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 2, η αποκτώσα εταιρεία µπορεί να προβεί σε
χρηµατική καταβολή έναντι της έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων,
υπό την προϋπόθεση ότι η χρηµατική καταβολή δεν θα υπερβαίνει το δέκα (10%) της ονοµαστικής αξίας, ή, αν δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, το δέκα τοις εκατό (10%) της λογιστικής αξίας των
τίτλων.
4. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή
εταίρος της αποκτώµενης εταιρείας δεν υπόκειται, κατά το
χρόνο της ανταλλαγής µετοχών, σε φόρο για την υπεραξία που
αποκτά λόγω της ανταλλαγής, µε εξαίρεση το τµήµα που αντιστοιχεί, κατ’ αναλογία, σε τυχόν χρηµατική καταβολή.
5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή
εταίρος δεν αποδίδει στους τίτλους που λαµβάνει ως αντάλλαγµα, µεγαλύτερη αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών. Η
αποκτώσα εταιρεία αποτιµά τους τίτλους που λαµβάνει από τον
µέτοχο στην αγοραία τους τιµή κατά το χρόνο της ανταλλαγής.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται υπό την
προϋπόθεση ότι η αποκτώσα και η αποκτώµενη εταιρεία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και/ή άλλου κράτους - µέλους της
Ε.Ε. και:
α) ο µέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ή
β) ο µέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και κατέχει τόσο τους αρχικούς τίτλους όσο και τους νέους τίτλους µέσω µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα.
7. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι
εταιρείες που:
α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α’ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται
φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή
όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,
γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε
έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι
Μέρος Β’ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο
φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους
φόρους αυτούς.
Άρθρο 54
Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε συγχωνεύσεις και διασπάσεις, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, εφόσον ζητηθεί από την εισφέρουσα και τη λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες, ή
εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από µέτοχο ή εταίρο της εισφέρουσας εταιρείας, και πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «συγχώνευση»
θεωρείται κάθε πράξη µε την οποία:
α) µία ή περισσότερες εταιρείες (εφεξής: οι «εισφέρουσες
εταιρείες»), κατά τη διάλυσή τους χωρίς να τεθούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζουν όλα τα στοιχεία του ενεργητι-
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κού και του παθητικού τους σε άλλη υφιστάµενη εταιρεία (εφεξής: η «λήπτρια εταιρεία») µε αντάλλαγµα την έκδοση ή µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας
τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας,
β) δύο ή περισσότερες εταιρείες (εφεξής: οι «εισφέρουσες
εταιρείες»), κατά τη διάλυσή τους χωρίς να τεθούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε εταιρείαπου συστήνουν (εφεξής:
η «λήπτρια εταιρεία») µε αντάλλαγµα την έκδοση ή τη µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «διάσπαση» θεωρείται κάθε πράξη µε την οποία:
α) µία εταιρεία (εφεξής: η «εισφέρουσα εταιρεία»), κατά τη
διάλυσή της χωρίς να τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της σε
δύο ή περισσότερες υφιστάµενες ή νέες εταιρείες (εφεξής: οι
λήπτριες εταιρείες) µε αντάλλαγµα την κατ’ αναλογία (pro rata)
έκδοση ή µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της τίτλων του
εταιρικού κεφαλαίου των ληπτριών εταιρειών,
β) µία εταιρεία (εφεξής: η «εισφέρουσα εταιρεία») µεταβιβάζει
χωρίς να λυθεί έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας
σε µία ή περισσότερες υφιστάµενες ή νέες εταιρείες (εφεξής: οι
«λήπτριες εταιρείες»), αφήνοντας τουλάχιστον έναν κλάδο δραστηριότητας στην εισφέρουσα εταιρεία, µε αντάλλαγµα την κατ’
αναλογία (pro rata) έκδοση ή µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της ή τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου των ληπτριών εταιρειών. Ως κλάδος δραστηριότητας θεωρείται το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού ενός τµήµατος µιας
εταιρείας, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη αυτόνοµη
εκµετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα.
4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2 και 3, µπορεί να λάβει χώρα πρόσθετη χρηµατική καταβολή από τη λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες πέραν της έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων, µε την προϋπόθεση ότι η
χρηµατική καταβολή δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%)
της ονοµαστικής αξίας, ή αν δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, το
δέκα τοις εκατό (10%) της λογιστικής αξίας των τίτλων.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνον
εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία ή εταιρείες και η λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και/ή άλλου
κράτους - µέλους της Ε.Ε..
6. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι
εταιρείες που:
α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται
φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή
όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,
γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε
έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι
Μέρος Β της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο
ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους
αυτούς.
7. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε εισφέρουσα ή
σε λήπτρια εταιρεία, αυτή ισχύει και για δύο ή περισσότερες εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρείες.
8. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η συγχώνευση
ή η διάσπαση δεν συνεπάγεται, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης, καµία φορολογία των υπεραξιών οι οποίες
υπολογίζονται βάσει της διαφοράς µεταξύ της πραγµατικής
αξίας των µεταβιβαζοµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
και της λογιστικής αξίας τους.
9. Η λήπτρια εταιρεία διενεργεί αποσβέσεις των στοιχείων του
ενεργητικού σύµφωνα µε τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε λάβει χώρα η συγχώνευση ή η
διάσπαση.
10. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εται-
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ρεία µπορεί να µεταφέρει τα αποθεµατικά και τις προβλέψεις
που σχηµατίστηκαν από την εισφέρουσα εταιρεία, µε τις φορολογικές απαλλαγές και τους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν η µεταβίβαση δεν είχε λάβει χώρα. Η
λήπτρια εταιρεία αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας ως προς τα εν λόγω αποθεµατικά και προβλέψεις.
11. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να µεταφέρει τις ζηµίες της εισφέρουσας εταιρείας,
υπό τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν είχε λάβει χώρα.
12. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αν η λήπτρια
εταιρεία συµµετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εισφέρουσας
εταιρείας απαλλάσσεται από το φόρο για κάθε υπεραξία που
προκύπτει λόγω της ακύρωσης αυτής της συµµετοχής.
13. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν για τη µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού:
α) στη µεταβίβαση κλάδου ή κλάδων δραστηριότητας που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., εφόσον
η εισφέρουσα και η λήπτρια εταιρεία είναι και οι δύο φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδος,
β) εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος
άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., και η λήπτρια εταιρεία είναι
κάτοικος Ελλάδος, στο βαθµό που µετά τη συγχώνευση ή τη διάσπαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται δεν
συνδέονται µε εκτός Ελλάδος µόνιµη εγκατάσταση της λήπτριας
εταιρείας,
γ) εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος
άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. και η εισφέρουσα εταιρεία είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή άλλου κράτους - µέλους της
Ε.Ε., στο βαθµό που µετά τη συγχώνευση ή τη διάσπαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται συνδέονται µε µόνιµη
εγκατάσταση στην Ελλάδα της λήπτριας εταιρείας.
14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος άλλου
κράτους - µέλους της Ε.Ε., στο βαθµό που η συγχώνευση ή η
διάσπαση επιφέρει τη µεταβίβαση κλάδου δραστηριότητας που
συνιστά µόνιµη εγκατάσταση σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε..
Σε αυτή την περίπτωση, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8, αλλά η εισφέρουσα εταιρεία δικαιούται
πίστωσης έναντι του ποσού του φόρου που προκύπτει ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης ή διάσπασης σε σχέση µε κάθε φόρο
που θα επιβαλλόταν στο εν λόγω κράτος - µέλος της Ε.Ε. στο
οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης ή διάσπασης, εάν δεν ετύγχαναν εφαρµογής οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ όπως ισχύει.
15. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή
εταίρος της εισφέρουσας εταιρείας δεν υπόκειται σε φόρο για
την υπεραξία που αποκτά λόγω της συγχώνευσης ή της διάσπασης, µε εξαίρεση το τµήµα που αντιστοιχεί, κατ’ αναλογία, σε
τυχόν χρηµατική καταβολή.
16. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή
εταίρος δεν αποδίδει στους τίτλους που λαµβάνει ως αντάλλαγµα, µεγαλύτερη αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών.
17. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν σε µέτοχο οποίος, σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης, ανταλλάσσει τίτλους της εισφέρουσας εταιρείας µε τίτλους
της λήπτριας εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) ο µέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ή
β) ο µέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και διακρατεί τόσο τίτλους της εισφέρουσας όσο και αυτούς της λήπτριας εταιρείας µέσω µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί στην
Ελλάδα.
Άρθρο 55
Μεταφορά της καταστατικής έδρας
µίας SE ή µίας SCE
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1. Η µεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της καταστατικής έδρας µίας ευρωπαϊκής
εταιρείας (SE) ή µία ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας
(SCE) σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 2157/2001 του
Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 (Ε.Ε.Κ L 294/1/10.11.2001)
και 435/2003 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 (Ε.Ε.Κ L
207/1/ 18.8.2003) αντίστοιχα, χωρίς λύση της εταιρείας ή σύσταση νέου νοµικού προσώπου δεν συνεπάγεται φορολογία των
υπεραξιών που υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του
άρθρου 54 των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της
SE ή της SCE, τα οποία προσαρτώνται σε µόνιµη εγκατάσταση
αυτής στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή πάψουν να συνδέονται µε τη µόνιµη εγκατάσταση της SE
ή SCE στην Ελλάδα ή µεταφερθούν σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπεραξίες του προηγούµενου εδαφίου
υπόκεινται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
2. Η µόνιµη εγκατάσταση που δηµιουργείται κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθεί να
υπολογίζει αποσβέσεις επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που προσαρτώνται σε αυτή, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως εάν δεν είχε γίνει η µεταφορά της καταστατικής
έδρας.
3. Προβλέψεις ή αποθεµατικά που είχε σχηµατίσει η ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ή η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE)
πριν από τη µεταφορά της καταστατικής έδρας της σε άλλο κράτος - µέλος και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος και δεν προκύπτουν από µόνιµη εγκατάσταση αυτής στην
αλλοδαπή, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της µεταφοράς της καταστατικής έδρας στο όνοµα της SE ή της SCE,
µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να εµφανίζονται αυτούσια στα
βιβλία της δηµιουργούµενης µόνιµης εγκατάστασής της στην Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα
µε τις γενικές διατάξεις.
4. Η µόνιµη εγκατάσταση διατηρεί τυχόν δικαίωµα µεταφοράς
ζηµίας από παρελθούσες χρήσεις της SE ή της SCE, που µετέφερε την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος - µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 56
Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων
Τα ευεργετήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 52, 53, 54 και
55 αίρονται ολικά ή µερικά, όταν κάποια από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά έχει ως κύριο στόχο ή ως έναν από
τους κύριους στόχους τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. Το
γεγονός ότι η πράξη δεν πραγµατοποιείται για οικονοµικά θεµιτούς λόγους, όπως είναι η αναδιάρθρωση ή η ορθολογικότερη
οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών που ενέχονται στη
σχετική πράξη, µπορεί να αποτελέσει τεκµήριο ότι κύριος ή ένας
από τους κύριους στόχους της πράξης αυτής είναι η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή.
Άρθρο 57
Εκκαθάριση
Το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανοµή κέρδους κατά
το φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, στο βαθµό
που το εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβληµένο κεφάλαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Άρθρο 58
Φορολογικός συντελεστής
1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν
τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι έξι τοις
εκατό (26%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β’, δ’, ε’ στ’ και
ζ’ του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που απο-
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κτούν από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29.
2. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν
οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι οµάδες παραγωγών φορολογούνται µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
3. Ο φορολογούµενος που αποκτά εισόδηµα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 62 περιλαµβάνει το εισόδηµα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την
αφαίρεση του παρακρατούµενου φόρου. Ο πληρωτέος από το
φορολογούµενο φόρος σε σχέση µε το εν λόγω εισόδηµα µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
Άρθρο 59
Φορολόγηση στην πηγή
1. Τα ακόλουθα πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν
φόρο σύµφωνα µε το σύστηµα φορολόγησης στην πηγή:
α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που
διενεργεί πληρωµές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζοµένους τους,
β) κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που καταβάλλει
συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα,
γ) ταµεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόµοιες οντότητες που
διενεργούν πληρωµές στους ασφαλισµένους τους.
2. Το πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το
οποίο καταβάλλει εισόδηµα για µισθωτή εργασία σύµφωνα µε το
άρθρο 12, φέρει την ευθύνη παρακράτησης φόρου και απόδοσής του στο κράτος. Εάν δεν διενεργείται παρακράτηση, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε,
καθώς και τυχόν πρόστιµα και ποινές που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.
3. Εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε
παρακράτηση.
Άρθρο 60
Φορολογικός συντελεστής
1. Το µηνιαίο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις,
συµπεριλαµβανοµένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ
παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε βάση την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 µετά
από προηγούµενη αναγωγή του σε ετήσιο.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το κατώτερο
πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού ναυτικού υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τους συντελεστές
της παραγράφου 2 του άρθρου 15.
3. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
προηγούµενων παραγράφων µειώνεται κατά ποσοστό ενάµισυ
τοις εκατό ( 1,5%) κατά την παρακράτησή του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος αναγωγής του µηνιαίου εισοδήµατος της παραγράφου 1 σε
ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού.
5. Στα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συντάξεις που
καταβάλλονται αναδροµικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 8, διενεργείται παρακράτηση µε συντελεστή είκοσι τοις
εκατό (20%) στο καταβαλλόµενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος
στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήµατα
αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 61
Υπόχρεοι σε παρακράτηση
Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο
που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική
κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε
φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην
Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται µέσω µόνιµης εγκατάστασης
στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωµές σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 62, καθώς και οι συµβολαιογράφοι για τις
συναλλαγές της περίπτωσης στ’ του άρθρου 62 υποχρεούται σε
παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64.
Άρθρο 62
Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση
1. Οι ακόλουθες πληρωµές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:
α) µερίσµατα,
β) τόκοι,
γ) δικαιώµατα (royalties),
δ) αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές
για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες
υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα,
όταν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,
ε) το ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ ή µε τη µορφή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων.
στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από µεταβίβαση
ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 41.
2. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που έχουν τη
φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαµβάνουν αµοιβές
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.
3. Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαµβάνει αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές
υπηρεσίες ή και αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση που το ως άνω νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα επιλέξει να φορολογηθεί ως εάν το εν
λόγω εισόδηµα να είχε αποκτηθεί κατά την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα,
ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του οφειλόµενου
φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.
Άρθρο 63
Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές
1. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται καθόλου
φόρος από µερίσµατα και παρόµοιες πληρωµές που διανέµονται
σε νοµικό πρόσωπο το οποίο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα
της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών - µελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:
α) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει κατέχει µετοχές, µερίδια
ή συµµετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή
αριθµού, στο µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα σε κέρδη, δικαιώµατα ψήφου του φορολογούµενου που προβαίνει στη διανοµή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24)
µήνες, και
γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει:
αα) περιλαµβάνεται στους τύπους απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της Ε.Ε.
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται
φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή
όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε
έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι

Μέρος Β της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο
ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους
αυτούς.
2. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται φόρος
από τόκους και δικαιώµατα (royalties) που καταβάλλονται σε νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Παράρτηµα της Οδηγίας
2003/49/ΕΚ για την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης
των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων διαφορετικών κρατών - µελών, όπως αυτή
ισχύει, εφόσον:
α) το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που εισπράττει κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον δέκα
τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθµού, στο µετοχικό κεφάλαιο
ή δικαιώµατα ψήφου του φορολογούµενου που προβαίνει στην
καταβολή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24)
µήνες, και
γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει :
αα) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει, και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της Ε.Ε.
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται
φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή
όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε
έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι
Μέρος Β’ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο
φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους
φόρους αυτούς.
3. Εάν ένας φορολογούµενος που έχει τη φορολογική κατοικία
του στην Ελλάδα διανείµει µέρισµα, καταβάλλει τόκους ή δικαιώµατα σε νοµικό πρόσωπο που δεν έχει συµπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής
µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής, αλλά κατά τα λοιπά πληροί
τους όρους των παραγράφων 1 και 2, ο υπόχρεος σε παρακράτηση που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα µπορεί
προσωρινά να µην προβεί σε παρακράτηση φόρου, εφόσον καταθέσει (τραπεζική) εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση ποσού
ίσου προς:
συντελεστής παρακράτησης
------------------------------------- x διανεµηθέν ή καταβληθέν ποσό
1 -/- συντελεστής παρακράτησης
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει κατάπτωση της
εγγύησης εάν το νοµικό πρόσωπο που εισέπραξε τα ποσά δεν
διακράτησε το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων
ή συµµετοχής για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η
απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτηση φόρου καθίσταται
οριστική, και η εγγύηση λήγει την ηµεροµηνία κατά την οποία
συµπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του
ελάχιστου ποσοστού κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα
έντυπα για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων και
ρυθµίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες.
Άρθρο 64
Συντελεστές παρακράτησης φόρου
1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:
α) για µερίσµατα δέκα τοις εκατό (10%),
β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
γ) για δικαιώµατα (royalties) και λοιπές πληρωµές είκοσι τοις
εκατό (20%),
δ) για αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης,
αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για
παρόµοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ’ εξαίρεση, για
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τις αµοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής
κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων ο συντελεστής είναι
τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή
του µισθώµατος,
ε) για το ασφάλισµα που καταβάλλεται µε τη µορφή περιοδικά
καταβαλλόµενης παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το
ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για τα
ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συντελεστές των προηγούµενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή
που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο οποίος έχει θεµελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας
του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του
εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζοµένου
ή πτώχευσης του εργοδότη,
στ) για την υπεραξία από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που
αποκτά φυσικό πρόσωπο δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νοµικά πρόσωπα, υποχρεούνται,
κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο
οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή
υπηρεσιών µε συντελεστή ως ακολούθως:
αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα
προϊόντα καπνοβιοµηχανίας,
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του
πρώτου εδαφίου:
αα) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες
και δεν απαιτείται σύµβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά
συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150)
ευρώ,
ββ) όταν λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται ηλεκτρικό
ρεύµα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήµατα, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,
γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου
από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και
δδ) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες
από τις πολεµικές βιοµηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ,
καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηµατικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ενωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.).
3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση
της παραγράφου 1 σε περίπτωση που αυτός που λαµβάνει την
πληρωµή, εκτός από τις αµοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου είναι φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία
του στην Ελλάδα ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν
έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη
φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται
έναντι του φόρου εισοδήµατος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήµατος νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων, κατά περίπτωση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του παρακρατούµενου
φόρου σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους, ο τύπος και το
περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Άρθρο 65
Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και
κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς
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1. Κράτος για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η περιοχή δικαιοδοσίας ή η υπερπόντια χώρα ή
το έδαφος που τελεί υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου.
2. Σύµβαση διοικητικής συνδροµής, για την εφαρµογή Κ.Φ.Ε.
νοείται η διεθνής σύµβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων
των πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της
φορολογικής νοµοθεσίας των συµβαλλόµενων µερών.
3. Μη συνεργάσιµα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά µε τη
διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά
θέµατα έχει εξεταστεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία:
α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρµόζουν µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στο φορολογικό τοµέα και
β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύµβαση διοικητικής συνδροµής µε τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
4. Τα µη συνεργάσιµα κράτη καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου και περιλαµβάνονται σε
κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο κατάλογος δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους ως εξής:
α) Αφαιρούνται τα κράτη που µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έχουν συνάψει και εφαρµόζουν µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής.
β) Προστίθενται τα κράτη που:
αα) ενώ έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής
συνδροµής, οι διατάξεις της εν λόγω σύµβασης ή η εφαρµογή
τους δεν επέτρεψαν στην ελληνική φορολογική διοίκηση να
λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή
των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας,
ββ) δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής
συνδροµής, αν και η Ελλάδα είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύµβασης.
γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, στα οποία
η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη σύναψη τέτοιας σύµβασης πριν
την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους και για τα οποία το
Παγκόσµιο Φόρουµ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα που συστήθηκε µε απόφαση
του Ο.Ο.Σ.Α. της 17ης Σεπτεµβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα
προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που
είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των φορολογικών νοµοθεσιών των συµβαλλόµενων µερών.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά µε τα µη συνεργάσιµα κράτη εφαρµόζονται για αυτά που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούµενης παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου
του εποµένου της δηµοσίευσης έτους. Γι’ αυτά που αφαιρούνται
από τον κατάλογο, η εφαρµογή των διατάξεων παύει από τη δηµοσίευσή του.
6. Για την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της
Ελλάδας, όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόµη και σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:
α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγµασι, ή
β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδηµάτων ή του
κεφαλαίου, ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντα τοις
εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νοµικών προσώπων και
νοµικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός
κάτοικος ή διατηρούσε µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του
άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα.
7. Τα κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από
τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου και περιλαµβάνονται σε κατάλογο που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται τον Ια-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νουάριο κάθε έτους.
Άρθρο 66
Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)
1. Το φορολογητέο εισόδηµα περιλαµβάνει το µη διανεµηθέν
εισόδηµα νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο φορολογούµενος, µόνος του ή από κοινού µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα, κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, µετοχές, µερίδια, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω
του πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω
νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
β) το παραπάνω νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε µη συνεργάσιµο κράτος ή κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που
επιτρέπει ουσιωδώς χαµηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι
το γενικό καθεστώς,
γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήµατος προ φόρων που πραγµατοποιεί το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα εµπίπτει σε µία ή περισσότερες από τις
κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3,
δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία
µετοχών αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη
αγορά.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το
νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της Ε.Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονοµική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δηµιουργήθηκε µε
ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου.
Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα
είναι φορολογικός κάτοικος χώρας που είναι συµβαλλόµενο
µέρος της συµφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρµόζεται συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλογης µε την ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήσεως που προβλέπεται στην
Οδηγία 2011/16/ΕΕ, η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται, εκτός
εάν η εγκατάσταση ή η οικονοµική δραστηριότητα του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση, που δηµιουργήθηκε µε ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή
του αναλογούντος φόρου.
3. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη
για την εφαρµογή του στοιχείου γ’ της παραγράφου 1, εφόσον
άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) της αντίστοιχης κατηγορίας
εισοδήµατος του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
προέρχεται από συναλλαγές µε τη φορολογούµενη εταιρεία ή
τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα παράγεται από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώµατα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα παράγεται από
πνευµατική ιδιοκτησία,
γ) µερίσµατα και εισόδηµα από τη µεταβίβαση µετοχών,
δ) εισόδηµα από κινητά περιουσιακά στοιχεία,
ε) εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος µέλος του φορολογούµενου νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωµα να φορολογήσει το εισόδηµα βάσει
συµφωνίας που έχει συναφθεί µε τρίτη χώρα,
στ) εισόδηµα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες.
4. Οι κατηγορίες εισοδήµατος που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο υπολογίζονται στη βάση του φορολογικού
έτους και µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη
από επιχειρηµατική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων σύµφωνα µε το Δεύτερο Μέρος του παρόντα Κώδικα ή µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηµατική
δραστηριότητα των νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων
σύµφωνα µε το Τρίτο Μέρος, κατά περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 67
Υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος φυσικών προσώπων
1. Ο φορολογούµενος που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήµατά του, τα
φορολογούµενα µε οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόµενα, στη
Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
η δήλωση αυτή µπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση
σε έγχαρτη µορφή.
2. Για όλα τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 δηλώνεται και ο
παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.
3. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την
1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου
φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος αποβιώσει ή µεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση
υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη
διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών.
4. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάµου, υποχρεούνται να
υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους στα οποία ο
φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται
χωριστά στο εισόδηµα καθενός συζύγου. Οι τυχόν ζηµίες του εισοδήµατος του ενός συζύγου δεν συµψηφίζονται µε τα εισοδήµατα του άλλου συζύγου. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο
σύζυγος και για τα εισοδήµατα της συζύγου του.
Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήµατά του, εφόσον:
α. Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο
φορολογούµενος.
β. Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση.
Για τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την
υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική µέριµνα σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 11.
5. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι:
α) στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονοµίας
ή επιδικίας ή µεσεγγύησης, κατά περίπτωση, ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεµόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο µεσεγγυούχος,
β) για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση, κατά περίπτωση, ο επίτροπος ή ο κηδεµόνας ή ο δικαστικός συµπαραστάτης,
γ) σε περίπτωση θανάτου του φορολογούµενου, οι κληρονόµοι του για τα εισοδήµατά του µέχρι τη χρονολογία του θανάτου
του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, οι εξαιρετικές
περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η µη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία
τα οποία συνυποβάλλονται µε αυτήν.
Άρθρο 68
Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων
1. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες υποχρεούνται
να δηλώνουν όλα τα εισοδήµατά τους στη Φορολογική Διοίκηση.
2. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την
1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου
φορολογικού έτους. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται
µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση
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παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους - µέσα σε ένα (1)
µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα
διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, για τα
οποία δεν επιβάλλεται από το νόµο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των
περιουσιακών στοιχείων τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, καθώς και τα
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε
αυτήν.
Άρθρο 69
Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος
από επιχειρηµατική δραστηριότητα
που αποκτούν φυσικά πρόσωπα
1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούµενος και
τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το πενήντα
πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο
που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού
έτους.
Αν στη δήλωση περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για τα οποία
ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των
επόµενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήµατα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούµενο εδάφιο. Αν το εισόδηµα
µε βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκµαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκµαρτό
αυτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του
ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της
παραγράφου αυτής περιορίζεται στο µισό.
2. Οι διατάξεις του πρώτου και του τέταρτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται όταν:
α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα τριάντα
(30) ευρώ.
β) Στη δήλωση περιλαµβάνονται µόνο εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συντάξεις γενικά και από ιδιοκατοίκηση.
3. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, µε βάση
την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υποβολής της δήλωσης οικονοµικό έτος, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδηµα.
4. Ειδικά, για τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται ως εξής:
α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
β’ και δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 49.
β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης
φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς
και των έργων της προηγούµενης περίπτωσης και της ενέργειας
πραγµατογνωµοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.
Κατ’ εξαίρεση, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για την
επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος
φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών
από την αρµόδια αρχή στο ποσό της αµοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειµένου για εκπόνηση µελετών ή σχεδίων και
επίβλεψη έργων του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής
υπολογίζεται στο ποσό της συµβατικής αµοιβής.
5. α) Στις αµοιβές που λαµβάνουν δικηγόροι οφείλεται προκαταβολή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%) µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 64. Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος
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φόρος επί των αµοιβών για παραστάσεις, καθώς και για κάθε
άλλη νοµική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται µε τον εντολέα τους µε σύµβαση έµµισθης εντολής και
αµείβονται µε πάγια αντιµισθία.
β) Οµοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση
φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64.
γ) Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταµείο συνεργασίας ή διανεµητικός λογαριασµός οποιασδήποτε νοµικής µορφής υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήµατος µε συντελεστή δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως µέρισµα σε δικηγόρο.
δ) Αν µε την έγγραφη συµφωνία περί αµοιβής για την παροχή
των δικηγορικών υπηρεσιών η αµοιβή ή το ύψος της συναρτάται
µε το αποτέλεσµα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατά
την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου υποβάλλονται και τα
στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της αµοιβής, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζεται ο
τύπος, το περιεχόµενο, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των
καταστάσεων και το περιεχόµενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται ότι η προκαταβολή υπολογίζεται µε άλλο τρόπο, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού.
Άρθρο 70
Μείωση προκαταβλητέου φόρου από
επιχειρηµατική δραστηριότητα
που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
1. Σε περίπτωση που τυχόν µειωθεί το εισόδηµα άνω του είκοσιπέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούµενος µπορεί να ζητήσει
µε αίτησή του τη µείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις
διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται
µέχρι το τέλος του µήνα Σεπτεµβρίου του φορολογικού έτους
στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου για
τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσµες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίµηση της µείωσης του εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα λαµβάνονται
ενδεικτικά υπόψη:
α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο
τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόµενο µε τα ακαθάριστα έσοδα
της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου φορολογικού
έτους.
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των
ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος φορολογικού έτους σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούµενου φορολογικού έτους.
γ) Οι ουσιώδεις µεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαµόρφωσης του µικτού κέρδους της επιχείρησης κατά
το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση µε το προηγούµενο.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται µείωση του
κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.
2. Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που υποβλήθηκε και υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από την υποβολή της, να ανακοινώνει στον φορολογούµενο τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Αν διαπιστώσει ότι
το εισόδηµα µειώθηκε πραγµατικά κατά το ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην
έκπτωση ανάλογου, µε τη µείωση που επήλθε, ποσού φόρου από
τις επόµενες δόσεις που οφείλονται.
3. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, ο φορολογούµενος µπορεί να καταβάλλει τις, από τη
λήξη της προθεσµίας και µετά, απαιτητές δόσεις του φόρου µειωµένες κατά το ποσοστό της µείωσης των εισοδηµάτων του,
όπως αυτόν αναφέρεται στην αίτησή του που υπέβαλε για το
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σκοπό αυτόν, µε επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον
οφειλόµενο φόρο κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική
εκκαθάρισή του.
4. Αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον µειωθεί ο φόρος µειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου.
Άρθρο 71
Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων
1. Με βάση την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου ή της
νοµικής οντότητας ή τον οριστικό τίτλο, η Φορολογική Διοίκηση
βεβαιώνει ποσό ίσο µε το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου
που αναλογεί στα εισοδήµατα του φορολογικού έτους που
έληξε. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό
(100%) ειδικά για τις τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες
και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα.
2. Για νοµικά πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ και στ’ µόνο για
τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45, το
ποσοστό της παραγράφου 1 είναι πενήντα πέντε τοις εκατό
(55%).
3. Τα ποσοστά των προηγούµενων παραγράφων µειώνονται
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νοµικά πρόσωπα κατά
τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η µείωση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων
επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου.
4. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί
στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπολογίζεται µε βάση το φόρο που προκύπτει από
στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους.
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
και επί των προσωρινών δηλώσεων που υποβάλλουν τα νοµικά
πρόσωπα ή οι νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση.
6. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή
Ελλάδος, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
7. Αν µειωθεί το φορολογητέο εισόδηµα, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 70. Η εννεάµηνη προθεσµία για
την υποβολή της αίτησης µείωσης του προκαταβλητέου ποσού
φόρου αρχίζει από την ηµέρα έναρξης του νέου φορολογικού
έτους.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 69 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες. Αν
το προκαταβλητέο ποσό φόρου εισοδήµατος που υπολογίζεται
µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι µικρότερο
της προκαταβολής φόρου που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2, η διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται
στο όνοµα του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ως
προκαταβολή φόρου.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή:
α) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες που µετατρέπονται ή συγχωνεύονται, σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 1297/ 1972,
β) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες, καθώς και τα εγκατεστηµένα στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών, που µετασχηµατίζονται σε
άλλες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6
του ν. 2166/1993,
γ) για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που συγχωνεύονται
σε ανώνυµη εταιρεία ή διασπώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, του κ.ν. 2190/1920
(Α’ 37),
δ) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε το
άρθρο 54 του ν. 3190/1955 (Α’ 91),

ε) για τα πιστωτικά ιδρύµατα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/ 1997 (Α’154),
στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή υφιστάµενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες αγροτικές
συνεταιριστικές οργανώσεις που µετατρέπονται σε ανώνυµη
εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 (Α’ 61).
ζ) για τα νοµικά πρόσωπα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα
µε ειδικές διατάξεις νόµου, σε άλλο νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου,
η) για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη ανωνύµων
εταιρειών, που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, βάσει
ειδικών διατάξεων νόµων.
Άρθρο 72
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόµου αυτού
ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που
πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά, µε την επιφύλαξη
των επόµενων παραγράφων του άρθρου αυτού.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν για δαπάνες που
αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν µετά την 30ή Ιουνίου 2014.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 24, 25, 28 ισχύουν για φορολογικές περιόδους που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και
εξής.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 ισχύουν για προβλέψεις που
σχηµατίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηµατισθεί στα φορολογικά έτη 2010, 2011,
2012 και 2013 θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης
θ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 ισχύουν από
την έναρξη ισχύος του ν. 4046/2012 (Α’ 28).
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του άρθρου 41
ισχύουν για υπεραξία από µεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας που
θα πραγµατοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 42
ισχύουν για υπεραξία από µεταβιβάσεις µετοχών, µεριδίων, οµολόγων, παραγώγων και ολόκληρης επιχείρησης που θα πραγµατοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 ισχύουν από
την 29η Φεβρουαρίου 2012.
9. Οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 56 ισχύουν για µετασχηµατισµούς που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου
2014 και µετά.
10. Οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και 64 ισχύουν για πληρωµές που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και
µετά.
11. Τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά
των νοµικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτά
εµφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισµό που έκλεισαν πριν από
την 1.1.2014, και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής
αυτών κατ’ εφαρµογή διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως ισχύει
µετά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε. ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους - µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2013,
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό
(15%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων ή
εταίρων αυτού. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά του προηγούµενου εδαφίου συµψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε
φορολογικού έτους µε ζηµιές από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη µέχρι εξαντλήσεώς τους,
εκτός αν διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε
αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό
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(19%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων ή
εταίρων αυτού.
12. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασµών αφορολόγητου αποθεµατικού.
13. Οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών
επιχειρήσεων και των συνδεοµένων φυσικών προσώπων µόνο σε
σχέση µε το εισόδηµα που απορρέει από τις επιχειρήσεις αυτές
δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
14. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του
παρόντος Κώδικα δεν εφαρµόζονται για τις εταιρείες που υπόκεινται σε φόρο σύµφωνα µε το ν. 27/1975 και το ν.δ. 2687/1953.
15. Συσσωρευθέντα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε καταβαλλόµενα έως 31.12.2013 ασφάλιστρα του εργαζοµένου εξαιρούνται από την οριζόµενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 15
φορολόγηση.
16. Οι διατάξεις του ν. 2778/1999 (Α’295) που διέπουν τη φορολογία των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των
θυγατρικών τους δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος
Κώδικα.
17. Οι διατάξεις του ν. 3371/2005 (Α’178) και του
ν.
2992/2002 (Α’54), που διέπουν τη φορολογία των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών
(ΕΚΕΣ) και των
Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΑΚΕΣ) αντίστοιχα, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 73
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ
1. Στο Παράρτηµα Α’ του ν. 2578/1998 (Α’ 30) προστίθεται περίπτωση κζ’ που έχει ως εξής:
«κζ) εταιρείες κροατικού δικαίου µε την επωνυµία: “dionicko
drustvo”, “drustvo s organicenom odgovornoscu”, καθώς και
άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κροατικού δικαίου
και υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Κροατία.»
2. Στο Παράρτηµα Α1 του ν. 2578/1998 προστίθεται περίπτωση
κθ’ που έχει ως εξής:
«κθ) εταιρείες κροατικού δικαίου µε την επωνυµία: “dionicko
drustvo”, “drustvo s organicenom odgovornoscu”, καθώς και
άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κροατικού δικαίου
και υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Κροατία.»
3. Στο Παράρτηµα Β’ του ν. 2578/1998 προστίθεται περίπτωση
κη’ που έχει ως εξής:
« κη) porez na dobit στην Κροατία.».
Άρθρο 74
Συµπλήρωση των νόµων 3986/2011, 4110/2013, 4002/2011,
4111/2013, 3864/2010, 3601/2007
1. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, λέξεις
ως εξής: «, καθώς και κάθε επόµενου Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που εκδίδεται δυνάµει του εν
λόγω άρθρου.»
2. Στην περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011, µετά τις λέξεις «του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995»
προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, οι λέξεις «, καθώς και κάθε
επόµενου Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που εκδίδεται δυνάµει του εν λόγω άρθρου.»
3. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011, µετά τις λέξεις «του άρθρου 6Α του ν. 2362/ 1995»
προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, οι λέξεις «, καθώς και κάθε
επόµενου Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που εκδίδεται δυνάµει του εν λόγω άρθρου.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 11 του ν.
4110/2013 (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 4170/2013
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(Α’ 163), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο που λήγει στις 31.12.2012
και ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξής της (υπερδωδεκάµηνης
ή/και υποδωδεκάµηνης χρήσης), ο φάκελος τεκµηρίωσης καταρτίζεται και ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται
µέχρι τη 16η Αυγούστου 2013.»
5. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.
4141/2013 (Α’ 81) οι λέξεις «της παρούσας παραγράφου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των παραγράφων 2 και 2Α του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)».
6.α. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 44
του ν. 4111/2013 (Α’ 18), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2013, εκδίδεται ξεχωριστό εκκαθαριστικό σηµείωµα από αυτό του υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος.»
β. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή
για τα εισοδήµατα που δηλώνονται µε τις φορολογικές δηλώσεις
οικονοµικού έτους 2013 και µετά.»
7.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.
2238/1994 (Α’ 151) καταργείται.
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.
4141/2013 (Α’ 81), οι λέξεις «30 Ιουνίου 2013» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2013».
γ. Καταργείται η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4110/2013 (Α’ 17).
8.α. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.
2238/1994 (Α’ 151) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Βάσει των φύλλων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο
68, εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί µε πρακτικό αποδοχής
στο πλαίσιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή ενδικοφανούς
προσφυγής ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής.»
β. Η παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Ο φόρος που βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους ή µεταγενέστερα από τη λήξη του:
α) Με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται εφάπαξ
µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα.
β) Με βάση πρακτικό αποδοχής της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέµπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται εφάπαξ
µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του επόµενου από την υπογραφή του πρακτικού µήνα.
γ) Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται
εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα.»
γ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν.
2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Αν ασκηθεί από τον φορολογούµενο εµπρόθεσµη προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από τον προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ.,
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου κύριου
φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συµβεβαιούµενων µε
αυτόν φόρων και τελών. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται µετά την πάροδο της προβλεπόµενης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για
τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση
µήνα.»
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν.
2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται, βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που εκδόθηκε µετά από προσωρινό
έλεγχο που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 67,
µετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του ενός
πέµπτου (1/5) αυτών, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου
24 του ν. 2523/1997, καταβάλλονται, κατά το υπόλοιπο µέρος
αυτών, εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του µήνα που ακολουθεί.»
ε. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ έως και δ’ της παρούσας
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ισχύουν από την 1.8.2013 και αφορούν σε πράξεις που εκδίδονται µετά την 1.8.2013.
στ. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του
ν. 2523/1997 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συµβιβασµό τα πρόστιµα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα
τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούµενα στην πλησιέστερη προς
τα κάτω µονάδα ευρώ, εάν καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%)
του οφειλόµενου ποσού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόµενων εργάσιµων, για τις
δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, ηµερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό
βεβαιώνεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη του εποµένου, του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού
συµβιβασµού, µήνα, γενοµένης σχετικής µνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.
Ειδικά τα πρόστιµα για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α’ και η’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 και τις παραβάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 10 του ίδιου
άρθρου, περιορίζονται, κατά την πράξη αποδοχής ή δικαστικό
συµβιβασµό, στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών εάν το ύψος του προστίµου καταβληθεί εφάπαξ και είναι µέχρι χίλια διακόσια (1.200)
ευρώ και στην περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ µειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2), εφόσον καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού, κατά την υπογραφή
των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόµενων εργάσιµων για τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες ηµερών, ενώ το
υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη του µήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο δικαστικός συµβιβασµός, γενοµένης σχετικής µνείας
για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.»
ζ. Οι διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τις αποφάσεις επιβολής προστίµου που θα εκδοθούν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου
και µετά.
9. Η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3601/2007 (Α’ 178) τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση γ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος αναλαµβάνει ειδικός εκκαθαριστής, φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, που ορίζεται µε απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος. Το ίδιο πρόσωπο µπορεί να αναλάβει την ειδική εκκαθάριση περισσοτέρων του ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των σκοπών της ειδικής εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να ενοποιούνται λειτουργικά οι ειδικές εκκαθαρίσεις, χωρίς να θίγεται η αυτοτέλεια των υπό εκκαθάριση
νοµικών προσώπων ούτε η έννοµη θέση των πιστωτών. Σε περίπτωση πρόσκαιρου κωλύµατος του ειδικού εκκαθαριστή, εάν
είναι φυσικό πρόσωπο, αυτός µπορεί να αναπληρώνεται προσωρινά µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.»
β. Στην περίπτωση δ’ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο έλεγχος και η εποπτεία αποσκοπούν ενδεικτικά:
α) στην αποτελεσµατική διαχείριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει καταρτιστεί από τον ειδικό εκκαθαριστή και έχει
εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, β) στην τήρηση του
νόµου και των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και γ)
στην παρακολούθηση των εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης
µέσω της υποβολής στοιχείων και αναφορών, όπως ειδικότερα
ορίζεται µε απόφαση κατά την παράγραφο 2.»
γ. Στην περίπτωση ζ’ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο ίδιος και, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του υπό εκκαθάριση
πιστωτικού ιδρύµατος που γεννήθηκαν πριν από το διορισµό του,
ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Τα προηγούµενα
εδάφια εφαρµόζονται και στα µέλη της Επιτροπής Ειδικής Εκκαθάρισης του άρθρου 68Α.»
10. Στο άρθρο 68 του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος
5 ως εξής:
«5. Αν ο αριθµός των πιστωτών του υπό ειδική εκκαθάριση πι-
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στωτικού ιδρύµατος, στους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση,
υπερβαίνει τους εκατό (100), η κοινοποίηση εισαγωγικών δικογράφων σε αυτούς αντικαθίσταται, µε ανακοίνωση από τον ειδικό
εκκαθαριστή, µε δαπάνες του, της ηµεροµηνίας, της ώρας και
του τόπου εκδίκασης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος και στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και µε δηµοσίευση των ανωτέρω
πληροφοριών µία φορά την εβδοµάδα επί τρεις συνεχείς εβδοµάδες σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, τουλάχιστον µία από τις οποίες εκδίδεται στην έδρα του υπό ειδική
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος. Κάθε πιστωτής δικαιούται να
λάβει αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου από τον ειδικό εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική µορφή και, κατόπιν αίτησής του µε
έξοδα του ιδίου, σε έγχαρτη µορφή.»
11. Στο ν. 3601/2007 προστίθεται άρθρο 68Α ως εξής:
«Άρθρο 68Α
Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων
1. Συνιστάται πενταµελής Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων. Τα
µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος, για τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί άπαξ για
ίδιο διάστηµα, είναι εγνωσµένου κύρους και έχουν τουλάχιστον
δεκαετή εµπειρία σε θέµατα πιστοδοτήσεων και διαχείρισης χρηµατοδοτικών εµπλοκών, εταιρικής και λιανικής τραπεζικής. Τα
µέλη της Επιτροπής µπορούν να ανακληθούν πριν από τη λήξη
της θητείας τους µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η
Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στην
Επιτροπή.
2. Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να ζητά, µε αιτιολογηµένο και εµπεριστατωµένο αίτηµά του, τη σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής, για τις ακόλουθες συναλλαγές:
α) Συµβιβασµούς, όταν η απαίτηση, στην οποία αφορά ο συµβιβασµός, υπερβαίνει, κατά το δανειστή, τις είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ, περιλαµβανοµένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων.
Ως συµβιβασµοί νοούνται συµβάσεις που έχουν στοιχείο µερικής
άφεσης χρέους ως προς το κεφάλαιο του δανείου.
β) Ρυθµίσεις δανείων, όταν η απαίτηση κατά του οφειλέτη
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, περιλαµβανοµένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων. Ως ρυθµίσεις νοούνται ιδίως συµβάσεις, µε τις οποίες παρατείνεται ο χρόνος
αποπληρωµής του δανείου ή µειώνεται το επιτόκιό του. Οι ρυθµίσεις µπορούν να αναφέρονται και σε δάνεια που έχουν καταγγελθεί.
γ) Εκποιήσεις ακινήτων, οι οποίες γίνονται πάντοτε µε πλειστηριασµό, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα από την Τράπεζα
της Ελλάδος βάσει της παραγράφου 5, η δε έγκριση παρέχεται
πριν από τον πλειστηριασµό και έχει ως αντικείµενο και την τιµή
πρώτης προσφοράς. Σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής δεν απαιτείται, εάν η αντικειµενική αξία του ακινήτου είναι µικρότερη των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η τιµή πρώτης προσφοράς ισούται τουλάχιστον µε τα επτά δέκατα (7/10) της λογιστικής αξίας του ακινήτου.
δ) Εκποιήσεις απαιτήσεων από δάνεια, συµµετοχών, µετοχών,
εταιρικών µεριδίων και οµολόγων. Σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής δεν απαιτείται, εάν η λογιστική αξία του εκποιούµενου στοιχείου είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ και η τιµή πρώτης προσφοράς ισούται τουλάχιστον µε τα
επτά δέκατα (7/10) της λογιστικής αξίας ή όταν πρόκεται για εισηγµένους τίτλους σε οργανωµένη αγορά. Όταν απαιτείται σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, η εκποίηση γίνεται µε πλειστηριασµό, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα από την Τράπεζα
της Ελλάδος βάσει της παραγράφου 6, η δε έγκριση παρέχεται
πριν από τον πλειστηριασµό και έχει ως αντικείµενο και την τιµή
πρώτης προσφοράς.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει µε πλειοψηφία του
όλου αριθµού των µελών της. Οµόφωνη απόφαση απαιτείται: α)
όταν οι απαιτήσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου
2 υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και β) όταν
η λογιστική αξία του προς εκποίηση περιουσιακού στοιχείου των
περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 2 υπερβαίνει το ένα εκα-
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τοµµύριο (1.000.000) ευρώ.
4. Τα µέλη της Επιτροπής έχουν υποχρέωση τήρησης απορρήτου των εργασιών της, ισχύουσας και της παραγράφου 7 του
άρθρου 60. Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση απορρήτου που
προβλέπονται στο άρθρο 60 εφαρµόζονται αναλόγως.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος µε απόφασή της µπορεί να καθορίζει θέµατα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής
Ειδικής Εκκαθάρισης, τα προσόντα των µελών της, την καταβολή
αποζηµίωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος, περαιτέρω όρους
και διατυπώσεις για τις συναλλαγές που συνάπτονται µε σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής και άλλα ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 2. Διατηρείται η
ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την παράγραφο 2 του
άρθρου 68 να καθορίζει όρους και διατυπώσεις για συναλλαγές,
για τις οποίες δεν απαιτείται σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής.»
12. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3864/ 2010 (Α’
119) προστίθενται οι λέξεις:
«, καθώς και προς το σκοπό προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος και ειδικά της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας που απορρέουν από το ν. 4046/2012 (Α’28), όπως αυτές
επικαιροποιούνται δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του
ίδιου νόµου.»
13. Η παρ. 4 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010 τροποποιείται
ως εξής:
«4. Οι αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής, εφόσον λαµβάνονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
και προς το σκοπό προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, και
ειδικά της διατήρησης της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας που απορρέουν από το ν. 4046/2012 (Α’28), όπως
αυτές επικαιροποιούνται δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου
1 του ίδιου νόµου, τεκµαίρονται σύµφωνες µε το σκοπό του Ταµείου και το δηµόσιο συµφέρον και θεωρούνται επωφελείς και
συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό Δηµόσιο όσον αφορά
την αστική ευθύνη των µελών του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και του προσωπικού του Ταµείου.»
14. Η ισχύς της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 3986/2011 (Α’152), καθώς και της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’ «Εξαιρέσεις από το Παράρτηµα» του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.
2859/2000 – Α’ 248), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση στ’ της
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3986/2011, αναστέλλεται από
1.8.2013 µέχρι και 31.12.2013.
Άρθρο 75
Τροποποίηση διατάξεων
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
1. Στο άρθρο 3 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν κριθεί
ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), που αφορούν τα καταλογισθέντα ποσά, καταβάλλονται εφάπαξ και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην
πρόσκληση καταβολής της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4002/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των υποπαραγράφων Α.1 και
Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α’
107) και κάθε άλλης προγενέστερης ή µεταγενέστερης διάταξης
περί διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών ή άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών, οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις
πράξεις της παρούσας παραγράφου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθµιση καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών
ή χορήγηση διοικητικής αναστολής.»
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ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 76
Θέµατα Παρατηρητηρίου Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής «Παρατηρητήριο») µε
στόχο τη διασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..
Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α.
ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών και απολογισµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα δηµοσιονοµική
νοµοθεσία, καθώς και η παρακολούθηση σε µηνιαία βάση της
εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους
προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης. Το Παρατηρητήριο παρέχει γνώµη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών επί των σχεδίων των προϋπολογισµών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειµένου να επιτευχθεί
ο ανωτέρω σκοπός. Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου λαµβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιηµένου προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτυπώνεται στο
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών και την εν γένει πορεία των οικονοµικών των Ο.Τ.Α.
και των νοµικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο
«Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του
Ο.Τ.Α. και των νοµικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονοµικό
αποτέλεσµα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από
την αρµόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική
µορφή, το Ο.Π.Δ. που υποβάλλεται σε αυτή από τους Ο.Τ.Α.
προς έγκριση, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από
αυτήν, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.Δ. περιλαµβάνει υποχρεωτικά µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους σε συµµόρφωση
µε τον κανόνα του ισοσκελισµού του προϋπολογισµού και τα
µνηµόνια συνεργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2
του παρόντος και το ακριβές περιεχόµενό του καθορίζεται µε την
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος.
Σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόµενο
Ο.Π.Δ. εντός των προθεσµιών που ορίζονται µε την κοινή απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση του Παρατηρητηρίου, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας
τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του
Ο.Π.Δ..
Για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ. ή των επί
µέρους µερών ή στοιχείων του, καθώς και η διόρθωση αυτών,
ως µηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισµού του υπόχρεου φορέα τεκµαίρονται τα ποσά που προκύπτουν από αυτόν
µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του
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προηγούµενου οικονοµικού έτους, σε συνδυασµό µε την αρχή
της ισοσκέλισης αυτού, ο δε βαθµός επίτευξής τους ελέγχεται
από το Παρατηρητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν.
Ελλείψει εγγραφών κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, ως
µηνιαίοι στόχοι τεκµαίρονται τα δωδεκατηµόρια των ετήσιων
προϋπολογισθέντων ποσών.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που
παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισµό τους και στο
Ο.Π.Δ. και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής τους, όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη ρεαλιστικά. Το Παρατηρητήριο µε βάση µηνιαία
στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που παρακολουθεί η
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και µε πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί (όπως
τις τριµηνιαίες εκθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 266 και της παρ.
10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010), αξιολογεί και ελέγχει την
πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που
διαπιστώσει απόκλιση από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς
στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), το Παρατηρητήριο ενηµερώνει εντός ενός µηνός από τη λήξη του τριµήνου τον Ο.Τ.Α.,
την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους για τη
διόρθωση της απόκλισης. Ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών λαµβάνοντας υπόψη τις
επισηµάνσεις του Παρατηρητηρίου υποδεικνύει στους Ο.Τ.Α. τις
αναγκαίες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω διορθώσεις.»
4. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών δύναται να µετονοµάζεται το «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο
Δράσης» και να ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του
παρόντος.»
Άρθρο 77
Προϋπολογισµός δήµων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, µετά από γνώµη της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την
κατάρτιση, εκτέλεση και αναµόρφωση του προϋπολογισµού των
δήµων και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
των επόµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση µπορεί επίσης
να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση των ιδίων εσόδων ή επί µέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή οµάδες αυτών.
2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που
παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών της προηγούµενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του
δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές.
3. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφασή του, η οποία
διαβιβάζεται στο συµβούλιο κάθε δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό
έτος.
Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει
σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας, το οποίο
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευµένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονοµική
επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση µη κατάρτισης
ή εµπρόθεσµης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του
προϋπολογισµού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν.
4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα και εντός της οριζόµενης ως
άνω προθεσµίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του

προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική
επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν
υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για
όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν.
5. Η οικονοµική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεµβρίου, εξετάζει
το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς
και το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων εκάστης κοινότητας
και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται
σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από
το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, β)
οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί
από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται
υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει
αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι
δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες,
συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για
την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν.
4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη
ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη
του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους, στις
αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς
Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α)
έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β)
έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που
παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του
προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του
Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.
Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους
κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο
Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του
σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και
ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά
συνοδεύεται από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση,
στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν
στο σχέδιο του προϋπολογισµού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί,
καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την
προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο
διαµορφωµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον
προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε
µία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην
αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισµού που αποστέλλεται σε
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έντυπη µορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονοµικής
επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συµµόρφωση του δήµου
µε τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισµός, ο δήµος µεριµνά για την ενσωµάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου
που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή υποβάλλεται στην αρµόδια
για την εποπτεία του δήµου Αρχή ο προϋπολογισµός, όπως διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ως αποτέλεσµα αναµορφώσεων.
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού τίθενται υπόψη του
συµβουλίου χρηµατοοικονοµικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 165 του ν. 3463/ 2006 (Α’ 114).
7. Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού και το Ολοκληρωµένο
Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως
προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος
του δηµοτικού συµβουλίου δεν µεριµνήσει για να συγκληθεί το
συµβούλιο έως τη 15η Νοεµβρίου, το συµβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή µετά την ηµεροµηνία αυτή και ώρα
11 π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη
σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δηµοτικό συµβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισµό,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, συνέρχεται
αυτοδίκαια εκ νέου, την αµέσως επόµενη Κυριακή και ώρα 11
π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη
απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήµου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδοµάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου και του επικυρωµένου προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται
στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή
του προϋπολογισµού προς έλεγχο στην αρµόδια, για την εποπτεία του δήµου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισµού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της
κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159
και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α’ 114), καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθµίζει κατά
τρόπο διαφορετικό τα θέµατα που ορίζονται µε το παρόν.
Άρθρο 78
Προϋπολογισµός Περιφερειών
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών που εκδίδεται κάθε έτος, µετά από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση,
εκτέλεση και αναµόρφωση του προϋπολογισµού των περιφερειών και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των
επόµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση µπορεί επίσης να
καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση των ιδίων εσόδων
ή επιµέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή οµάδες αυτών.
2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών της προηγούµενης παραγράφου και κατόπιν
αιτιολογηµένης εισήγησης της οικείας αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας της περιφέρειας, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως
των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές.
3. Η εκτελεστική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου κάθε έτους,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµα-
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σία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο
αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν
προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας. Εάν το προσχέδιο
του προϋπολογισµού δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της, µόνο κατά
το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ
νέου γνωµοδότησή της για όποιες αναµορφώσεις αυτού ακολουθήσουν.
4. Η οικονοµική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεµβρίου, εξετάζει
το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, β) έχουν
εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και γ) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και, εφόσον απαιτείται, το
αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι
δράσεις, καθώς και οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες,
που αφορούν τις µητροπολιτικές λειτουργίες της Περιφέρειας
Αττικής, τις αντίστοιχες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες.
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για
την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν.
4111/2013 (Α’ 18), να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση
κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη
γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στις περιφέρειες, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους
Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι περιφέρειες που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των
προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα
ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστης περιφέρειας είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών
αριθµών του σχεδίου τον προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες
για την ανάλογη διαµόρφωση τον σχεδίου του προϋπολογισµού,
το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο περιφερειακό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως
το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη
του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών,
την έκθεση της αρµόδιας Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου,
καθώς και από αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται
οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού της Περιφέρειας δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο περιφερειακό συµβούλιο, το ίδιο το
συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό εντός της
προθεσµίας της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο
διαµορφωµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το περιφερειακό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει
τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013,
σε µία ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη
σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο
στην αρµόδια, για την εποπτεία της περιφέρειας, Αρχή, που σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισµού που αποστέλλεται σε έντυπη µορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της
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οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών και σχετική έκθεση της αρµόδιας Υπηρεσίας
Δηµοσιονοµικού Ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και
η συµµόρφωση της Περιφέρειας µε τις οδηγίες της κοινής
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισµός, η περιφέρεια
µεριµνά για την ενσωµάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Οµοίως, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή υποβάλλεται, στην
αρµόδια, για την εποπτεία της περιφέρειας, Αρχή, ο προϋπολογισµός, όπως διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού
έτους, ως αποτέλεσµα αναµορφώσεων.
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού τίθενται υπόψη του
συµβουλίου χρηµατοοικονοµικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 165 του ν. 3463/ 2006 (Α’ 114).
6. Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού και το Ολοκληρωµένο
Πλαίσιο Οικονοµικής Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, ή αν ο
πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου δεν µεριµνήσει για να
συγκληθεί το συµβούλιο έως τη 15η Νοεµβρίου, το συµβούλιο
συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή µετά την ηµεροµηνία
αυτή και ώρα 11 π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και
προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το
περιφερειακό συµβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον
προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο
εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αµέσως επόµενη Κυριακή και ώρα 11 π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και
προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη
απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης της Περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδοµάτων: α) για όσο χρόνο
καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου προϋπολογισµού στην
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισµού
προς έλεγχο στην αρµόδια, για την εποπτεία της περιφέρειας,
Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισµού κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 1.
8. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), καθώς και κάθε άλλη γενική
ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθµίζει κατά διαφορετικό
τρόπο τα θέµατα που ορίζονται µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 79
Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος
1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των δήµων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης. Το Τεχνικό
Πρόγραµµα αποτελεί µέρος του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου
έτους, απαιτείται µόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος για
το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση
και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου
έτους δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση
Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 80
Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται στους δήµους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων
ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η
Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιµότητα σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει. Οποιαδήποτε µετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που τίθενται σε
διαθεσιµότητα έλαβε χώρα µετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαµβάνει:
α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον
67% ή πολύτεκνος, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3
του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3454/ 2006 (Α’75), εφόσον τα τέκνα,
που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν.
1910/1944, συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των
εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε.,
β) τον υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο
που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα
µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε
ποσοστό τουλάχιστον 67%,
γ) τον υπάλληλο, ο οποίος, δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου,
που συνοικεί µε αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήµατα
χαµηλότερα των 12.000 ευρώ,
δ) τον υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε
διαθεσιµότητα δυνάµει του παρόντος νόµου,
ε) τον υπάλληλο, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συµπαράστασης δυνάµει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί µε τον συµπαραστατούµενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα
των 12.000 ευρώ.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως ε’, καθώς και οι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος εκ των υπαλλήλων της παραγράφου 1 που
τίθενται σε διαθεσιµότητα, µετατάσσονται αυτοδικαίως από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας Διοικητικού µε το βασικό τιτλο σπουδών που κατέχουν στο δήµο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν
την κατάργησή της µε την παράγραφο 1.
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και Ζ2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
Άρθρο 81
Κατάργηση θέσεων κλάδου Δηµοτικής Αστυνοµίας
1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήµους οι θέσεις
του κλάδου ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον
κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο
πρόγραµµα κινητικότητας, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2
του ν. 4093/2012 (Α’222). Οποιαδήποτε µετάταξη των ανωτέρω
υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραµµα κινητικότητας
έλαβε χώρα µετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
στην Ελληνική Αστυνοµία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται τα θέµατα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνο-
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µίας, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι του παρόντος άρθρου και τα ζητήµατα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρµοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνοµία τάξης. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη καθορίζονται τα επιµέρους θέµατα άσκησης των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 4, καθώς και ζητήµατα λειτουργικής συνεργασίας µε τους οικείους δήµους, ιδίως µέσω της από
κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. Με απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζεται το είδος, το αντικείµενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που
υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι µετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνοµία, ο τύπος, το χρώµα και η σύνθεση της στολής
τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας µε το οποίο εφοδιάζονται. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των
Καταστηµάτων Κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ρυθµίζεται το είδος, το αντικείµενο και
η διάρκεια εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι,
µετά την ένταξή τους στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης
και ΔΕ Φύλαξης των Καταστηµάτων Κράτησης.
2. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν
καταλαµβάνει:
α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον
67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α’75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώµενων
µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε.,
β) τον υπάλληλο, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο
που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα
µε τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των
12.000 ευρώ και συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον 67%,
γ) τον υπάλληλο, ο οποίος, δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου,
που συνοικεί µε αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήµατα
χαµηλότερα των 12.000 ευρώ,
δ) τον υπάλληλο, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται
σε διαθεσιµότητα δυνάµει του παρόντος νόµου,
ε) τον υπάλληλο, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συµπαραστάτης δυνάµει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί µε τον συµπαραστατούµενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα
των 12.000 ευρώ,
στ) τον υπάλληλο που υπηρετεί σε δήµο, ο οποίος σύµφωνα
µε την απόφαση µε αριθµό 11247/28.12.2012 «Αποτελέσµατα της
Απογραφής Πληθυσµού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιµο Πληθυσµό της Χώρας» (Β’ 3465/28.12.2012) έχει κάτω από
5.000 µόνιµους κατοίκους.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως στ’, καθώς και οι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος εκ των υπαλλήλων της παραγράφου 1 που
εντάσσονται στο πρόγραµµα κινητικότητας, µετατάσσονται αυτοδικαίως από τις 23.9.2013 σε συνιστώµενες προσωποπαγείς
θέσεις κλάδου ή ειδικότητας µε το βασικό τίτλο σπουδών που
κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας µε διοικητικά καθήκοντα στο δήµο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την
κατάργησή της µε την παράγραφο 1.
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και Ζ2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
4. Αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί µε διατάξεις νόµων ή κανονιστικών πράξεων στη δηµοτική αστυνοµία ασκούνται από τις
23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.).
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Η µεταφορά των ανωτέρω αρµοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα
των δήµων που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες αυτές. Τα έσοδα
αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους
δήµους σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων
τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήµων που
συνδέονται µε τις αρµοδιότητες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων
και των οχηµάτων, παραµένουν στην κυριότητά τους.
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση µίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω
αρµοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήµου, κατόπιν ορισµού
αυτών µε απόφαση του δηµάρχου. Με την ίδια απόφασή του δηµοτικού συµβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθµός
των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρµοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια αναφορικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων
αυτών.
5. Για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έως τις 22.9.2013, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
που εκδίδεται µετά από αίτηµα της ΚΕΔΕ, µπορεί να ανατίθεται
στην Ελληνική Αστυνοµία, σε έναν ή περισσότερους δήµους, η
παράλληλη άσκηση µίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρµοδιοτήτων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων
κατά το χρονικό αυτό διάστηµα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 82
Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία
του προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις
1. Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως
και το σύνολο των κατεχόµενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται:
1. ΠΕ12.12 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ
3. ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4. ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
5. ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
6. ΠΕ17.09 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7. ΠΕ17.13 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. ΠΕ18.01 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9. ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10. ΠΕ18.05 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11. ΠΕ18.07 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
12. ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
13. ΠΕ18.09 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14. ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
15. ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
16. ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
17. ΠΕ18.21 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
18. ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
19. ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
20. ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21. ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
22. ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
23. ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
24. ΠΕ18.37 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
25. ΠΕ18.39 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
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26. ΤΕ01.08 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
27. ΤΕ01.10 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
28. ΤΕ01.11 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
29. ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
30. ΤΕ01.14 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31. ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
32. ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33. ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
34. ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
35. ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ.ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
36. ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
37. ΤΕ01.31 – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
38. ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
39. ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
40. ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
41. ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
42. ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
43. ΔΕ01.10 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
44. ΔΕ01.11 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
45. ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
46. ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
47. ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
48. ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
49. ΔΕ01.16 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
50. ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2. Το προσωπικό των καταργούµενων ειδικοτήτων τίθεται σε
διαθεσιµότητα, από την 22η Ιουλίου 2013, σύµ φωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
3. Κατ’ εξαίρεση της προηγούµενης παραγράφου, δεν τίθεται
σε διαθεσιµότητα: α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’229),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75),
εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του
ν. 1910/1944, συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν
στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον
Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων
µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί µε αυτόν,
έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) υπάλληλος, ο
οποίος, δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’
αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου, που συνοικεί µε
αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ, δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος
ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιµότητα δυνάµει του παρόντος
νόµου, και ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συµπαραστάτης δυνάµει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί µε τον
συµπαραστατούµενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ.
4. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και οι
κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος εκ των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1 του παρόντος µετατάσσονται
υποχρεωτικά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, έως την 22η Ιουλίου 2013, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
στην οποία υπάγονται ή στην εγγύτερη αυτής, εντός της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώµενες µε
την πράξη µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, µε το βαθµό και το Μ.Κ. που κατέχουν, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων κενών ή
κενούµενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της
αυτής ή ανώτερης κατηγορίας.
5. Για το σχολικό έτος 2013-2014 και για την ολοκλήρωση της
φοίτησης στις ειδικότητες της β’ τάξης ΕΠΑΣ και Γ’ τάξης ΕΠΑΛ,
µπορεί να προσλαµβάνεται ωροµίσθιο προσωπικό από τις ανωτέρω καταργούµενες ειδικότητες.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να ρυθ-
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µίζεται κάθε ειδικότερο θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος.
7. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της παρ. Θ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ., ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής, συνιστούν περιφερειακές
υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων.»
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α’ 159) η φράση
«καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-2014» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2014-2015».
9. Οι εκκρεµείς µετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνάµει των διατάξεων του ν. 1824/1988 (Α’
296) και του ν. 4057/2012 (Α’54) µπορούν να διενεργούνται και
σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συναινούν προς αυτό.
10. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί των καταργούµενων ειδικοτήτων που υπηρετούν στις σχολικές µονάδες
του Σιβιτανίδειου Κοινωφελούς Ιδρύµατος (Σιβιτανίδειος Δηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων) µετατάσσονται υποχρεωτικά έως την 22η Ιουλίου 2013 σε συνιστώµενες µε την πράξη
µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας κατηγορίας, µε το
βαθµό και το Μ.Κ. που κατέχουν, είτε εκπαιδευτικού προσωπικού
στο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ιδρύµατος είτε διοικητικού προσωπικού στις διοικητικές υπηρεσίες του
Ιδρύµατος. Η µετάταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος.
11. Για το σχολικό έτος 2013-2014, ο ποσοτικός προσδιορισµός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και το πλεονάζον
εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνεται µε διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µε βάση την επεξεργασία και το συσχετισµό των στοιχείων που
έχουν καταχωρηθεί, µε ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης,
στο προβλεπόµενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) ηλεκτρονικό σύστηµα. Με βάση τον ανωτέρω προσδιορισµό, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο
αριθµός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά µετατάσσονται στις οριζόµενες
στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώµενες µε την πράξη µετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς
ή µη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, µε το βαθµό και το Μ.Κ. που
κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων κενών ή
κενούµενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της
αυτής ή ανώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται
οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική αίτηση
προτίµησης. Επί των αιτηθέντων εκπαιδευτικών συντάσσεται
αξιολογικός πίνακας κατάταξης µε βάση τα κάτωθι κριτήρια: α)
συνολική προϋπηρεσία, β) οικογενειακοί λόγοι, γ) συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν, δ) κατοχή επιπλέον πτυχίου, ε) κατοχή µεταπτυχιακού και στ) κατοχή
διδακτορικού.
Ο συνολικός υπολογισµός των µορίων γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου
ΑΕΙ αποτιµάται µε
5 µονάδες, κάθε µεταπτυχιακού µε 7 µονάδες και κάθε διδακτορικού µε 14 µονάδες. Με βάση την κατάταξη στον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, οι εκπαιδευτικοί µετατάσσονται υποχρεωτικά.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
Άρθρο 83
Πρόγραµµα Ιπποδροµιών
1. Το Γενικό Πρόγραµµα των ιπποδροµιών επί των οποίων διεξάγεται στοίχηµα (εφεξής στον παρόντα νόµο Ιπποδροµιών) καταρτίζεται µε απόφαση του φορέα που οργανώνει και διεξάγει
κατά νόµον Ιπποδροµίες στην Ελλάδα (Φορέα Ιπποδροµιών) και
περιλαµβάνει τουλάχιστον: (α) τις ηµεροµηνίες τέλεσης των ιπποδροµιακών συγκεντρώσεων, (β) τις ιπποδροµίες κάθε συγκέντρωσης και τους όρους αυτών, (γ) τον καθορισµό των κυρίων
ιπποδροµιών και τους όρους αυτών, (δ) τον καθορισµό ιπποδροµιών για εισαγόµενους ίππους και διεθνείς ιπποδροµίες και (ε)
τον καθορισµό των επάθλων κάθε ιπποδροµίας. Με την επιφύλαξη των ηµεροµηνιών τέλεσης των ιπποδροµιακών συγκεντρώσεων, οι οποίες καθορίζονται σε ετήσια βάση το αργότερο µέχρι
το τέλος Οκτωβρίου του προηγούµενου έτους, κατά τα λοιπά το
περιεχόµενο του Γενικού Προγράµµατος Ιπποδροµιών διαµορφώνεται ανά τρίµηνο.
2. Οι κανόνες ισοζυγισµού, βαρών και επιβαρύνσεων ίππων, τα
κριτήρια για την κατάταξη των ίππων σε κλάσεις βάσει του Γενικού Ισοζυγισµού, ο καθορισµός των κατηγοριών των δροµώνων
ίππων ανά ηλικία και κλάση, καθώς και οι όροι των αντίστοιχων
κατηγοριών των ιπποδροµιών καθορίζονται µε ετήσια ισχύ µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος. Τα ανωτέρω δύνανται να τροποποιούνται κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του Φορέα Ιπποδροµιών προς τη Φίλιππο
Ένωση Ελλάδος και, σε κάθε περίπτωση, κάθε τυχόν τροποποίηση ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευσή της.
Η διαδικασία εγγραφών διεξάγεται από τον Φορέα Ιπποδροµιών,
παρουσία εκπροσώπου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος.
3. Με απόφαση του Φορέα Ιπποδροµιών δύναται να τροποποιείται το Γενικό Πρόγραµµα Ιπποδροµιών, λαµβάνοντας υπόψη
και το εκάστοτε ενεργό ιππικό δυναµικό, καθώς και για λόγους
διεθνών υποχρεώσεων ή άλλων αναγκών. Με την επιφύλαξη
τυχόν περιπτώσεων ανωτέρας βίας, κάθε τυχόν τροποποίηση
ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευσή της.
4. Για κάθε ιπποδροµιακή ηµέρα εκδίδεται και δηµοσιεύεται
από το Φορέα Ιπποδροµιών Επίσηµο Ηµερήσιο Πρόγραµµα Ιπποδροµιών σύµφωνα µε το οποίο διεξάγονται οι ιπποδροµίες. Το
Επίσηµο Ηµερήσιο Πρόγραµµα ιπποδροµιών περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ηµεροµηνία και τους όρους κάθε ιπποδροµίας, ίππους µε όλα τα στοιχεία τους, ιπποπαραγωγούς,
ιδιοκτήτες µε τα χρώµατά τους, προπονητές, αναβάτες, απόσταση, σειρά εκκίνησης, έπαθλα, παρωπίδες και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο για την πληρότητά του.
5. Το Γενικό Πρόγραµµα των Ιπποδροµιών, ως και οι εκάστοτε
τροποποιήσεις του και το Επίσηµο Ηµερήσιο Πρόγραµµα, δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Φορέα Ιπποδροµιών.
Άρθρο 84
Έπαθλα Ιπποδροµιών
1. Με απόφαση του Φορέα Ιπποδροµιών, καθορίζεται το ύψος
των επάθλων ανά ιπποδροµία, καθώς και ο τρόπος κατανοµής
του επάθλου µεταξύ του νικητή και των αµειβοµένων ίππων αλλά
και µεταξύ των δικαιούχων του επάθλου. Ως δικαιούχοι του επάθλου νοούνται ο ιδιοκτήτης, ο προπονητής, ο αναβάτης ή/και ο
ιπποπαραγωγός.
2. Ο Φορέας Ιπποδροµιών δύναται να θεσµοθετεί, είτε αυτοτελώς είτε µέσω χορηγιών, πρόσθετα χρηµατικά ή άλλα βραβεία,
τα οποία αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 85
Κώδικας Ιπποδροµιών Κανονισµός Προδιαγραφών Ιπποδρόµων
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1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται,
κατόπιν εισηγήσεως της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, Κώδικας
Ιπποδροµιών, που ρυθµίζει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής
ιπποδροµιών στην Ελλάδα, προβλέποντας κατ’ ελάχιστον τη διαδικασία και τους κανόνες διεξαγωγής των ιπποδροµιών, τις θέσεις και τα καθήκοντα των κατ’ ελάχιστον προβλεποµένων
Τεχνικών Επιτετραµµένων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων αυτών, τη διαδικασία των
ενστάσεων, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησης ή
απώλειας της ιδιότητας ιδιοκτήτη, προπονητή και αναβάτη δροµώνων ίππων Ιπποδρόµου, το πειθαρχικό δίκαιο των εµπλεκοµένων στη διεξαγωγή των Ιπποδροµιών και τη διαδικασία ελέγχου
αντι-ντόπινγκ σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς της Διεθνούς Οµοσπονδίας Ιπποδροµιακών Αρχών.
Ο νυν Κώδικας Διεξαγωγής Ιπποδροµιών (υ.α. 1175/1997,
Β’66) εξακολουθεί να ισχύει κατά το λοιπό περιεχόµενό του µέχρι
να εκδοθεί νέος Κώδικας σύµφωνα µε τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου, µε την επιφύλαξη κάθε πρόβλεψης σε
αυτόν που αντίκειται στις ως άνω διατάξεις του παρόντος νόµου,
και ιδίως των άρθρων 2 παρ. β’, 9 περίπτωση α’εδάφιο α’, 39, 40,
41, 80, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 121, περιπτώσεις
α’- γ’- δ’, 152, 153, 154 και 155 αυτού, οι οποίες ρητώς καταργούνται µε το παρόν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται,
κατόπιν εισηγήσεως της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, Κανονισµός Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόµων µε τουλάχιστον πενταετή ισχύ, που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές στίβου και
αναγκαίων υποδοµών για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. Η
συµµόρφωση στην απόφαση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο
εντός δύο (2) ετών.
3. Ο υπάρχων σε λειτουργία ιππόδροµος Μαρκόπουλου Μεσογαίας θεωρείται νοµίµως αδειοδοτηµένος από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών στίβου και αναγκαίων εγκαταστάσεων για τις
ανάγκες διεξαγωγής ιπποδροµιών.
Άρθρο 86
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Στο άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 (Α’ 102), προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 που έχουν ως εξής:
«2. Προς εκπλήρωση του, κατά την προηγούµενη παράγραφο,
σκοπού της, η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος είναι αρµόδια µε αποφάσεις του Δ.Σ. της να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο ή εισηγείται στους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς ή όργανα:
(α) Χορηγεί τις άδειες Ιπποδρόµων και αποσύρει αυτές σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας ή αδυναµίας λειτουργίας αυτών,
σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό Προδιαγραφών
Νέων Ιπποδρόµων.
(β) Καταρτίζει, τροποποιεί και δηµοσιοποιεί κάθε χρόνο τις Γενικές Διατάξεις, οι οποίες εξειδικεύουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα Ιπποδροµιών, κατόπιν διαβούλευσης µε τους
ενδιαφερόµενους φορείς
(γ) Αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δροµώνων ίππων µε δικαίωµα συµµετοχής στις ιπποδροµίες, µε βάση αντικειµενικά καθορισµένες προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στον Κώδικα
Ιπποδροµιών.
(δ) Χορηγεί, ανανεώνει και αφαιρεί τις άδειες προπονητών και
αναβατών.
(ε) Τροποποιεί τον Κανονισµό του Ελληνικού Βιβλίου Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής του Αγγλικού Καθαρόαιµου Ίππου
(StudBook), που τηρείται µε ευθύνη των υπηρεσιών της. Οι διατάξεις του Κανονισµού του Ελληνικού S.Β., από την έγκρισή τους
από τη διεθνή επιτροπή S.Β. λογίζεται ότι έχουν ισοδύναµη ισχύ
µε αυτές του Κώδικα Ιπποδροµιών.
(στ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 128Α έως και 128ΙΑ του ν.
2725/1999 (Α’121), ως εκάστοτε ισχύουν, διευθύνει και διεξάγει
τη διαδικασία ιατρικού ελέγχου των δροµώνων ίππων και τη διαδικασία ελέγχου αντι-ντόπινγκ ίππων και αναβατών κατά τις κείµενες διατάξεις.
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(ζ) Επιλέγει το αναγκαίο προσωπικό εποπτείας της διεξαγωγής
ιπποδροµιών (τεχνικοί επιτετραµµένοι), καθώς και την ηµερήσια
αµοιβή που θα καταβάλει σε αυτούς.
3. Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόµενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος τελούν υπό την έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ο οποίος µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να τις ακυρώνει,
τροποποιεί ή και να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεσή τους.
Η έγκριση αυτή παρέχεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
παραλαβή της απόφασης και των σχετικών στοιχείων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει
άπρακτη, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Κατά τη διαδικασία της έγκρισης, ο παραχωρησιούχος του άρθρου 13 παρ. 7
περίπτωση β’του ν. 4111/2013 δύναται να διατυπώνει απλή
γνώµη προς τον Υπουργό.»
2. Το άρθρο 3 του α.ν. 399/1968 (Α’102) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 3
Η Φίλιππος Ένωσις
Η Φίλιππος Ένωσις:
α) Ασκεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τον έλεγχο και
την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδροµιών και επιβεβαιώνει
την εγκυρότητα του αποτελέσµατός τους.
β) Επιλύει, σε τελευταίο βαθµό, κάθε διαφορά η οποία ανακύπτει από τη διενέργεια αυτών, εξαιρουµένων των οριζοµένων στο
άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3708/2008 (Α’ 210).
γ) Εισηγείται προς τον αρµόδιο Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού για την κατάρτιση και τροποποίηση του Κώδικα Ιπποδροµιών, κατόπιν διαβουλεύσεως µε τους ενδιαφερόµενους φορείς.
δ) Εισηγείται προς τον αρµόδιο Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού για την κατάρτιση και τροποποίηση του Κανονισµού Προδιαγραφών Ιπποδρόµων.»
3. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του α.ν.
399/1968 (Α’ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τα νοµίµως καθοριζόµενα ποσοστά επί των ακαθαρίστων
εισπράξεων των πραγµατοποιουµένων εκ της συνάψεως στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών εν γένει».
4. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 του α.ν. 399/ 1968 (Α’
102), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 191/1975 (Α’
225), αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η Φίλιππος Ένωσης (Φ.Ε.) διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και συγκροτείται από: α)
έξι (6) αιρετά µέλη, που εκλέγονται από τα τακτικά µέλη της Γενικής Συνέλευσης, β) ενός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του
από τον αρµόδιο Υπουργό, γ) ενός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονοµικών που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από
τον Υπουργό Οικονοµικών, δ) ενός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, και ε) δύο (2) µέλη που ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, από τον παραχωρησιούχο του άρθρου 13 παρ. 7 περίπτωση β’ του ν. 4111/2013.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο τελεί σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα οκτώ (8) τουλάχιστον µέλη, εκ των οποίων απαραιτήτως
το ένα µέλος είναι από τους εκπροσώπους των Υπουργείων και
αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»
5. Προστίθεται τρίτο και τέταρτο εδάφιο στην περίπτωση θ’
της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), ως εξής:
«Οι παράγραφοι 11β και 12 του άρθρου 27 του ν. 2843/ 2000
(Α’ 219) εφαρµόζονται αναλογικά στους πράκτορες του ιπποδροµιακού στοιχήµατος. Ο κανονισµός Λειτουργίας Πρακτορείων
Αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος (αριθ. απόφασης
23041/2006 του Υφυπουργού Πολιτισµού, Β’ 689/2006) καταργείται από την εποµένη της θέσης σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης της παρ. 7β του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α’ 18).»

Άρθρο 87
Καταργούµενες και τελικές διατάξεις
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 2, οι περιπτώσεις β’
και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4, το άρθρο 10 και το άρθρο 12 του
α.ν. 399/1968 (Α’ 102) καταργούνται.
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του α.ν. 399/1968,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 191/1975 (Α’ 225),
καταργείται.
3. Το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 191/1975 (Α’ 225), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 παρ.1 του ν. 3708/2008 (Α’ 210), καταργείται.
4. Από την κατά το άρθρο 2 περίπτωση β’του α.ν. 399/ 1968
(Α’ 102) αρµοδιότητα της Φιλίππου Ενώσεως για την άσκηση
εποπτείας εξαιρούνται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 13 παρ. 7
του ν. 4111/2013 (Α’ 18) συµβάσεις παραχώρησης και µίσθωσης
των εγκαταστάσεων του ιπποδρόµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 83 έως 87 του παρόντος νόµου
ισχύουν από τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης που
προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 7 του
ν. 4111/2013.
Άρθρο 88
Τροποποίηση του ν. 4152/2013
Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α.8. της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 89
Διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.
Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 13 και 14, ως εξής:
«13. Η παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 30 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012
καταργείται.
Για τις περιπτώσεις όπου το Α.Σ.Ε.Π. διαθέτει µε απόφασή του
επόµενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισµό του ή έχει κώλυµα διορισµού, ο διορισµός ολοκληρώνεται
µε την έκδοση απόφασης κατανοµής του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
Οι περιπτώσεις αντικατάστασης - αναπλήρωσης διοριστέου, ο
οποίος παραιτήθηκε εντός ενός έτους από το διορισµό του, δεν
υπόκεινται στον περιορισµό του άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
όπως ισχύει.
14. Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίµησης δεν καλύπτονται
όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων,
προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόµενοι
«στον πίνακα κατάταξης - επιτυχίας υποψηφίων» κατά σειρά που
έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά µε την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη. Αν παραµείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία µη αποδοχής
διορισµού ή κωλύµατος διορισµού, διατίθεται για διορισµό ο
πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος
έχει διαλάβει στη δήλωση προτίµησής του το συγκεκριµένο
φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις
κατά τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισµό βάσει της δήλωσης προτίµησής του ή κατά τη διαδικασία
της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το διορισµό του ή κωλυθεί
ο διορισµός του λόγω έλλειψης νόµιµης προϋποθέσεως. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και στην περί-
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πτωση που κενωθούν θέσεις λόγω παραιτήσεων του διορισθέντος εντός έτους από του διορισµού του. Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισµό του ή έχει κώλυµα διορισµού ή παραιτήθηκε
εντός έτους από το διορισµό του αναπληρώνεται από τον επόµενο κατά σειρά στον «πίνακα κατάταξης - επιτυχίας υποψηφίων»
υποψήφιο χωρίς να απαιτείται δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως συµπληρωµατικού πίνακα διοριστέων.»
Άρθρο 90
Διαθεσιµότητα
1. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο
ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες,
αποκεντρωµένες διοικήσεις, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, µετά από τεκµηρίωση που
στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δοµών και σχέδια στελέχωσης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή
και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.
2. Εάν καταργηθούν ορισµένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή και
ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιµότητα λόγω κατάργησης θέσης σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
κατά τα ανωτέρω διενεργείται µε βάση την αποτίµηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας
που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες ή µονάδες που αξιολογήθηκαν σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του παρόντος.
Α. Η αποτίµηση προσόντων του υπαλλήλου στηρίζεται σε επί
µέρους κριτήρια που αφορούν τη βασική και επαγγελµατική του
εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική του εµπειρία,
τα ειδικά καθήκοντα όπως των υπηρετούντων µε οποιαδήποτε
σχέση σε Διεθνείς Οργανισµούς, και την εργασιακή του φυσιογνωµία, όπως (δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αµοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις µακρόχρονες ή συστηµατικά επαναλαµβανόµενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες) και
τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 και ιδίως
αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ ή
για διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε σειρά προτεραιότητας η
οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία
που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισµό Εισαγωγής
στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή
του κατάσταση συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού των τέκνων κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση ε’. Όσοι επιθυµούν να
αποχωρήσουν τίθενται κατά προτεραιότητα σε διαθεσιµότητα
χωρίς αποτίµηση των προσόντων.
Β. Η αποτίµηση των προσόντων γίνεται βάσει βαθµολογικής
κλίµακας και αντικειµενικής µοριοδότησης, όπως καθορίζεται
από την περίπτωση ε’, και η επιλογή των υπαλλήλων µε τα λιγότερα προσόντα που τίθενται σε διαθεσιµότητα προκύπτει κατά
φθίνουσα σειρά από το βαθµολογικό πίνακα.
Γ. Για την αποτίµηση των προσόντων του υπαλλήλου και την
κατάρτιση βαθµολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και
ειδικότητα συνιστώνται από τον οικείο κατά περίπτωση Υπουργό
Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια στα Υπουργεία, τη Γενική
Γραµµατεία της Κυβέρνησης, τη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού, τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού και τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις. Με απόφαση του οικείου Υπουργού µπορεί να
συνιστάται ένα κοινό Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο για οµάδα
Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα µε τις ανάγκες. Τα Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά
Συµβούλια συγκροτούνται από ένα µέλος του Α.Σ.Ε.Π. ως πρόεδρο, τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού του φορέα στον οποίο
συνιστώνται, ως εισηγητή, και έναν προϊστάµενο άλλης Γενικής
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Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του ίδιου φορέα, µε τους αναπληρωτές τους. Τα Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια που συγκροτούνται στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις είναι αρµόδια και για
τους µόνιµους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’και Β’βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί
να συγκροτείται για έναν ή περισσότερους Ο.Τ.Α. διακριτό τριµέλες Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ανάλογα µε τις ανάγκες µε
την ως άνω σύνθεση. Σε περίπτωση που συγκροτείται Τριµέλες
Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο για περισσότερα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
οι προϊστάµενοι της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού προέρχονται από το µεγαλύτερο σε αριθµό
προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. που υπάγεται σε αυτά.
Εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου στο φορέα, λόγω έλλειψης Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ή άλλης Διεύθυνσης, η αποτίµηση των
προσόντων διενεργείται από το Τριµελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του εποπτεύοντος φορέα.
Δ. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 2 δεν τίθεται σε διαθεσιµότητα:
αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον
67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), εφόσον τα τέκνα, που
ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώµενων
µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
ββ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που
ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον
Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήµτατα χαµηλότερα των 12.000
ευρώ, και συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
γγ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου,
που συνοικεί µε αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια
εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ,
δδ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε
διαθεσιµότητα δυνάµει του παρόντος νόµου,
εε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συµπαραστάτης δυνάµει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί µε τον συµπαραστατούµενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των
12.000 ευρώ.
Ε. Η διαδικασία αποτίµησης των προσόντων, τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο αριθµός των µορίων που αντιστοιχούν στα επιµέρους κριτήρια µεταξύ των οποίων λαµβάνεται υπόψη και ο
τρόπος εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1, τα λοιπά
ειδικότερα θέµατα της αποτίµησης των προσόντων και τα ζητήµατα λειτουργίας των Τριµελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΣΤ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η µοριοδότηση των γενικών κριτηρίων
ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Η διαθεσιµότητα διαρκεί οκτώ (8) µήνες µετά την πάροδο
των οποίων ο υπάλληλος απολύεται.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Η διαθεσιµότητα διαρκεί οκτώ (8) µήνες µετά την πάροδο
των οποίων ο υπάλληλος απολύεται.»
5. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διαθεσιµότητα της προηγούµενης περίπτωσης διαρκεί
οκτώ (8) µήνες και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Μέχρι την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαθεσιµότητας
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εξακολουθούν να καταβάλλονται από το φορέα προέλευσης οι
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, µετά τη θέση σε
διαθεσιµότητα, υπολογίζονται στο ύψος των µειωµένων κατά
25% των αποδοχών του υπαλλήλου που τέθηκε σε διαθεσιµότητα.»
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 έχουν εφαρµογή
για τους τιθέµενους σε διαθεσιµότητα µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
Άρθρο 91
Κινητικότητα
1. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται: α) η µετάταξη µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων και
η µεταφορά υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και β) η µεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν
τη δηµοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα σε
άλλες υπηρεσίες του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όταν επιβάλλεται από το συµφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για
την κάλυψη άµεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Η µετάταξη ή µεταφορά
του υπαλλήλου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή φυσιογνωµία του, όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αµοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις µακρόχρονες ή συστηµατικά επαναλαµβανόµενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λαµβανοµένων υπόψη των περιγραµµάτων θέσεων, εφόσον υπάρχουν, και των τυχόν αιτήσεων προτίµησης.
Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου µπορεί να µεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε Ν.Π.Ι.Δ. του
δηµόσιου τοµέα. Για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου, ως δηµόσιος τοµέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί µε
το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε
ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συµπεριλαµβανοµένων
όλων των φορέων που απαριθµούνται ειδικότερα στο άρθρο 14
παρ. 1 του ν. 2190/1994 και µη εξαιρουµένων των περιπτώσεων
που απαριθµούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως
ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του ν.
3812/2009. Τα νοµικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β’, όπως αυτά
ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δεν καταλαµβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου.
Η µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων της προηγούµενης
παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε
υφιστάµενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται µε την
πράξη µετάταξης ή µεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα
στους οποίους µετατάσσεται ή µεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά
προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες
µετατάσσονται ή µεταφέρονται. Η µετάταξη ή µεταφορά µπορεί
να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη θέση συναφούς ή παρεµφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του
κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο µετατάσσεται ή µεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η µετάταξη ή µεταφορά του
µπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η µετάταξη εκπαιδευτικού µπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη θέση µη συναφούς κλάδου ιδίας κατηγορίας.
Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς υπαλλήλων σε συνιστώµενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθµός θέσεων µόνιµου ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής.»
2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ’ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο αρµόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής
γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από
τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων
στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011.
Εντός δέκα ηµερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το
τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωµοδοτεί για τον αριθµό και τα απαιτούµενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα
µετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας.
Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαµβάνοντας υπόψη τη γνωµοδότηση του τριµελούς συµβουλίου, τις
ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και µε την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα
προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύµφωνα µε τα οικεία περιγράµµατα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους
ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να µεταταχθούν ή µεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και
υποδοχής.
Με την ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της εντός της οποίας οι
ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση µετάταξης/µεταφοράς, καθορίζοντας τη σειρά προτίµησης των φορέων που επιθυµούν να µεταταχθούν, συνοδευόµενη από πιστοποιητικό
υπηρεσιακής κατάστασης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού του φορέα προέλευσης και από το οποίο
προκύπτει η αποτίµηση των προσόντων των υπαλλήλων, µετά
τον έλεγχο της νοµιµότητας πρόσληψης και των πιστοποιητικών
και στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου. Υπάλληλοι, των οποίων η διαδικασία πρόσληψης και τα
ως άνω πιστοποιητικά και στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου ελέγχονται ως µη νόµιµα, στερούνται του δικαιώµατος µετάταξης ή µεταφοράς.
Το τριµελές ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο του φορέα υποδοχής εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων επιλέγει τους υπαλλήλους
που θα µεταταχθούν ή µεταφερθούν σε αυτόν και καθορίζει τη
σειρά προτεραιότητάς τους, σύµφωνα µε την αποτίµηση των
προσόντων τους και το περίγραµµα της θέσης, εφόσον υπάρχει,
στην οποία θα µεταταχθούν ή µεταφερθούν. Το τριµελές ειδικό
υπηρεσιακό συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τον τρόπο εισαγωγής
στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν
πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ ή για
διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε σειρά προτεραιότητας η οποία
διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, ή για διαδικασία που
εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισµό Εισαγωγής στην
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την εργασιακή τους φυσιογνωµία, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και
εργασιακή τους εµπειρία και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού
µητρώου τους. Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι µετατάσσονται ή µεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζονται εισοδηµατικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ των υπαλλήλων λαµβάνεται
υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου. Το τριµελές
ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους σε συνέντευξη µε σκοπό την αξιολόγηση
των ικανοτήτων και της προσωπικότητάς τους. Η συνέντευξη δίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής, και σε αυτήν τηρούνται µαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Με απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των αιτούντων υπαλλήλων, τη λειτουργία του τριµελούς
συµβουλίου, την εξειδίκευση και τη µοριοδότηση των κριτηρίων
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επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, τη διαδικασία και το περιεχόµενο της συνέντευξης και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώµενο µε τα ως άνω ζήτηµα.
Σε περίπτωση δυνατότητας υποβολής αίτησης σε περισσότερους φορείς υποδοχής, τα οικεία τριµελή συµβούλια αποστέλλουν τους πίνακες επιλογής στο Τριµελές Συµβούλιο της παρ. 3
του άρθρου 5 του
ν. 4024/2011, το οποίο καταρτίζει ενιαίο για όλους τους φορείς Πίνακα Διάθεσης. Η επιλεγείσα σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής είναι
δεσµευτική για τον υπάλληλο.
Για τη µετάταξη ή µεταφορά των υπάλληλων εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 92
Μεταφορά αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Μεταφέρονται οι αρµοδιότητες, οι οποίες ασκούνταν από τα
Τµήµατα Κίνησης και Επισκευών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως εξής:
Α. Η αρµοδιότητα της εξυπηρέτησης των αναγκών µετακίνησης κυβερνητικών προσώπων, επισήµων, επικεφαλής οργανισµών και λοιπών προσώπων, όπως καθορίζονται από την κ.υ.α.
129/2534/2010 (Β’ 108) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών
Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικά µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και ο έλεγχος της
σύννοµης τήρησης καθηκόντων και υποχρεώσεων των οδηγών
κρατικών αυτοκινήτων και κάθε άλλο σχετικό µε την εξασφάλιση
της κίνησης και τη συντήρηση των οχηµάτων ζήτηµα, ασκείται
πλέον από τις οικείες υπηρεσίες διοίκησης των Υπουργείων ή
φορέων στους οποίους ανήκουν τα πρόσωπα που αναφέρονται
στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Η εξυπηρέτηση των
αναγκών µετακίνησης των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των
Υπουργών Επικρατείας και των τέως προέδρων κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων που έλαβαν ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή
των Ελλήλων, καθώς και των τέως προέδρων δηµοκρατικών κυβερνήσεων και των συζύγων αποβιωσάντων Πρωθυπουργών που
κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης εξυπηρετούνταν µε υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνεχίζει να ασκείται από το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Στο Υπουργείο Εξωτερικών µεταφέρεται η αρµοδιότητα της
διάθεσης αυτοκινήτων και οδηγών για την εξυπηρέτηση των
αναγκών µετακίνησης ξένων επισήµων, καθώς και του ελέγχου
της σύννοµης τήρησης καθηκόντων και υποχρεώσεων των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων.

Άρθρο 93
Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται
οι οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του µόνιµου και µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθµιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδων ή ειδικοτήτων
Οδηγών και Τεχνικού προσωπικού των υφιστάµενων Τµηµάτων
Κίνησης και Επισκευών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές από
τη δηµοσίευση του παρόντος τίθεται σε διαθεσιµότητα σύµφωνα
µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του
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άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
Το ως άνω προσωπικό µπορεί να µεταταγεί ή να µεταφερθεί
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην υποπαράγραφο Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012.
Δεν τίθεται σε διαθεσιµότητα:
α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον
67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), εφόσον τα τέκνα, που
ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώµενων
µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που
ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον
Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ,
και συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον
67%,
γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου, που
συνοικεί µε αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων
µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ,
δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε
διαθεσιµότητα δυνάµει του παρόντος νόµου,
ε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συµπαραστάτης δυνάµει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί µε τον συµπαραστατούµενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα
των 12.000 ευρώ.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’- ε’ µετατάσσονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις
ειδικότητας αντίστοιχης µε το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Με την έκδοση των πράξεων µετάταξης ή µεταφοράς αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιµότητας.
Γ. Μέχρι την έκδοση των πράξεων µετάταξης ή µεταφοράς
των οδηγών και την αυτοδίκαιη άρση του καθεστώτος της διαθεσιµότητάς τους, οι ανάγκες µετακίνησης των δικαιούµενων
προσώπων δύνανται, κατ' εξαίρεση, να εξυπηρετούνται από το
διατειθέµενο σε αυτά προσωπικό συνοδείας ασφαλείας, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του π.δ.
141/1991 (Α’ 58), το οποίο κατέχει αντίστοιχη άδεια οδήγησης.
Άρθρο 94
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Από την ηµεροµηνία ψήφισης του παρόντος, τα οχήµατα
που εξυπηρετούν τις ανάγκες µετακίνησης κυβερνητικών προσώπων, επισήµων, επικεφαλής οργανισµών και λοιπών προσώπων, όπως καθορίζονται από την κ.υ.α. 129/2534/2010 (Β’ 108)
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες
ρυθµίσεις σχετικά µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µεταφέρονται αυτοδικαίως στις οικείες υπηρεσίες οργανισµού ή φορέα στις οποίες κατά την ψήφιση του
παρόντος έχουν αυτά διατεθεί.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, διαπιστώνεται η διαγραφή των οχηµάτων που
χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης των
εξυπηρετούµενων δικαιούµενων προσώπων όπως αυτά καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της κ.υ.α. 129/2534/2010
(Β’ 108) από τη δύναµη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εγγράφονται στη δύναµη του εκάστοτε Υπουργείου ή Φορέα στον οποίο ανήκει το
κατά περίπτωση εξυπηρετούµενο πρόσωπο. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε άλλο σχετικά µε τη διαδικασία διαγραφής - εγγραφής ζήτηµα.
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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι διαδικασίες παραχώρησης του εξοπλισµού του Συνεργείου στο Υπουργείο Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
3. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 95
Ποινές φαρµακοποιών και κατόχων άδειας
κυκλοφορίας σκευασµάτων
1. Στο άρθρο 12 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:
«4. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων κατά τη
διάθεση των φαρµάκων υποχρεούνται να αναγράφουν στα απαιτούµενα παραστατικά και τον πολυψήφιο κωδικό που έχει λάβει
το φάρµακο από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode φαρµάκου). Αν διαπιστωθεί
παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12Α του ν.δ. 96/1973 (Α’
172), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 3580/2007 (Α’
134), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν υπάρξει έλλειψη φαρµάκου και αυτή οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), επιβάλλεται, µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας σωρευτικά µε τις λοιπές προβλεπόµενες νόµιµες κυρώσεις, χρηµατικό πρόστιµο στον εκάστοτε
υπεύθυνο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.»
3. Tο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12Α του ν.δ.
96/1973 (Α’ 172), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.
3580/2007 (Α’ 134), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα στοιχεία της ταινίας γνησιότητας των εξαγόµενων φαρµάκων καταχωρούνται σε πραγµατικό χρόνο, µε ευθύνη των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων, ηλεκτρονικά στη
Βάση Δεδοµένων του Ε.Ο.Φ.. Αν διαπιστωθεί παραβίαση της ως
άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής. Δεν επιτρέπεται η
απελευθέρωση παρτίδας φαρµάκου, εάν δεν έχουν προηγουµένως δηλωθεί στο παραπάνω αναφερόµενο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. τα στοιχεία της γνησιότητας.»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12Α του ν.δ. 96/1973 (Α’
172), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 3580/2007 (Α’
134), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων, µετά την
απαγόρευση, λόγω ελλείψεων, των εξαγωγών συγκεκριµένων
φαρµάκων, οφείλουν να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ.
τα αποθέµατά τους για τα φάρµακα αυτά και να τα διαθέτουν
άµεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση. Σε όποιον, παρά την απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου, εξάγει ή συλλέγει φάρµακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιµο ύψους εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα
µε τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά µε τις λοιπές προβλεπόµενες κυρώσεις.»
5. Η παρ. 12 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα διοικητικά πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Οι ανακλήσεις των αδειών κυκλοφορίας επιβάλλονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι στερήσεις των αδειών
άσκησης επαγγέλµατος επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται δια-

φορετικά από άλλες διατάξεις, µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, ύστερα από γνωµάτευση του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου. Η ανάκληση αδείας λειτουργίας φαρµακείου και φαρµακαποθήκης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν
εισηγήσεως του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ..»
6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983 (Α’ 3)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών
σκευασµάτων υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων της ταινίας γνησιότητας στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. σε πραγµατικό χρόνο.
Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει για τους Κ.Α.Κ. χρηµατικό πρόστιµο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.»
7. Στους παραβάτες της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 116 της αριθµ. Δ.ΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013 κ.υ.α. επιβάλλονται
σωρευτικά: α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα
και β) χρηµατικό πρόστιµο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ..
Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόµο προβλεπόµενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρµόδιες αρχές, πωλεί
φάρµακα ή φαρµακευτικά προϊόντα αντιποιούµενος έργο φαρµακοποιού, τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ..
Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά µε οποιαδήποτε
άλλη προβλεπόµενη ποινή.
Τα φαρµακεία λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρµακοποιού. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου των
αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων, διαπιστωθεί ότι φαρµακείο δεν
λειτουργεί υπό την παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρµακοποιού, επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του φαρµακοποιό χρηµατικό πρόστιµο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, µε απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Φ.,
ανάλογα µε τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της παράβασης.
8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.
121/2008 (Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«H συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας
του ασφαλισµένου, στο οποίο ο φαρµακοποιός ελέγχει την καταχώρηση των φαρµάκων και σηµειώνει την εκτέλεση µε σφραγίδα και υπογραφή.»
9. Η περίπτωση β’ της παρ. 15 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008
(Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Προσωρινό αποκλεισµό του φαρµακείου από την εκτέλεση
των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστηµα από τρεις (3) µήνες
έως δύο (2) έτη.»
10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 15 του
άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α’ 183) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Οι ως άνω κυρώσεις, επιβάλλονται υποχρεωτικά από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης, σε περίπτωση που, κατόπιν διενέργειας
ελέγχου, διαπιστωθεί πώληση φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων
από φαρµακείο σε φαρµακαποθήκη, µε την επιφύλαξη των αποκλειστικά οριζόµενων στο νόµο συγκεκριµένων περιπτώσεων,
όπου υπό ειδικές προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η επιστροφή
φαρµάκων από φαρµακείο σε φαρµακαποθήκη.».
11. Μετά την περίπτωση γ’ της παρ. 15 του άρθρου 4 του π.δ.
121/2008 (Α’ 183), προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονοµικής ζηµίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό Συµβούλιο αυτού, δύναται, κατόπιν πρότασης του Γενικού Επιθεωρητή
της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., να αποφασίσει την αναστολή της µεταξύ
του φαρµακοποιού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύµβασης για όσο διάστηµα διαρκεί η επιθεώρηση.»
12. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης εε’ της παρ. 15 του
άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την παρέλευση της άνω προθεσµίας, ο Γενικός Επιθε-
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ωρητής της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., επιβάλει, ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις, προσωρινό αποκλεισµό του φαρµακείου από την
εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρονικό διάστηµα
από πέντε (5) ηµέρες έως δώδεκα (12) µήνες.»
Άρθρο 96
Ποινές συµβεβληµένων ιατρών
και παρόχων υπηρεσιών υγείας
1. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ.
121/2008 (Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν
το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται µε αυτό
που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισµένου τη συνιστώµενη αγωγή.»
2. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ.
121/2008 (Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισµένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσµατα φαρµακευτικής
δράσης σχετικής µε τη νόσο και µόνο για νοσήµατα της ειδικότητάς τους και εντός εγκεκριµένων ενδείξεων. Οι συνταγογράφοι
ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννοµη
συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παράβαση αυτή συνεπάγεται και την πειθαρχική δίωξη του
ιατρού από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα και τη διακοπή της
σύµβασης µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008
(Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους και να παρέχουν
κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση µε τα φάρµακα, τα
οποία παραδίδουν σε αυτούς. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα σκευάσµατα του καταλόγου συνταγογραφούµενων και αποζηµιούµενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρµάκων, να έχουν προς διάθεση και
να χορηγούν στους ασφαλισµένους το φαρµακευτικό σκεύασµα
που συνεπάγεται για εκείνους την ελάχιστη συµµετοχή. Αν ο
ασθενής επιλέγει φάρµακο για το οποίο υφίσταται περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση πέραν της βασικής συµµετοχής, να τον
ενηµερώνουν για την εναλλακτική οικονοµικότερη επιλογή και να
λαµβάνουν τη συγκατάθεσή του για τη χορήγηση του ακριβότερου φαρµακευτικού σκευάσµατος.»
5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ.121/2008 (Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«Tον αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).»
6. Το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 121/2008 (Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώµενης
αγωγής µε σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει
συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή.»
7. Η υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 1
του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιµο κυµαινόµενο,
ανάλογα µε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, από πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας των παραπεµπτικών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό εργαστήριο
τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο µήνα έως το είκοσι τοις εκατό
(20%) της συνολικής ετήσιας αξίας των παραπεµπτικών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν το τελευταίο πριν από τον έλεγχο
έτος, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται από τον ενιαίο κανονισµό παροχών υγείας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους όρους των συµβάσεων.»
8. Η υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 1
του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιµο κυµαινόµενο από
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τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000)
ευρώ ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης».
9. Η περίπτωση η’ του άρθρου 21 του ν. 3918/2011 (Α’ 31),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«η. παραγγέλλει στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. τη διενέργεια τακτικών
επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού».
10. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α’
170), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλονται είτε επίπληξη
είτε χρηµατικές κυρώσεις που δύναται να ανέρχονται από δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, µε
κριτήριο τη σοβαρότητα και την επανάληψη της παράβασης.»
Άρθρο 97
Ποινές συµβεβληµένων φυσιοθεραπευτών
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α’66),
όπως ισχύει προστίθεται υποπαράγραφος ΣΤ ως εξής:
«ΣΤ. Σε Φυσιοθεραπευτή που χρεώνει πλασµατική θεραπεία
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και διακόπτεται
οριστικά η σύµβασή του µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α κατόπιν σχετικής πρότασης της αρµόδιας Διεύθυνσης, µετά από κλήση για παροχή
εγγράφων εξηγήσεων που υποβάλλονται σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης.
Κατά της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή ασκείται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών ενδικοφανής
προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου
4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 (Α’ 66). Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ηµεροµηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε.
Η προθεσµία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και
η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του
Γενικού Επιθεωρητή, µέχρι την έκδοση της απόφασης από την
Επιτροπή Ενστάσεων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων
είναι άµεσα εκτελεστές.»
Άρθρο 98
Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.
Η παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 (Α’ 123) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στα αδικήµατα της παρ. 1 περιπτώσεις α’ και β’ του άρθρου
αυτού, ο ιατρός τιµωρείται υποχρεωτικώς µε ποινή οριστικής
παύσης και σωρευτικά µε ποινή προστίµου, από 5.000 µέχρι
30.000 ευρώ για την περίπτωση α’και το ποσό του ανταλλάγµατος προσαυξηµένο επί 50 φορές για την περίπτωση β’.»
Άρθρο 99
Πειθαρχικά Συµβούλια Ιατρικών Συλλόγων
1. Το άρθρο 63 του βασιλικού διατάγµατος της 11ης Οκτωβρίου/7ης Νοεµβρίου 1957 (Α’225) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε Σύλλογο συγκροτείται Πειθαρχικό Συµβούλιο για
την εκδίκαση και την τιµωρία των πειθαρχικών παραπτωµάτων
των µελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση καταγγελίας για πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο έλαβε χώρα σε διαφορετικό Σύλλογο
από το Σύλλογο εγγραφής, αρµόδιο για την εκδίκαση και την τιµωρία είναι το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Συλλόγου όπου τελέστηκε το παράπτωµα.
2. Σε περίπτωση ελαφρών παραπτωµάτων οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων µπορούν οίκοθεν, µετά από κλήση σε απολογία, να επιβάλουν την ποινή της επιπλήξεως ή του προστίµου
µέχρι 5.000 ευρώ. Ένσταση κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, και είναι απαράδεκτη αν δεν καταβληθεί στο Σύλλογο το πρόστιµο που επιβλήθηκε.»
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2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του βασιλικού διατάγµατος
της 11ης Οκτωβρίου/7ης Νοεµβρίου 1957 (Α’ 225) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συγχρόνως µε την υποβολή στον Ιατρικό Σύλλογο καταγγελίας κατά ιατρού ή τη διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώµατος ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούται να
γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στην πρώτη συνεδρίαση του
Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται αιτιολογηµένα µέσα σε εύλογο χρόνο
αν θα ασκηθεί Πειθαρχική Δίωξη ή όχι. Με την υποβολή κάθε καταγγελίας υποβάλλεται υπέρ του οικείου Ιατρικού Συλλόγου παράβολο πενήντα (50) ευρώ, ποσό που δύναται να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σε Ιατρικούς Συλλόγους που αριθµούν άνω των δύο χιλιάδων (2.000)
µελών, είναι δυνατή, µετά από απόφαση του Δ.Σ. η σύσταση µίας
ή περισσότερων επιτροπών αποτελούµενων αποκλειστικά από
µέλη του Δ.Σ. για την εξέταση των καταγγελιών και την υποµβολή
σχετικής εισήγησης στο Δ.Σ. για την άσκηση ή µη πειθαρχικής
δίωξης. Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φάκελος στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο.»
Άρθρο 100
Εφαρµογή µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής
1. Η µηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία
και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθµούς
Εξόδων (Κ.Α.Ε.). Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ µέρους του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους των
ανωτέρω υπηρεσιών υγείας. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε
εξαµηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάµεσα στην προϋπολογισµένη και την πραγµατική δαπάνη, µετά την αφαίρεση
τυχόν επιστροφών (rebates), εκπτώσεων, και µη αποδεκτών δαπανών και καταβάλλεται από τους ως άνω συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός µηνός από την
πιστοποίησή του σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της στο προηγούµενο εδάφιο προθεσµίας το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύµβαση του συµβεβληµένου παρόχου
µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστηµα µέχρι την καταβολή
του οφειλόµενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του
κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
2. Ως βάση υπολογισµού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά µήνα, σε κάθε συµβεβληµένο πάροχο χρησιµοποιείται ο
µηνιαίος λογαριασµός που αυτός υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
έναντι των παρεχόµενων, για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα,
υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισµένους του.
Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζηµιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν µετά την πάροδο είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη έκαστου ηµερολογιακού
µήνα.
3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συµψηφίζει το παραπάνω ποσό µε
ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόµενους στην προηγούµενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς
προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο συµψηφισµός γίνεται
µόνο µεταξύ επιστρεφόµενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισµένων οφειλών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτούς, που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου
έτους.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται τα µηνιαία επιτρεπόµενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς
αυτόν παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους της παραγράφου α’ του παρόντος, ανά
κατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας υγείας, η διαδικασία τυχόν
συµψηφισµού οφειλών, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης, τα κριτήρια διακοπής των
συµβάσεων των παρόχων, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου λεπτοµέρεια.
5. Καθιερώνεται κλιµακούµενο ποσοστό επί των οφειλών του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισµένων του προς τους συµβεβληµένους µε
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας,
υπέρ του Οργανισµού ως επιστροφή (rebate) για κάθε µήνα.
Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος συµψηφίζεται
µε το ποσό που καταβάλλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο και υπολογίζεται επί του νοµίµου παραστατικού.
Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρµογής και επί των
ισχυουσών συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και µπορούν να
αναπροσαρµόζονται και εξειδικεύονται τα ποσοστά της επιστροφής, η προοδευτική διαβάθµιση, κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διατάξεως, καθώς και περαιτέρω
αναγκαία µέτρα και µηχανισµοί για την πιστή εκτέλεση και τήρηση
του εγκεκριµένου ανά έτος, προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών
δύναται να ανατίθενται, για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου
συµφέροντος και εύρυθµης λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς ο έλεγχος της ορθής τιµολόγησης και
του αναγκαίου της γενοµένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής, η
τήρηση των διεθνών λογιστικών κανόνων και ο έλεγχος των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και η εκκαθάριση των λογαριασµών µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των
συµβεβληµένων µε αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους
παρόχους υπηρεσιών υγείας.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 έχουν αναδροµική ισχύ από 1.1.2013 και διάρκεια έως 31.12.2015, πλην της
διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, της
οποίας η ισχύς άρχεται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος
νόµου. Η ισχύς της παραγράφου 6 άρχεται από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 101
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
1. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια.
2. Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό: α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης
δεδοµένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισµών (µητρώο οφειλετών), τον προσδιορισµό του ύψους των οφειλόµενων
ποσών την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων, γ) τη µελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νοµοθετικές ρυθµίσεις στο
αρµόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο, δ) το σχεδιασµό και την εκτέλεση
δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο..
3. Για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται:
Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι καταβλητέες εισφορές
έως την καταληκτική ηµεροµηνία εµπροθέσµου καταβολής τους.
Καθυστερούµενες, οι ασφαλιστικές εισφορές από την επόµενη
ηµέρα λήξης της εµπροθέσµου καταβολής τους.
Ληξιπρόθεσµες, οι καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές
από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της οφειλής.
Βεβαίωση οφειλής, η ειδική διοικητική πράξη καταγραφής
οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται τον επόµενο
µήνα λήξης της εµπροθέσµου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση µέχρι έξι (6) µήνες από την ηµέρα που
οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούµενες.
Τίτλο εκτελεστό αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σύµφωνα
µε το ν.δ.356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ),
ως ισχύει, αποτελεί η πράξη βεβαίωσης οφειλής µετά την απόδοση µοναδικού αριθµού και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική εγγραφή της στο ειδικό ηλεκτρονικό µητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο..
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4. Στη βάση δεδοµένων του Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται αυτοµατοποιηµένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής εντός µηνός από τη σύνταξή της και της αποδίδεται µοναδικός αριθµός.
Μετά το διαχωρισµό των οφειλών σε άµεσα εισπράξιµες και
επισφαλείς: α) ενηµερώνεται ο οφειλέτης µε κάθε πρόσφορο
µέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, β) εντός µηνός από την έκδοση του εκτελεστού
τίτλου αποστέλλεται ατοµική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει, γ) µετά την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας ο εκτελεστός
τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρµόδια όργανα για εκτέλεση
σύµφωνα µε τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει, δ) µετά τη διαβίβαση στο
Κ.Ε.Α.Ο. των ληξιπροθέσµων οφειλών κάθε είδους διοικητική ή
δικαστική αµφισβήτηση που ασκείται ενώπιον των οικείων Ασφαλιστικών Οργανισµών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, ε) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης
των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών, ο οφειλέτης µπορεί
µε αίτησή του να υπαχθεί στις διατάξεις της υποπαραγράφου
ΙΑ.1 ή της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), στ) τα έσοδα αποδίδονται
άµεσα στους οικείους Οργανισµούς µέσω της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).
5. Το Κ.Ε.Α.Ο. εποπτεύεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή
από Υποδιοικητή του Ιδρύµατος µετά από εκχώρηση της αρµοδιότητας αυτής.
6. Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. διακρίνονται σε κεντρική και περιφερειακές.
Α. Η κεντρική υπηρεσία διαρθρώνεται σε έξι (6) Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών, µε αρµοδιότητα τη βεβαίωση κάθε είδους οφειλής µε την απόδοση µοναδικού αριθµού,
τη δηµιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού Ενιαίου Μητρώου
Οφειλετών.
β) Διεύθυνση Διακανονισµού Οφειλών, µε αρµοδιότητα την
υπαγωγή σε διακανονισµό των οφειλών και την παρακολούθηση
της διαδικασίας εξόφλησης αυτών.
γ) Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης κινδύνου, µε αρµοδιότητα τον καθορισµό κριτηρίων για το διαχωρισµό των οφειλών
σε άµεσα εισπράξιµες και επισφαλείς, των στοιχείων δεικτών
απόδοσης, τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των οφειλετών από τη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, το Διατραπεζικό Σύστηµα και από κάθε άλλη πηγή, µε σκοπό την πιστοληπτική αξιολόγηση των οφειλετών.
δ) Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νοµικής
Υποστήριξης, µε αρµοδιότητα την έκδοση παραγγελιών κατασχέσεων, τη διενέργεια πλειστηριασµών και την εγγραφή υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, τη διενέργεια
κάθε ενέργειας σχετικής µε τις αρµοδιότητες Ταµείων Είσπραξης Εσόδων και των ταµειακών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την
παρακολούθηση της δικαστικής επίλυσης των υποθέσεων και την
παροχή απόψεων στα δικαστήρια.
ε) Διεύθυνση οικονοµικής διαχείρισης και διοικητικής υποστήριξης, µε αρµοδιότητα την κατάρτιση προϋπολογισµού, την κατανοµή των πιστώσεών του, την παρακολούθηση της εκτέλεσής
του, την κατάταξη των εσόδων και δαπανών στους οικείους κωδικούς, την εκκαθάριση και πληρωµή των δαπανών, την τήρηση
και ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισµού-απολογισµού, τη λογιστική παρακολούθηση
των καταθέσεων-αποθεµατικών και ταµειακής διαχείρισης, τη
διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση αρχείου, τη διαχείριση θεµάτων κατάστασης του προσωπικού, ο χειρισµός κάθε
άλλου θέµατος διοικητικής ή γραµµατειακής φύσης που αφορά
στη λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο..
στ) Διεύθυνση Πληροφορικής, µε αρµοδιότητα τον εξοπλισµό
και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστηµάτων.
Β. Περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. αποτελούν τα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων και οι ταµειακές υπηρεσίες των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι περιφερειακές υπηρεσίες πλην
των αρµοδιοτήτων που ασκούν ως περιφερειακές υπηρεσίες του
Κ.Ε.Α.Ο., ασκούν και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από
τον Οργανισµό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γι’ αυτές.
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7. Στο Κ.Ε.Α.Ο. συνιστώνται 11 θέσεις µετακλητών υπαλλήλων
κατηγορίας ειδικών θέσεων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ως
εξής: α) 1 θέση Συντονιστή και β) 10 θέσεις ειδικών συνεργατών,
οι οποίες πληρούνται από υπαλλήλους, που αποσπώνται από φορείς του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 66), όπως ισχύει.
Ο Συντονιστής προΐσταται των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. και
είναι κάτοχος τίτλου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε ειδικές
γνώσεις σε θέµατα διοικητικά και οικονοµικά. Ο Συντονιστής και
οι Ειδικοί Συνεργάτες, µε την ανάληψη των καθηκόντων τους,
υπογράφουν συµβόλαιο αποδοτικότητας µε τον Διοικητή του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν από
αυτούς, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους σε ετήσια βάση.
Στις θέσεις προϊσταµένων Διευθύνσεων του Κ.Ε.Α.Ο. δύνανται
να τοποθετούνται είτε από τους ως άνω ειδικούς συνεργάτες είτε
επιλεγµένοι προϊστάµενοι διευθύνσεων ή τµηµάτων του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι αποσπώνται ή µετακινούνται για το λόγο αυτόν για µια τετραετία,
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Ο Συντονιστής και οι Ειδικοί Συνεργάτες τοποθετούνται για
χρονικό διάστηµα έως τέσσερα (4) έτη, µετά από προκήρυξη µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Με όµοια
απόφαση λύεται η απόσπαση των εν λόγω προσώπων στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι τιθέµενοι στόχοι. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος τοποθετεί τον Συντονιστή και
τους Ειδικούς Συνεργάτες κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας.
Ο Συντονιστής και οι Ειδικοί Συνεργάτες µετά την για οποιονδήποτε λόγο διακοπή ή λήξη της απόσπασής τους επανέρχονται
στη θέση που κατείχαν και αν δεν υφίσταται, συνιστάται αυτοδικαίως προσωρινή θέση του κλάδου τους. Η θητεία τους στο
Κ.Ε.Α.Ο. λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για όλες
τις συνέπειες στην οργανική τους θέση.
Η στελέχωση του Κ.Ε.Α.Ο. γίνεται µε µετακίνηση υπαλλήλων
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή απόσπαση υπαλλήλων Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης, υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και των ανεξαρτήτων αρχών µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε δυνατότητα
ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη. Οι υπάλληλοι αποσπώνται στο
Κ.Ε.Α.Ο. µε την ίδια εργασιακή σχέση, βαθµό, κλάδο ή ειδικότητα
και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν, µε συνεκτίµηση της αίτησής τους και των αναγκών του Κ.Ε.Α.Ο.. Τα Διοικητικά Συµβούλια (Δ.Σ.) των οικείων Ασφαλιστικών Οργανισµών υποχρεούνται
να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό για απόσπαση στο
Κ.Ε.Α.Ο..
Οι αποδοχές του Συντονιστή καθορίζονται στο ύψος των
πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για τον
Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου.
Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπασµένων βαρύνει τις υπηρεσίες και τους οργανισµούς από τους οποίους προέρχονται.
8. Από 1.1.2014 οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες και οι προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. καλύπτονται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλονται από τους φορείς, που
µεταβιβάζουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους, αναλογικά κατά
το ποσό αυτών. Για το έτος 2013 η χρηµατοδότηση από τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00
ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέµεται µεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ
και ΟΓΑ ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού εσόδων τους,
του έτους 2013.
Για τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών εφαρµόζονται οι
κείµενες διατάξεις και ο κανονισµός προµηθειών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
9. α) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από 1.7.2013 οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και από 1.1.2014 του ΟΓΑ
και του ΕΤΑΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη των οικείων οργανι-
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σµών εντάσσονται σταδιακά και λοιποί οργανισµοί, στους οποίους, µετά την ένταξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
β) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται: i) οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ συνολικής οφειλής, ii)
οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω µη τήρησης των
προηγούµενων ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής.
10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά γνώµη των οικείων Οργανισµών ρυθµίζονται: το περιεχόµενο (τα στοιχεία) της βεβαίωσης οφειλής
(όπως: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, η αιτία και το ύψος της οφειλής, ο χρόνος
στον οποίο ανάγεται), ο τρόπος και η διαδικασία επίδοσης στους
οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης
του Κ.Ε.Α.Ο., τα κριτήρια και στοιχεία δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισµό άµεσων εισπράξιµων και επισφαλών
οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων µε
τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο χρόνος,
ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισµούς, η αναδιάρθρωση ή κατάργηση υφιστάµενων οργανικών µονάδων ή αρµοδιοτήτων των
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που εµπίπτουν στους σκοπούς του Κ.Ε.Α.Ο. και η µεταφορά στο Κ.Ε.Α.Ο. των αρµοδιοτήτων αυτών, καθώς και η µεταβολή του ύψους του ποσού των
ληξιπρόθεσµων οφειλών που µεταβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. προς
είσπραξη. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των επιµέρους τµηµάτων του
Κ.Ε.Α.Ο., τα καθήκοντα του Συντονιστή, τα προσόντα των διοριζοµένων, ο αριθµός των υπαλλήλων που απαιτείται για τη στελέχωσή του ανά κατηγορία και κλάδο, ο κανονισµός οικονοµικής
οργάνωσης και λειτουργίας του καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα
για την υλοποίηση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία της
έκτακτης χρηµατοδότησης του Κ.Ε.Α.Ο.. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
11. α) Η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθηµάτων κατά την ισχύουσα διαδικασία στους οικείους ασφαλιστικούς
οργανισµούς για την αµφισβήτηση των καθυστερούµενων ασφαλιστικών οφειλών δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
β) Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών οφειλών από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς ο οφειλέτης µε αίτησή του µπορεί να
υπαχθεί στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 ή της υποπαραγράφου ΙΑ.2, της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’ 107), όπως ισχύει.
γ) Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές που διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο.
εξακολουθούν να επιβαρύνονται µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται
από το άρθρο 27 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, για τις
καθυστερούµενες οφειλές µέχρι 31.12.2012, και µε την επιβάρυνση που προβλέπεται από το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ,
υποπαράγραφοι ΙΑ.1 και ΙΑ.2, περίπτωση 11 του ν. 4152/2013,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου
του ν. 4158/2013, για τις καθυστερούµενες οφειλές από 1.1.2013.
δ) Η διοικητική εκτέλεση που ήδη έχει αρχίσει στα οικεία ταµεία πριν την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. συνεχίζεται από
το Κ.Ε.Α.Ο..
ε) Ο προϋπολογισµός του Κ.Ε.Α.Ο. εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υποβάλλεται για τελική έγκριση στον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εντός
των προθεσµιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
12. Κάθε διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος καταργείται από της ένταξης κάθε οργανισµού στη διαδικασία είσπραξης µέσω του Κ.Ε.Α.Ο.. Οι διατάξεις των οικείων
ασφαλιστικών οργανισµών διατηρούνται για οφειλές κάτω των
5.000 ευρώ συνολικής οφειλής.
Άρθρο 102
Λοιπές διατάξεις
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν. 4144/2013 (Α’88) αν-

τικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Μέχρι τον ορισµό των Διοικητικών Συµβουλίων της παρ. 4
του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και όχι µετά τις 30.9.2013
παρατείνεται η θητεία των υφιστάµενων οργάνων διοίκησης ή
αυτών που έληξε η θητεία τους, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα
15 και 15Α του ν. 3329/2005 (Α’ 81), αυτοδίκαια χωρίς καµία
πράξη των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που συγχωνεύονται.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύει από
1.7.2013.
3. Η προθεσµία της παρ. 13α του άρθρου 9 του ν. 4109/2013
(Α’16), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 4144/2013 (Α’ 88), παρατείνεται µέχρι τις 30.9.2013.
4. α. H προθεσµία του εδαφίου α’ της παρ. 10 του άρθρου 10
του ν. 4109/2013, όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
40 του ν. 4144/2013, παρατείνεται µέχρι 31.12.2013 και τα Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών εξακολουθούν να λειτουργούν µε προϋπολογισµούς και απολογισµούς - ισολογισµούς που
εγκρίνονται από τους Γενικούς Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων.
β. Το εδάφιο γ’ της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 4109/2013,
όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013,
αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε, ως εξής:
«γ) Οι υπάρχουσες την 11.11.2012 Διαρκούσες Επιτροπές των
Κεφαλαίων Αποζηµίωσης (ΚΑΦ) Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και Λιµένων εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους για θέµατα που αφορούν το αντίστοιχο ΚΑΦ και µε τις κανονιστικές
διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 του ν.δ. 1254/1949 και του άρθρου 11 του π.δ. της 4/9
Μαρτίου 1932 (ΦΕΚ 64/Α/1938) κωδικοποιηµένος νόµος
5167/1932 ή που θα εκδοθούν κατ’ εφαρµογή των παραπάνω
διατάξεων. Στην περίπτωση που έχει λήξει η θητεία τους αυτή
παρατείνεται µέχρι 31.12.2013. Επίσης στην περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο έχει αποχωρήσει ο Πρόεδρος ή µέλος της
Διοικούσας Επιτροπής του ΚΑΦ ή για οποιονδήποτε λόγο έχει
κενωθεί η θέση µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, διορίζεται στη θέση αυτή νέος Πρόεδρος
ή νέο µέλος της αντίστοιχης κατηγορίας από εκείνη της οποίας
τα µέλη συγκροτούν τη Διοικούσα.»
Άρθρο 103
Διατάξεις για τον κατώτατο µισθό
1. α. Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα, ορίζεται ο νοµοθετηµένος κατώτατος
µισθός και το νοµοθετηµένο κατώτατο ηµεροµίσθιο, για πλήρη
απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της
χώρας, των οποίων η αµοιβή δεν ρυθµίζεται από συλλογική σύµβαση εργασίας.
β. Ατοµικές συµβάσεις εργασίας και συλλογικές συµβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν µηνιαίες τακτικές
αποδοχές ή ηµεροµίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόµενες
από το νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και ηµεροµίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συµβάσεις µερικής απασχόλησης.
2. Η νέα διαδικασία - µηχανισµός διαµόρφωσης νοµοθετικώς
καθορισµένου νόµιµου κατώτατου µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου όλης της
χώρας τίθεται σε ισχύ µετά τα προγράµµατα Δηµοσιονοµικής
Προσαρµογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017.
3. Το ύψος του νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού και νοµοθετηµένου ηµεροµισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαµβάνοντας
υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των
τιµών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδηµάτων και µισθών.
4. α. Για τον ορισµό του νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού και
νοµοθετηµένου κατώτατου ηµεροµισθίου διεξάγεται διαβούλευση µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης µε
την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη, εξειδικευµένων επιστηµονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων και εµπειρογνωµόνων, σε θέµατα οικονοµίας και ιδίως οικονοµίας της εργασίας,
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κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων και το συντονισµό από επιτροπή, που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
β. Οι κοινωνικοί εταίροι που µετέχουν στη διαβούλευση είναι:
αα) εκ µέρους των εργαζοµένων όλης της χώρας η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και λοιπές δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές που εκπροσωπούν εργαζοµένους του ιδιωτικού
τοµέα σε εθνικό επίπεδο που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και
καλούνται από την Επιτροπή Συντονισµού της διαβούλευσης,
ββ) εκ µέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, µεταξύ των οποίων, ο
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
(Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(Σ.Ε.Τ.Ε.) και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται
από αυτούς και καλούνται από την Επιτροπή Συντονισµού της
διαβούλευσης.
5. α. Η διαβούλευση συντονίζεται από τριµελή Επιτροπή αποτελούµενη από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ως Πρόεδρο, ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών και ένα
πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µε τη γραµµατειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.Δ..
β. Έργο της Επιτροπής Συντονισµού της διαβούλευσης είναι:
αα) η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης εντός του τελευταίου
δεκαηµέρου του Φεβρουαρίου κάθε έτους προς εξειδικευµένους
επιστηµονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, µεταξύ των
οποίων, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία,
ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), το
Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ-Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιοµηχανικών και Οικονοµικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το
Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο
Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), το Ινστιτούτο
Εµπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΙΝ.ΕΜ.Υ. - ΕΣΕΕ) να συντάξουν έκθεση προς υποβολή έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, για την αξιολόγηση του
ισχύοντος νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου
µε εκτιµήσεις για την προσαρµογή τους στις επίκαιρες οικονοµικές συνθήκες λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος,
ββ) ο σχηµατισµός φακέλου µε τις ανωτέρω εκθέσεις των εξειδικευµένων επιστηµονικών και ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου µισθού και
ηµεροµισθίου και αποστολή αυτού προς τους εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων της παραγράφου 4 του παρόντος, για την
έκφραση της γνώµης τους, µε υποβολή υποµνήµατος και της
κατά την κρίση τους τεκµηρίωσης για την αναπροσαρµογή του
ισχύοντος νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου,
γγ) η διαβίβαση του υποµνήµατος και της τεκµηρίωσης κάθε
διαβουλευόµενου προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων της παραγράφου 4 του παρόντος, µε πρόσκληση
για προφορική διαβούλευση, το αργότερο µέχρι τη 15η Απριλίου
κάθε έτους σε σχέση µε την τυχόν αναπροσαρµογή του εκάστοτε ισχύοντος νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου,
δδ) η διαβίβαση όλων των υποµνηµάτων και της τεκµηρίωσης
των διαβουλευοµένων της παραγράφου 4 του παρόντος, καθώς
και η έκθεση των εξειδικευµένων επιστηµονικών, ερευνητικών
φορέων υπό του α’ ανωτέρω εδαφίου, το αργότερο µέχρι την
30ή Απριλίου κάθε έτους, στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), προς σύνταξη από αυτό του Σχεδίου Πορίσµατος Διαβούλευσης, σε συνεργασία µε επιτροπή
αποτελούµενη από πέντε (5) ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες σε
θέµατα οικονοµίας και κυρίως οικονοµίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων, που ορίζονται
δύο (2) από αυτούς από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2) από τον Υπουργό Οικονοµικών
και ένας (1) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
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τας, µε κοινή απόφασή τους. Ο ορισµός τους έχει διάρκεια τρία
(3) έτη. Το Σχέδιο Πορίσµατος Διαβούλευσης σχετικά µε τις δυνατότητες προσαρµογής του νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού
και νοµοθετηµένου ηµεροµισθίου θα πρέπει να περιέχει ιδίως τη
συστηµατική καταγραφή των προτάσεων των διαβουλευοµένων
κοινωνικών εταίρων, τα σηµεία συµφωνίας τους, τεκµηρίωση ως
προς την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και της αγοράς
εργασίας και τους παράγοντες που επιδρούν στον καθορισµό
του προτεινόµενου νοµοθετηµένου κατωτάτου µισθού και ηµεροµισθίου. Η γνώµη που θα διατυπώνεται στο Σχέδιο Πορίσµατος Διαβούλευσης, µπορεί να αποκλίνει ή/και να διαφοροποιείται
από τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τους λοιπούς φορείς
του εδαφίου αα) της παρούσας παραγράφου,
εε) το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται
το αργότερο µέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους και διαβιβάζεται
αµελλητί στην Επιτροπή Συντονισµού της διαβούλευσης, που
ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 5α του παρόντος, προς διαπίστωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, και
στστ) το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης υποβάλλεται
στον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
6. Το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης καθώς και όλες
οι εκθέσεις, τα υποµνήµατα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο τεκµηρίωσης που αφορά την ανωτέρω διαδικασία δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αφάλισης και Πρόνοιας.
7. α. Εντός του τελευταίου δεκαπενθηµέρου του µηνός Ιουνίου
κάθε έτους ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας εισηγείται στο Υπουργικό Συµβούλιο, τον κατώτατο
µισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαµβάνοντας υπόψη το Πόρισµα Διαβούλευσης, όπως
αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε κατά την ανωτέρω διαδικασία.
β. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
εκδίδει απόφαση καθορισµού του κατωτάτου µισθού για τους
υπαλλήλους και του κατώτατου ηµεροµισθίου για τους εργατοτεχνίτες, µετά από τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 104
Τροποποίηση του ν. 3054/2002
1. Τα εδάφια α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
3054/2002 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο - απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριµένων κινδύνων.
Το νοµικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια
Εµπορίας πρέπει να ικανοποιεί µία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:
αα) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως:
Για την άδεια κατηγορίας Α,
ανάλογα µε τον όγκο πωλήσεων
πετρελαιοειδών προϊόντων κατά
το προηγούµενο ηµερολογιακό
έτος, ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων
(κατά το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος)
Έως και 300.000 Μ.Τ.
Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ.
Άνω των 600.000 Μ.Τ.

Ελάχιστο
Εταιρικό
Κεφάλαιο

Για την άδεια κατηγορίας Β1:
Για την άδεια κατηγορίας Β2:
Για την άδεια κατηγορίας Γ:
Για την άδεια κατηγορίας Δ:

500.000 ευρώ
500.000 ευρώ
500.000 ευρώ
500.000 ευρώ

500.000 ευρώ
1.000.000 ευρώ
1.500.000 ευρώ
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ββ) ασφαλιστική κάλυψη κατά συγκεκριµένων κινδύνων, που
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στην ίδια απόφαση ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας περίπτωσης
ββ’.
β. Διαθεσιµότητα αποθηκευτικών χώρων. Οι αποθηκευτικοί
χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, µισθωµένοι ή να έχουν παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστική χρήση. Η µίσθωση και η παραχώρηση
της χρήσης πρέπει να έχουν διάρκεια ίση τουλάχιστον µε το
χρόνο ισχύος της άδειας και να αποδεικνύονται εγγράφως. Οι
αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να χρησιµοποιούνται τουλάχιστον
για την εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων ή της τήρησης
αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης και να έχουν την αναγκαία και
κατάλληλη δυναµικότητα για την άσκηση της εµπορίας. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τον κατάλληλο
τεχνικό εξοπλισµό για την ασφαλή αποθήκευση και οµαλή διακίνηση των προϊόντων. Η σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων µε
τους προµηθευτές αυτών γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως
µε σύστηµα αγωγών, διϋλιστήρια, θάλασσα, σιδηροδροµικό δίκτυο, βυτιοφόρα οχήµατα).
Οι αποθηκευτικοί χώροι µπορούν να βρίσκονται και εντός
χώρου διϋλιστηρίου. Οι αποθηκευτικοί χώροι µπορεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεµάτων Έκτακτης Ανάγκης,
εφόσον τηρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση που η τροφοδοσία των αποθηκευτικών χώρων
γίνεται αποκλειστικά µε βυτιοφόρα οχήµατα, για τα διακινούµενα
καύσιµα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενοι δασµοί
και φόροι. Οι αποθηκευτικοί αυτοί χώροι δεν θεωρούνται ως αποθήκες τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης.
Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων που υποχρεούνται
να διαθέτουν οι κάτοχοι Άδειας Εµπορίας της κατηγορίας Α’ υπολογίζεται µε βάση τον όγκο των πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων που αυτοί πραγµατοποίησαν κατά το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος, ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων
(κατά το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος)
Έως και 300.000 Μ.Τ.
Από 300.000 Μ.Τ. έως και
600.000 Μ.Τ.
Άνω των 600.000 Μ.Τ.

Διαθεσιµότητα
αποθηκευτικών
χώρων
4.000 κυβικά µέτρα
7.000 κυβικά µέτρα
13.000 κυβικά µέτρα

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες
κατηγορίες Άδειας Εµπορίας καθορίζεται ως εξής:
Για την άδεια κατηγορίας Β1:
Για την άδεια κατηγορίας Β2:
Για την άδεια κατηγορίας Γ:
Για την άδεια κατηγορίας Δ:

5.000 κυβικά µέτρα
5.000 κυβικά µέτρα
500 κυβικά µέτρα
2.000 κυβικά µέτρα

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς
σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων
αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων των εταιρειών Διύλισης, Εµπορίας, Διάθεσης Βιοκαυσίµων, Λιανικής Εµπορίας και
Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών.»
2. Η κοινή απόφαση των υπουργών της υποπερίπτωσης ββ’
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.
3054/2002 εκδίδεται εντός τριµήνου και µε ισχύ από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Η υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 6
του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 καταργείται και από την υποπερίπτωση β’ διαγράφεται η αρίθµηση «β.».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του ν. 3054/2002 όπως
ισχύει, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 105
Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) ηµερών από
την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εµφάνιση του καθ’ ου η αίτηση τον καλεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέσα στην παραπάνω προθεσµία. Αν γίνει δεκτό το
αίτηµα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται.
Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιονδήποτε λόγο
παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής µόνο µετά το πέρας της κατ’ ουσίαν συζήτησης της αίτησης
µπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την
ισχύ της. Αν η συζήτηση της αίτησης µαταιωθεί, δεν επιτρέπεται
χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. Σε κάθε περίπτωση ο καθ’
ού η αίτηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την ανάκληση της
προσωρινής διαταγής.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ.
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί κατά την παράγραφο 4
ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση του Δικαστηρίου δηµοσιεύεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από τη συζήτηση.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 693 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν το ασφαλιστικό µέτρο έχει διαταχθεί πριν από την
άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο αιτών οφείλει µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης, να
ασκήσει τη σχετική αγωγή, εκτός αν το δικαστήριο ορίσει επιπλέον προθεσµία µέχρι είκοσι (20) ηµερών. Η διάταξη αυτή δεν
εφαρµόζεται στις υποθέσεις που διατάχθηκε ως ασφαλιστικό
µέτρο προσηµείωση υποθήκης, κατόπιν οµολογίας ή αποδοχής
της αίτησης από τον καθ’ ου η αίτηση, και στις υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων νοµής ή κατοχής. Ειδικώς επί διαφορών για
άκυρη απόλυση εργαζοµένου µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί µέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών µέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.»
4. Στο άρθρο 672Α του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 2
ως εξής:
«2. Επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζοµένου µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή µεταβολής της εργασιακής του
κατάστασης, η πραγµατική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό µέτρο, αναβολή της συζήτησης της αγωγής
επιτρέπεται µόνο µία φορά και µόνο αν συντρέχει περίπτωση
ανώτερης βίας και η αναβολή γίνεται σε δικάσιµο µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό µέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των διαφορών αυτών η
απόφαση εκδίδεται µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από
τη συζήτηση της αγωγής. Αν η συζήτηση της αγωγής µαταιωθεί,
αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό µέτρο που έχει διαταχθεί.
Επίσης αίρεται αυτό αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατάργησης
της δίκης µε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε
περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που
έχει ζητήσει το ασφαλιστικό µέτρο.»
Άρθρο 106
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Αγωγές για άκυρη απόλυση εργαζοµένου µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, η πραγµατική απασχόληση του οποίου έχει
διαταχθεί ως ασφαλιστικό µέτρο, οι οποίες κατά τη δηµοσίευση
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του παρόντος νόµου είναι εκκρεµείς και έχουν προσδιοριστεί να
εκδικαστούν µετά την 1.12.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά,
ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου που κατατίθεται στη
γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου και επιδίδεται στον αντίδικο µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, µέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το
ασφαλιστικό µέτρο που έχει διαταχθεί.
2. Αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων για την προσωρινή ρύθµιση
καταστάσεως επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζοµένου µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, για τις οποίες έχει χορηγηθεί
προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου είναι εκκρεµείς, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 693, και
έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν µετά την 1.12.2013, εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου
που κατατίθεται στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου και
επιδίδεται στον αντίδικο µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά
παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.
3. Το άρθρο 732Α Κ.Πολ.Δ. που προστέθηκε µε το άρθρο 64
του ν. 4193/2013 καταργείται.
Άρθρο 107
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α’ 125)
«Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συµµόρφωση προς την Οδηγία του συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977»
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Δικηγόρος, κατά την προηγούµενη παράγραφο, νοείται
κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τις επαγγελµατικές του
δραστηριότητες στη χώρα προελεύσεώς του υπό µία από τις
ακόλουθες ονοµασίες:
Αυστρία: Rechtsanwalt
Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwait
Βουλγαρία: ΑΒΟΚΑΤ
Γαλλία: Avocat
Γερµανία: Rechtsanwalt
Δανία: Advokat
Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt,
Forsprecher, Forsprech/Avvocato
Εσθονία: Vandeadvokaat
Ηνωµένο Βασίλειο: Advocate/Barrister/Solicitor
Ιρλανδία: Barrister/Solicitor
Ισπανία: Abocado/Advocat/Avogado/Abocatu
Ιταλία: Avvocato
Κάτω Χώρες: Advocaat
Κύπρος: Δικηγόρος
Λετονία: Zverinats advokats
Λιθουανία: Advokatas
Λουξεµβούργο: Avocat
Μάλτα: Avukat/Prokutatur Legali
Ουγγαρία: Ugyved
Πολωνία: Advokat/Radca prawny
Πορτογαλία: Advogado
Ρουµανία: Avocat
Σλοβακία: Advokat/Komercny pravnik
Σλοβενία: Odventik/Odventica
Σουηδία: Advokat
Τσεχική Δηµοκρατία: Advokat
Φινλανδία: Asianajaja/Advokat
Κροατία: Odvjetnik/Odvjetnics.
2. Η περίπτωση α' του άρθρου 2 του π.δ. 152/2000 (Α’ 130) «Διευκόλυνση της µόνιµης άσκησης δικηγορικού επαγγέλµατος
στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελµατικό
τους τίτλο σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την Οδηγία 98/5/ΕΚ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) "Δικηγόρος", κάθε φυσικό πρόσωπο, υπήκοος ενός κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκεί τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες µε έναν από τους πιο κάτω
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επαγγελµατικούς τίτλους:
Αυστρία: Rechtsanwalt
Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
Βουλγαρία: ABOKΑT
Γαλλία: Avocat
Γερµανία: Rechtsanwalt
Δανία: Advokat
Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt,
Forsprecher, Forsprech/Avvocato
Εσθονία: Vandeadvokaat
Ηνωµένο Βασίλειο: Advocate/Barrister/Soiicitor
Ιρλανδία: Barrister/Solicitor
Ισπανία: Abocado/Advocat/Avogado/Abocatu
Ιταλία: Avvocato Κάτω Χώρες: Advocaat
Κύπρος: Δικηγόρος
Λετονία: Zverinats advokats
Λιθουανία: Advokatas
Λουξεµβούργο: Avocat
Μάλτα: Avukat/Prokutatur Legaii
Ουγγαρία: Ugyved
Πολωνία: Advokat/Radca prawny
Πορτογαλία: Advogado
Ρουµανία: Avocat
Σλοβακία: Advokat/Komercny pravnik
Σλοβενία: Odventik/ Odveniica
Σουηδία: Advokat
Τσεχική Δηµοκρατία: Advokat
Φινλανδία: Asianajaja/Advokat.
Κροατία: Odvjetnik/Odvjetnica».
Άρθρο 108
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 131) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ηµεροµηνία έκδοσης που φέρουν τα ΦΕΚ πρέπει υποχρεωτικά είτε να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία της χορηγηθείσας
άδειας δηµοσίευσης των δοκιµίων από τον Γενικό Γραµµατέα της
Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος, είτε να
είναι µεταγενέστερη αυτής.»
2. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου
110 του ν. 4055/2012 (Α’ 51), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή
της µε το άρθρο 26 του ν. 4151/2013 (Α’ 103), παρατείνεται από
τη λήξη της για διάστηµα έξι (6) µηνών.
Άρθρο 109
Η ισχύς των προβλεποµένων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2.3 του ν. 4093/2012 (Α’ 222) παρατείνεται µέχρι δηµοσίευσης του παρόντος.
Άρθρο 110
1.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.
4058/2012 (Α’ 63), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο τέταρτο
παρ. 4 του ν. 4084/2012 (Α’ 190), η φράση
«από 1.1.2009
έως 31.12.2010» αντικαθίσταται από τη φράση «από 1.1.2009
έως 31.12.2012».
β) Η παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4084/2012 (Α’ 190),
µε τον οποίο κυρώθηκε η από 20.3.2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα
Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» (Α’
61), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής µπορεί να καλύπτονται, µε προσωπικό
κλάδων ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού η ΔΕ Διοικητικού-Οικονοµικού
η ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων ή ΔΕ Γραµµατέων ή ΔΕ Οικονοµικών των οριστικών πινάκων διοριστέων του
ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το
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ΑΣΕΠ µε εφαρµογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 4058/ 2012, όπως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο αυτό, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διοριστεί κατά την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη
δηµόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ.»
γ) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 (Α’ 7)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων
αυτών».
2. Στο άρθρο 3 του ν. 3938/2011 (Α' 61) προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως:
«5. α) Το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασµού χρηµατοδότησης
στους τοµείς της Εσωτερικής Ασφάλειας, του Ασύλου και της
Μετανάστευσης κατά το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 20142020 και διαχειρίζεται τα προγράµµατα που υπάγονται στους ως
άνω τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
(i) είναι ο κύριος συνοµιλητής της χώρας µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για θέµατα χρηµατοδότησης και για λοιπά ζητήµατα
του Τοµέα Εσωτερικών Υποθέσεων και ειδικότερα των τοµέων
Εσωτερικής Ασφάλειας, Ασύλου και Μετανάστευσης,
(ii) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την
εφαρµογή του νέου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 20142020, µεριµνώντας ιδίως για τη συµβατότητά του µε τις εθνικές
πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µέσω της διενέργειας ενός διαλόγου πολιτικής µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
(iii) έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ), σύµφωνα µε τους κανόνες του Δηµοσιονοµικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισµός
ΕΕ/Ευρατόµ, αριθµ. 965/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στο γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισµού
ΕΚ/Ευρατόµ αριθµ. 1605/2002 του Συµβουλίου) και για την κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
(iν) διαµορφώνει, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Εξωτερικών,
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, το στρατηγικό πλαίσιο επιλεξιµότητας
των δράσεων και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των τελικών
δικαιούχων.
β) Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µπορεί να ανατίθενται τα καθήκοντα της προηγούµενης παραγράφου, εν όλω ή εν µέρει, στην Υπηρεσία
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ή σε
άλλο φορέα, όργανο ή στέλεχος του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και να ορίζεται ο τρόπος υποστήριξής του στην άσκησή τους.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
συστήνονται γνωµοδοτικές επιτροπές και ρυθµίζονται ειδικότερα
ζητήµατα συντονισµού και προγραµµατισµού του διαλόγου πολιτικής της προηγούµενης παραγράφου.»
3. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3907/2011 (Α' 7) προστίθεται άρθρο
8Α, ως εξής:
«Άρθρο 8Α
Δοµές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών
που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες
1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής δύναται να ιδρύει Δοµές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες του άρθρου 11 του παρόντος µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη. Οι ως άνω Δοµές διέπονται από τον
οικείο Κανονισµό Λειτουργίας και µπορούν να χρηµατοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων, από άλλα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άλλων ευρωπαϊκών ή
διεθνών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών ή από κάθε είδους άλλους πόρους. Με από-
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φαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πέραν του Κανονισµού Λειτουργίας, ρυθµίζεται κάθε επιµέρους ζήτηµα που αφορά ιδίως τη σύσταση και οργάνωση των ως
άνω Δοµών Φιλοξενίας, το µόνιµο ή προσωρινό χαρακτήρα τους,
τη δυνατότητα ανάθεσης ή συµµετοχής άλλων φορέων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, οπότε συµπράττει ο κατά περίπτωση αρµόδιος
Υπουργός, στη δηµιουργία, υποστήριξη, στέγαση, στελέχωση ή
διαχείρισή τους, την εποπτεία και παρακολούθησή τους από το
Τµήµα Δοµών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο ή υπηκόων τρίτων
χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω Δοµών εφαρµόζονται αναλογικά η παρ.14 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 2
και 3 του άρθρου 14 του παρόντος, καθώς και η παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α’ 254), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Η τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας και οικονοµικής ενίσχυσης των αιτούντων
άσυλο ή άλλων ευάλωτων υπηκόων τρίτων χωρών και της εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου ανατίθεται στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ή άλλη
υπηρεσία του Υπουργείου στην οποία ενδέχεται να µεταβιβασθούν οι αρµοδιότητές της.»
4. α) Το άρθρο 3 του π.δ. 102/2012 (Α' 169) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 3
Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αποτελεί ενιαία
Υπηρεσία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας.
β. Τµήµα Λειτουργίας και Συντονισµού Επιχειρησιακών Δράσεων.
γ. Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας.
δ. Τµήµα Οικονοµικών.
ε. Τµήµα Δοµών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων
Οµάδων.»
β) Το άρθρο 7 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Οργανικές θέσεις προσωπικού
Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συνιστώνται οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, κατά κατηγορία και κλάδο,
ως ακολούθως:
α. 18 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού
β. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
δ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Ψυχολογίας
ε. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Νοµικής
στ. 1 θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
ζ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Κοινωνιολόγων
η. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
θ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
ι. 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού,
ια. 1 θέση ΔΕ Οδηγών,
ιβ. 2 θέσεις ΠΕ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών
ιγ. 10 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.»
γ) Το άρθρο 12 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 12
Οργανικές θέσεις προσωπικού περιφερειακών υπηρεσιών
πρώτης υποδοχής
Για τις ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υπο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ’ - 19 IOYΛIΟΥ 2013

δοχής συνιστώνται οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, κατά
κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:
α. 49 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού
β. 28 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ιατρών
γ. 14 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
δ. 14 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ψυχολογίας
ε. 39 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
στ. 56 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτών
ζ. 140 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
η. 28 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων
θ. 28 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Οδηγών.»
5. Μετά το άρθρο 5 του π.δ. 102/2012 προστίθεται άρθρο 5 Α
ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Τµήµα Δοµών Φιλοξενίας Αιτούντων
Άσυλο και Ευάλωτων Οµάδων
Το Τµήµα Δοµών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων
Οµάδων έχει ως αρµοδιότητα τη µελέτη, κατάρτιση, υλοποίηση
και παρακολούθηση των προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας
και οικονοµικής ενίσχυσης υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν
στις ευάλωτες οµάδες του άρθρου 11 του ν. 3907/2011 και αιτούντων άσυλο, καθώς και τη δηµιουργία Δοµών Φιλοξενίας που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποδοχής των ανωτέρω προσώπων.»
6. α) Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (Α’ 283) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να συνιστώνται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης:
α. Ειδικές επιτροπές για τη µελέτη, επεξεργασία και υποβολή
προτάσεων επί ειδικότερων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, συµπεριλαµβανοµένων επιτροπών για την
αξιολόγηση προτάσεων και εν γένει τη διαχείριση, εκτέλεση και
παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, από δικαστικούς
λειτουργούς, καθηγητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εµπειρογνώµονες και δικηγόρους, εν ενεργεία ή µη, υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ή άλλων υπουργείων ή φορέων του Δηµοσίου, ή άλλα
πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούµενες
γνώσεις ή εµπειρία. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται
εισηγητές από τα µέλη των ως άνω επιτροπών ή από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και γραµµατείς αυτών.»
β) Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να ορίζονται εισηγητές και γραµµατείς
των Επιτροπών της κ.υ.α. Π 1/1781/13.4.2005 (Β’ 515) αρµοδιότητας του εν λόγω υπουργείου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά
των διατάξεων του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Για την πρώτη εφαρµογή της περίπτωσης αυτής, η ισχύς της οικείας απόφασης ορισµού δύναται να ανατρέχει έως τις 13.2.2013.
7. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας του β’ εδαφίου της παρ. 4
του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 (Α’ 195) µπορεί, για τη διοικητική υποστήριξη των επιτροπών προσφυγών του άρθρου αυτού
και τον εν γένει συντονισµό του προσωπικού που δραστηριοποιείται σε αυτές, να προβλέπεται συντονιστής αξιωµατικός ο
οποίος ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τελεί εν
ενεργεία ή εν αποστρατεία. Για τον ορισµό ως συντονιστή εν
αποστρατεία αξιωµατικού απαιτείται η προηγούµενη εξασφάλιση
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σχετικής χρηµατοδότησης από την Ε.Ε., την Ύπατη Αρµοστεία
του Ο.Η.Ε. ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς ή οργανισµούς. Για την πρώτη εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου η
ισχύς της απόφασης ορισµού συντονιστή δύναται να ανατρέχει
έως την 1.5.2013.
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4029/2011(Α’ 245) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με δαπάνη των οικείων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ύστερα από
έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δύναται να παρέχεται στους εθελοντές πυροσβέστες
στολή και ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός ιδίων προδιαγραφών µε εκείνες του µόνιµου πυροσβεστικού προσωπικού,
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του παρόντος.
Μετά από απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και έγκριση του
αρµόδιου Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δύνανται να εκτελούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών του παρόντος, στα συνεργεία
των οικείων Περιφερειών της χώρας µε υλικά και ανταλλακτικά
που διατίθενται από αυτά και να παρέχονται καύσιµα στα οχήµατά τους.»
9. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α’ 102) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Οι Ο.Τ.Α. και οι Σύνδεσµοί τους δύνανται να καλύπτουν δαπάνες Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που
έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών του άρθρου 14 του ν.
3013/2002 κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την προµήθεια καυσίµων για τα
οχήµατά τους, ανταλλακτικών και συναφών υλικών, µε την προσκοµιδή των σχετικών παραστατικών, σύµφωνα µε το βασιλικό
διάταγµα της 17.5/15.6.1959 (Α’ 114).»
Άρθρο 111
Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά
που έχουν χορηγηθεί ως µισθολογικές παροχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις των εργαζοµένων στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., τα οποία βασίζονταν
είτε στις ισχύουσες ΣΣΕ, είτε σε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ. είτε στις ατοµικές συµβάσεις εργασίας ως
την ψήφιση του παρόντος. Τυχόν καταλογισµοί που έχουν ήδη
πραγµατοποιηθεί, αίρονται µε τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 112
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε εξαίρεση τα οριζόµενα
στο άρθρο 72 ή αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις
αυτού.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): 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.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν
από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1
και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύει, µετά την από 15 Ιουλίου
2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά µε την υπόθεση του
ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC και
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την υπ’ αριθµόν 1/18-7-2013 απόφαση του Πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος.
Με την υπ’ αριθµόν 2138/16-7-2013 επιστολή µου προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
κ. Χαράλαµπο Αθανασίου απεστάλη προς τη Βουλή µε το υπ’
αριθµόν 2167/16-7-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί
στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης 31-12-2012, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύει.
(Ο σχετικός κατάλογος καταχωρίζεται στα Πρακτικά της Βουλής έχει ώς εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κατόπιν
της από 17-7-2013 κληρώσεως ενώπιον του Σώµατος των µελών
του Δικαστικού Συµβουλίου εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 1/18-7-2013
απόφαση του πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου
86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, µε την οποία εκρίθη ότι ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης
πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του εισαγγελέως στην εν λόγω υπόθεση λόγω αποκλεισµού.
(Η εν λόγω απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά της Βουλής
και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Προτείνω λοιπόν στο Σώµα να διεξαχθεί εκ νέου κλήρωση τακτικού
εισαγγελέως του Δικαστικού Συµβουλίου.
Ως µέλη της εφορευτικής επιτροπής της κληρώσεως ορίζονται
ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης και ο Γραµµατέας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
Θα διεξαχθεί µία κλήρωση από τον κατάλογο των µελών της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη του ασκούντος
καθήκοντα εισαγγελέα του Δικαστικού Συµβουλίου και θα διεξαχθεί ως ακολούθως:
Τα ονόµατα των δικαστών της κληρώσεως θα αναγιγνώσκονται από τον Γραµµατέα κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Οι κλήροι που
θα φτιάχνονται θα τοποθετούνται ένας προς ένας στο αντίστοιχο
αδιαφανές σφαιρίδιο και στη συνέχεια θα τοποθετούνται εντός
διαφανούς κάλπης, η οποία θα ευρίσκεται επί της Έδρας. Κατόπιν θα ανακατευθούν τα σφαιρίδια µέσα στην κάλπη.
Από την κάλπη στην οποία θα τοποθετηθούν οι κλήροι µε τα
ονόµατα των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, θα εξαχθεί ένας κλήρος για την ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα του Δικαστικού Συµβουλίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνείτε µε την πρόταση ως
προς τη διαδικασία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεπώς το Σώµα συµφώνησε οµοφώνως.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου των µελών
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
(Στο σηµείο αυτό γίνεται η ανάγνωση του καταλόγου των
µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου από τον Γραµµατέα
της Βουλής κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη)
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:
Ευτέρπη Κουτζαµάνη
Ρούσσος-Εµµανουήλ Παπαδάκης
Αναστάσιος Κανελλόπουλος
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης
Γεώργιος Παντελής
Γεώργιος Μπόµπολης
Αθανάσιος Κατσιρώδης
Νικόλαος Παντελής
Γεώργιος Κολιοκώστας
Ξένη Δηµητρίου-Βασιλοπούλου
Δηµήτριος Δασούλας
Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ανεγνώσθησαν συνολικώς δώδεκα ονόµατα εκ του καταλόγου των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου.
Διαπιστώνεται ότι έχουν τοποθετηθεί όλα τα προς κλήρωση
ονόµατα µέσα στα αδιαφανή σφαιρίδια -ένα σε κάθε σφαιρίδιοκαι τοποθετήθηκαν όλα στη διαφανή κάλπη.
Παρακαλώ τώρα τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη
Τραγάκη να ανακατέψει τα σφαιρίδια που βρίσκονται στην
κάλπη.
(Στο σηµείο αυτό ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης
Τραγάκης ανακατεύει τα σφαιρίδια που βρίσκονται στην κάλπη)
(Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής εξάγει ένα σφαιρίδιο,
το αποσφραγίζει, το επιδεικνύει στα µέλη του Προεδρείου το ευρισκόµενο σε αυτό όνοµα, το εκφωνεί προς το Σώµα και το παραδίδει στον Γραµµατέα, ο οποίος σηµειώνει ιδιοχείρως στο
σχετικό πρακτικό το όνοµα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκληρώθη ο εξής εκ του καταλόγου των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου:
Αναστάσιος Κανελλόπουλος
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των
Πρακτικών καθ’ ο µέρος αφορούν την συµπληρωµατική ειδική
ηµερήσια διάταξη, γιατί πρέπει να αποσταλεί στον πρόεδρο της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου το µέλος του Δικαστικού Συµβουλίου το οποίο κληρώθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το Σώµα
οµοφώνως παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Ολοκληρώθηκε η συµπληρωµατική ειδική ηµερήσια διάταξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε τώρα στη νοµοθετική εργασία και στη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία,
Ίντερνετ και Τηλεόραση».
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές τόσο η απόφαση για την ΕΡΤ όσο
και το σηµερινό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης για τη ΝΕΡΙΤ υπηρετεί δύο βασικούς στόχους, από τη µια µεριά είναι οι απολύσεις δύο χιλιάδων και πλέον εργαζοµένων και η διάλυση των
εργασιακών σχέσεων για το προσωπικό που τελικά θα αποµείνει
στη νέα κρατική ραδιοτηλεόραση. Από την άλλη µεριά είναι ο
στόχος της πιο αποτελεσµατικής προβολής µέσα από την κρατική ραδιοτηλεόραση της κυρίαρχης πολιτικής και ιδεολογίας,
την ακόµα µεγαλύτερη προσαρµογή στα κριτήρια της αγοράς
και της ανταγωνιστικότητας, γεγονός που θα οδηγήσει, κατά τη
γνώµη µας, σε µεγαλύτερη υποβάθµιση της ενηµέρωσης για τον
λαό, της ψυχαγωγίας, του πολιτισµού και του αθλητισµού, που
θα έπρεπε να υπηρετεί ένας κρατικός φορέας ραδιοτηλεόρασης.
Όπως είπαµε και χθες, η απόφαση για την ΕΡΤ, που επιστεγάζεται µε την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου, δεν αφορά µόνο
την ΕΡΤ, µόνο τους εργαζόµενους της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ αποτελεί τον
προποµπό για την εφαρµογή της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, για την επέκτασή της και σε άλλους δηµόσιους οργανισµούς ή οργανισµούς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και
πιθανότατα ο τρόπος και η διαδικασία µε την οποία υλοποιήθηκε
το κλείσιµο της ΕΡΤ να υπηρετεί και αυτόν τον σκοπό, να στείλει
δηλαδή το µήνυµα ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη µε κάθε
µέσο να υλοποιήσει µια αντιδραστική, αντιλαϊκή πολιτική.
Είπαµε, επίσης, ότι µέσω της συρρίκνωσης ή του κλεισίµατος
αυτών των οργανισµών υπηρετούνται και άλλοι στόχοι, όπως
είναι η πλήρης παράδοση αυτών των δραστηριοτήτων απευθείας
σε επιχειρηµατικούς οµίλους. Στην περίπτωση όµως της ΕΡΤ
υπηρετείται ένας επιπλέον στόχος. Διότι η ΕΡΤ δεν είναι απλώς
µία επιχείρηση, είναι ένα µέσο µαζικής ενηµέρωσης, ενταγµένο
στον µηχανισµό του κράτους και υπηρετεί τους προπαγανδιστικούς, ιδεολογικούς και πολιτικούς σκοπούς του σηµερινού συστήµατος.
Η δική µας κριτική ως ΚΚΕ απέναντι στην Κυβέρνηση δεν είναι
ότι δεν θέλει να έχει έναν κρατικό φορέα ραδιοτηλεόρασης, µικρότερο ή µεγαλύτερο, συρρικνωµένο ή λιγότερο συρρικνωµένο, όµως θα υπάρχει ένας κρατικός φορέας ραδιοτηλεόρασης, αντιλαϊκός, σε βάρος των λαϊκών συµφερόντων και
του δικαιώµατος του λαού στην ενηµέρωση.
Δεν µπορεί, δεν υπάρχει αστικό κράτος χωρίς να έχει τη δική
του τηλεόραση, µικρότερη ή µεγαλύτερη. Γιατί; Διότι δεν µπορεί
το σύστηµα να αφήσει το ζήτηµα της ενηµέρωσης µόνο στα ιδιωτικά κανάλια, που βέβαια ιδεολογικά και πολιτικά είναι στο ίδιο
ακριβώς στρατόπεδο, όµως η σύνδεσή τους µε µεµονωµένους
επιχειρηµατίες, µετόχους και άρα µε τους ιδιαίτερους στόχους
που αυτοί υπηρετούν δεν τους επιτρέπει να παίξουν τον ρόλο
του συλλογικού εκφραστή του συστήµατος των γενικών συµφερόντων της κυρίαρχης τάξης.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα υπάρχει µια κρατική ραδιοτηλεόραση µε
βαθιά αντιλαϊκό προσανατολισµό. Είναι άλλο πράγµα, βέβαια, ότι
όλα αυτά τα χρόνια, για µια σειρά λόγους που είχαν να κάνουν
και µε το κίνηµα στην Ελλάδα και τις διεκδικήσεις του, υπήρχε
ένα επίπεδο ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας µέσα από την ΕΡΤ,
σχετικά καλύτερο από αυτό που υπήρχε στα ιδιωτικά κανάλια.
Και το µέτρο της ποιότητας σε αυτό, δεν είναι η τηλεθέαση.
Γιατί ακούστηκε πολλές φορές -και σήµερα από αυτήν εδώ την
Αίθουσα- για την τηλεθέαση και περνάει από το µυαλό µας τι
έχουν να δουν τα µάτια µας από το νέο κρατικό φορέα ραδιοτηλεόρασης, τη ΝΕΡΙΤ, το επόµενο διάστηµα, µε βάση αυτά τα κριτήρια της εµπορικότητας, της τηλεθέασης, πέρα από το γεγονός
και από το ζήτηµα πώς µετριέται τελικά η τηλεθέαση, από τι εταιρείες, µε τι µεθόδους και τι τελικά σκοπούς υπηρετεί.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Πιο συγκεκριµένα για το νοµοσχέδιο. Στο κείµενο του νοµοσχεδίου, στη συζήτηση στην επιτροπή, αλλά και χθες, στη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, η Κυβέρνηση
επιχείρησε να εµφανιστεί βασιλικότερη του βασιλέως, για µια
σειρά φαινόµενα, τα οποία υπήρχαν στην ΕΡΤ, τα οποία ήταν
δικό τους δηµιούργηµα, των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία, όχι µόνο
δεν λύνονται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά κατά τη
γνώµη µας, επιδεινώνονται ακόµη περισσότερο.
Αναφέροµαι σε ορισµένα χαρακτηριστικά. Παχυλοί µισθοί,
εξωτερικές παραγωγές, σπατάλες, ανταποδοτικό τέλος για την
ΕΡΤ. Και µάλιστα λέτε -είπατε και σήµερα- ότι όλες οι πτέρυγες
της Βουλής τα κάλυπταν, δεν είχαν το θάρρος να τα πουν κ.λπ.
Σας διαβάζω τι είπε το ΚΚΕ σε ερώτησή του, είκοσι ηµέρες πριν
κλείσει η ΕΡΤ:
«Η Κυβέρνηση συνεχίζει και ολοκληρώνει την απαράδεκτη πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων που µεθοδικά διαµόρφωσαν εργαζόµενους πολλών εργασιακών και µισθολογικών
ταχυτήτων και µε ευθύνη των συνδικαλιστικών ηγεσιών, για να
διασπούν τους εργαζόµενους, να τους ελέγχουν ή να εξαγοράσουν και ένα µικρό τµήµα µε τη µέθοδο των υψηλών µισθών και
των προνοµίων. Το µεγαλύτερο τµήµα των εργαζοµένων εργαζόταν και εργάζεται σε δύσκολες συνθήκες που σήµερα οξύνεται, λόγω κρίσης.»
Εµφανίζεται ως πλεονάζον το προσωπικό που οι διοικήσεις της
ΕΡΤ δεν αξιοποιούν, χρησιµοποιώντας στις θέσεις τους ιδιωτικά
συνεργεία. Το ίδιο γίνεται και µε τις εξωτερικές παραγωγές,
όπου χρησιµοποιούνται υποδοµές, στούντιο και προσωπικό της
ΕΡΤ, ανεβάζοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας. Και µάλιστα για το ανταποδοτικό τέλος, λέγαµε τότε, ότι υλοποιείται απόφαση της προηγούµενης κυβέρνησης για αφαίρεση του 25% από
το φόρο που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά υπέρ της ΕΡΤ, ο
οποίος κατευθύνεται στη ΛΑΓΗΕ, δηλαδή στις πράσινες επενδύσεις κ.ο.κ.. Αυτά λέγαµε, αυτά κατήγγειλε και ρωτούσε το ΚΚΕ
είκοσι ηµέρες πριν το κλείσιµο της ΕΡΤ.
Το µεγάλο ερώτηµα που τίθεται, είναι: µε το σηµερινό νοµοσχέδιο αντιµετωπίζεται αυτή η κατάσταση; Εµείς λέµε κατηγορηµατικά όχι. Θα επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο και αυτό
προκύπτει και από το κείµενο του νοµοσχεδίου. Γιατί, όµως, τα
επικαλείστε όλα αυτά; Επαναλαµβάνω ότι ήταν δικό σας δηµιούργηµα, για να υπηρετήσετε τη θεωρία περί αµαρτωλής ΕΡΤ,
ενοχοποιώντας εργαζόµενους, που και σήµερα ήταν κακοπληρωµένοι, µε τους διάφορους αυλικούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας και να ολοκληρώσετε το έγκληµα σε βάρος των εργαζοµένων της ΕΡΤ, απολύοντας τη συντριπτική πλειοψηφία από
αυτούς και διαλύοντας -στην κυριολεξία, τσακίζοντας- τις εργασιακές σχέσεις για το προσωπικό που θα αποµείνει.
Από πού προκύπτει. Οι απολύσεις προκύπτουν από τη δική
σας πολιτική και οµολογία. Βέβαια, στο κείµενο του νοµοσχεδίου
δεν αναφέρεται ο αριθµός, τα οργανογράµµατα του νέου σχήµατος. Δεν αναφέρεται τίποτα. Άρα οι απολύσεις µπορεί να είναι
και περισσότερες από αυτές που έχουν εξαγγελθεί.
Για τα εργασιακά, που για µας είναι και οι σηµαντικότερες διατάξεις του νοµοσχεδίου. Άρθρο 15. Γίνεται αναφορά για ατοµικές συµβάσεις, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, συµβάσεις έργου,
το αίσχος µε το µπλοκάκι που έχει εφαρµοσθεί παντού, δηλαδή
εφαρµογή όλης της γκάµας των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.
Το αποτέλεσµα θα είναι ελάχιστοι εργαζόµενοι, χωρίς δικαίωµα στη µόνιµη σταθερή δουλειά, χωρίς δικαιώµατα, που θα
τους ανακυκλώνετε για να κοροϊδεύετε και να λέτε ότι δίνετε την
ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, µοιράζοντας τη φτώχια και την
ανεργία και πάνω απ’ όλα, για να τους έχετε σε πλήρη εργασιακή
οµηρία.
Και επειδή εδώ γίνεται πολύς λόγος περί ανεξαρτησίας των
εργαζοµένων και των δηµοσιογράφων της ΕΡΤ, εµείς θέλουµε
να µας απαντήσετε στο εξής: Σ’ έναν εργαζόµενο, δηµοσιογράφο, τεχνικό, οτιδήποτε, που τον έχετε σε εργασιακή οµηρία,
θα ανανεωθεί ή δεν θα ανανεωθεί η σύµβασή του, προκειµένου
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να µην πεταχτεί στην ανεργία; Πώς θα είναι ανεξάρτητος ένας
εργαζόµενους που θα είναι σε εργασιακή οµηρία;
Για εµάς, ειδικά όσον αφορά τους εργαζόµενους, όλα αυτά
που αναφέρονται και στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου,
περί ανεξαρτησίας από κοµµατικές και πολιτικές επιρροές, ανοίγουν το δρόµο και το λέµε ευθέως, µέχρι και για απαγόρευση
της συνδικαλιστικής δράσης στη νέα κρατική ραδιοτηλεόραση,
στο όνοµα της δήθεν ανεξαρτησίας. Και βέβαια στο κείµενο του
νοµοσχεδίου, δεν περιλαµβάνονται και µία σειρά άλλα ζητήµατα.
Δεν υπάρχει δηλαδή αναφορά, όπως είπαµε, στον αριθµό των
εργαζοµένων, τι θα γίνει µε τα µουσικά σύνολα, µε ποια διαδικασία θα γίνουν οι προσλήψεις, γιατί ούτε και εδώ αναφέρεται το
ΑΣΕΠ. Υπάρχουν µία σειρά ευχολόγια, περί διαφάνειας και αξιοκρατίας, που κατά τη γνώµη µας θα είναι φύλλο συκής.
Την ίδια στιγµή, υπάρχει η παράγραφος 2 του άρθρου 15,
όπου προβλέπει την απευθείας ανάθεση έργου σε δηµοσιογράφους ή άλλο προσωπικό. Τι φωτογραφίζεται εδώ; Ξανά παχυλοί
µισθοί σε ορισµένους, συµπράξεις µε ιδιώτες επιχειρηµατίες,
εξωτερικές παραγωγές και συνέχιση της ίδιας κατάστασης που
υπάρχει και σήµερα.
Ζήτηµα δεύτερον. Οι βαρύγδουπες εκφράσεις περί ανεξαρτησίας και πολυφωνίας στη νέα κρατική ραδιοτηλεόραση που αναφέρεται στο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, είναι µία τεράστια
υποκρισία. Και η σηµερινή ΕΡΤ -το είπαµε και χθες- και πολύ περισσότερο η αυριανή ΝΕΡΙΤ, δεν θα είναι ανεξάρτητη. Θα είναι
ελεγχόµενη και όσον αφορά την αναπαραγωγή της κυρίαρχης
προπαγάνδας, της κυρίαρχης πολιτικής και ιδεολογίας αλλά και
όσον αφορά τη στήριξη των επιχειρηµατικών οµίλων και στο
χώρο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και όχι µόνο.
Αναφέρονται µια σειρά υπαρκτά φαινόµενα στην αιτιολογική
έκθεση για κρατικό κυβερνητικό έλεγχο, έλλειψη ανεξαρτησίας,
πολυφωνίας, φαινόµενα που δηµιουργήθηκαν δηλαδή από τις
µέχρι σήµερα κυβερνήσεις και αν θέλετε εµείς µπορούµε να
πούµε και πολλά περισσότερα παραδείγµατα, γιατί ήµασταν τα
µεγαλύτερα θύµατα ιδεολογικά αυτής της κατάστασης από τον
αντικοµµουνισµό, την παραχάραξη της ιστορίας, τον εξωραϊσµό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπήρχε στην κρατική ραδιοτηλεόραση και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά βέβαια, παρά τις προσπάθειες δηµοσιογράφων, φιλότιµων εργαζοµένων της ΕΡΤ που δεν
υποτάσσονταν στην κυρίαρχη αυτή πολιτική, αλλά που δεν ήταν
δυνατόν και οι προσπάθειές τους να αλλάξουν αυτόν τον χαρακτήρα και τον ρόλο της ΕΡΤ.
Είπαµε και χθες και το επαναλαµβάνουµε ότι η ΕΡΤ όλα τα
προηγούµενα χρόνια ήταν φερέφωνο του δικοµµατισµού και το
τελευταίο διάστηµα εξελίσσεται σε φερέφωνο του νέου διπολισµού. Και σήµερα, στο όνοµα αυτών των φαινοµένων επιχειρείται
να αλλάξει η κατάσταση και να αλλάξει προς το χειρότερο. Η
ΝΕΡΙΤ θα είναι ακόµη πιο ελεγχόµενη από το κράτος, -και το κράτος δεν ταυτίζεται πάντα µε την κυβέρνηση, βεβαίως η κυβέρνηση είναι µέρος του κράτους, αλλά δεν ταυτίζονται- το κράτος
των µεγαλοεπιχειρηµατιών και από τα κριτήρια της αγοράς, της
ανταγωνιστικότητας, που τα υιοθετείτε όλες οι πτέρυγες.
Τι προκύπτει από τα άρθρα 7, 8 και 9, σε σχέση µε τη συγκρότηση των οργάνων. Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει τον βασικό ρόλο. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, εγκρίνει µε κοινή
υπουργική απόφαση, όπως προβλέπει το άρθρο 16 το ιδρυτικό
καταστατικό, άρα τις δραστηριότητες, το περιεχόµενο και το
πλαίσιο δράσης του νέου φορέα. Στη γενική συνέλευση µετέχουν
οι Υπουργοί της Κυβέρνησης. Η τελική επιλογή των προσώπων
για το εποπτικό και το διοικητικό συµβούλιο ανήκει στον
Υπουργό, έστω και αν έχει γίνει µια προεπιλογή, συνεπώς ο έλεγχος συνεχίζει να ασκείται από την Κυβέρνηση σε βασικά ζητήµατα.
Να δεχθούµε, όµως, αν θέλετε και για την οικονοµία της συζήτησης, αυτό που λέτε, ότι δηλαδή θα υπάρχει µια κάποια απαγκίστρωση από την εκάστοτε κυβέρνηση, µε βάση το χρόνο
θητείας των οργάνων της ΝΕΡΙΤ που υπερβαίνει την κυβερνητική
θητεία, µε βάση τον τρόπο διορισµού µέσω φορέων επιλογής και
πάει λέγοντας.
Αυτό από µόνο του δίνει εχέγγυα ανεξαρτησίας; Εµείς λέµε
όχι, ξεκάθαρα. Απλά ακολουθείται µία τάση που υπάρχει σε µια
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σειρά κρατικούς θεσµούς και στην κρατική τηλεόραση και που
υπάρχει και σε άλλες χώρες.
Γι’ αυτό και όλη αυτή η λατρεία και της Κυβέρνησης και της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για το BBC, που εχθές αναφέραµε
από αυτό εδώ το Βήµα πόσο ανεξάρτητο είναι το BBC. Ποια είναι
η τάση, η αναγκαιότητα που ακολουθείται; Έχετε σήµερα ανάγκη
θεσµών –και η κρατική ραδιοτηλεόραση είναι τέτοιος θεσµόςακόµη πιο επιτελικών, που η λειτουργία τους δεν θα επηρεάζεται
στο ελάχιστο από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία, τις καµπές,
την κυβερνητική αστάθεια, τους αγώνες του λαού. Έχετε δηλαδή
ανάγκη θεσµών που θα είναι ακλόνητοι, ταξικά πιο θωρακισµένοι
και ανεπηρέαστοι στην εξυπηρέτηση των γενικών συµφερόντων
του συστήµατος της κυρίαρχης πολιτικής και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Καµµία ανεξαρτησία, λοιπόν, δεν θα υπάρχει. Η µόνη ανεξαρτησία θα είναι αυτή από τα λαϊκά συµφέροντα, και αν θέλετε, και
αυτά τα όργανα που συγκροτούνται δεν θα υπόκεινται στο ελάχιστο και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που υπήρχε µέχρι σήµερα, δεν θα υπάρχει ούτε αυτό, που δεν έρχονται οι ανεξάρτητες –λεγόµενες- αρχές ούτε στην ακρόαση φορέων. Θα λέτε
ότι αυτοί είναι ανεξάρτητοι και άρα δεν υπόκεινται σε τέτοιου είδους έλεγχο. Αυτό αποδεικνύεται και από τον τρόπο και από τις
διαδικασίες επιλογής. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα επιλέγονται
για τα διοικητικά συµβούλια, το εποπτικό συµβούλιο κ.λπ.; Άνθρωποι της αγοράς, τεχνοκράτες, µε λίγα λόγια, του συστήµατος και µάλιστα του πιο σκληρού πυρήνα του συστήµατος,
άµεσοι εκπρόσωποι του κεφαλαίου και της ιδεολογίας του.
Θέλω να θέσω µία σειρά κρίσιµα ζητήµατα τα οποία είδαµε και
στην επιτροπή.
Το άρθρο 16, παράγραφος 3 αφήνει πολλά περιθώρια τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ να κατευθυνθούν, να παραδοθούν
σε επιχειρηµατικούς οµίλους και για το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ότι η NEΡIT είναι διάδοχο νοµικό πρόσωπο της ΕΡΤ, όπως
ανέφεραν προηγούµενα νοµοσχέδια για τους τότε πρόγονους
της σηµερινής ΕΡΤ. Δεν υπάρχει αναφορά σε αριθµό καναλιών,
γεγονός που προαναγγέλλει τη συρρίκνωση της ΕΡΤ και δεν γίνεται για λόγους εξοικονόµησης, γίνεται για να αδειάσει ο χώρος
ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους τα µεγάλα ιδιωτικά
κανάλια και να µπει χέρι στις τεράστιες υποδοµές, στα δίκτυα
και τις συχνότητες της ΕΡΤ τα οποία –ειδικά µία σειρά ακίνηταείναι και σήµερα ενταγµένα στο ΤΑΙΠΕΔ.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: το ΚΚΕ επιµένει
ότι πρέπει να καταργηθεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, να
καταργηθεί η απόφαση για την ΕΡΤ, να ανοίξει η ΕΡΤ χωρίς απολύσεις και µε ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Η ΕΡΤ µπορεί, έχει δυνατότητες να αξιοποιήσει µέσα
και προσωπικό και για να υπηρετήσει το δικαίωµα του λαού στην
ενηµέρωση αλλά και για να στηρίξει την πολύµορφη πολιτιστική,
καλλιτεχνική δηµιουργία και την ψυχαγωγία του λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λέτε ότι τελειώνετε, αλλά δεν τελειώνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν πήρα παραπάνω χρόνο εγώ και µε
διακόψατε κιόλας για να κάνετε την κλήρωση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεχτήκαµε κιόλας να γίνει η κλήρωση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Μπορεί η ΕΡΤ εποµένως να παίξει αυτό
το ρόλο, πρέπει να γίνει αντικείµενο διεκδίκησης, αλλά πρέπει ο
αγώνας για να µην περάσουν τα συγκεκριµένα σχέδια για την
ΕΡΤ να συνδεθεί µε την πάλη για ριζικές αλλαγές.
Δεν είναι δυνατόν σήµερα που τα πάντα –τα κανάλια, οι συχνότητες, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, συστήµατα τηλεπικοινωνιών- ανήκουν στα µονοπώλια, να εξασφαλιστεί ούτε το
δικαίωµα του λαού στην ενηµέρωση, ούτε φυσικά να µπουν κανόνες και ρυθµίσεις –όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- προκειµένου να υπηρετηθεί αυτός ο στόχος. Με αυτήν την έννοια το ΚΚΕ καταψηφίζει και το σχέδιο νόµου και τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
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Τον λόγο έχει ζητήσει για ένα λεπτό ο Υπουργός κ. Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα για ένα απαράδεκτο και καταδικαστέο συµβάν.
Πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πήγε
στο «Αττικό Νοσοκοµείο» για να κάνει διάλογο µε τους εργαζόµενους. Εκεί δέχτηκε µία απίστευτη επίθεση. Χειροδίκησαν εις
βάρος του άτοµα που φώναζαν το γνωστό ανατριχιαστικό σύνθηµα για το Μελιγαλά.
Καλώ όλους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ειδικά όποιους
χρησιµοποιούν τέτοια εµπρηστικά λόγια.
Φυσικά καταδικάζουµε δριµύτατα αυτήν την απαράδεκτη επίθεση και αναµένουµε το ίδιο από το σύνολο των κοµµάτων που
θέλουν να ανήκουν στο δηµοκρατικό τόξο.
Οι θιασώτες της βίας δεν έχουν καµµία θέση στη δηµοκρατική
µας κοινωνία. Πιστεύω θα πράξετε ανάλογα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Τα ΜΑΤ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι έτσι…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είχε αρνηθεί να είναι εκεί τα ΜΑΤ και γι’ αυτό ορισµένοι ξένοι προς το νοσοκοµείο, φωνάζοντας προπολεµικά
συνθήµατα επιτέθηκαν και χειροδίκησαν εις βάρος του.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Χειροδίκησαν;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Χειροδίκησαν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τις έφαγε δηλαδή ο κύριος
Γεωργιάδης;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, τις έφαγε. Είναι στο internet. Να
πλακωθούν να δούµε ποιος είναι πιο δυνατός. Αφήστε, λοιπόν,
την ειρωνεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης ως ειδικός αγορητής εκ µέρους των
Ανεξαρτήτων Βουλευτών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω πως οι πολιτικές διαφορές λύνονται αλλιώς και όχι µε
αυτόν τον τρόπο, έστω και αν κάποιοι µε την εν γένει συµπεριφορά τους προκαλούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε συνάδελφε, τι εννοείτε; Ότι ο Υπουργός προκάλεσε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, είναι γενική τοποθέτηση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Περίεργες αντιλήψεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η αιφνιδιαστική και άκρως αντιδηµοκρατική διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ ανέδειξε µία σειρά
από πράξεις και µεθόδους που σφραγίζουν την προχειρότητα
και την έλλειψη σχεδίου για τον τόπο που διέπει την ηγετική
οµάδα και την οµάδα των γνωστών και εξ απορρήτων του Πρωθυπουργού, του κ. Σαµαρά. Εκτός και αν –όπως υποστηρίζουν
κάποιοι και µάλιστα µε επιχειρήµατα- ο κ. Σαµαράς έκανε ό,τι
έκανε για να καταλήξει σε εκλογικό αιφνιδιασµό µπροστά στα
αδιέξοδα της πολιτικής του και στο να εκβιάσει τους κυβερνητικούς του εταίρους να τον ρίξουν. Άλλοι πάλι διατείνονται ότι το
επιτελείο του Πρωθυπουργού απλά υποτίµησε τις αντιδράσεις.
Όπως και να έχει το πράγµα, ένα είναι βέβαιο, ότι τότε υποτιµήθηκε ένα στοιχείο, ότι το αξιακό φορτίο που κουβαλάει η ΕΡΤ
–όχι ως ΕΡΤ, αλλά ως δηµόσιο αγαθό της ενηµέρωσης µε όλες
τις στρεβλώσεις και τις αδυναµίες, τις πολιτικές παρεµβάσεις και
την αναξιοκρατία- ήταν αυτό που ξεσήκωσε αντίδραση µεγάλη
από την κοινωνία, η οποία απέρριψε τέτοιες αντιδηµοκρατικές
µεθόδους και βέβαια ήταν κατακραυγή για την ίδια την Κυβέρνηση και για το «success story» του Πρωθυπουργού που είδε
ξαφνικά αυτό να διεθνοποιείται στα µαύρα πρωτοσέλιδα της
«LIBERATION», της «HUMANITE» και άλλων έγκριτων ευρωπαϊκών εφηµερίδων, στη Βέλγικη τηλεόραση που αντικατέστησε το
σήµα της µε το σήµα της ΕΡΤ δείχνοντας αλληλεγγύη, στην
«EBU» που κατακεραύνωσε την Κυβέρνηση, ακόµα και στις αποστάσεις που τηρήθηκαν από τις Βρυξέλλες.
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Η Κυβέρνηση αναδιπλώθηκε και µετά από πολλά «είπα-ξείπα»
φέρνει τώρα ένα νοµοσχέδιο για µία δηµόσια ραδιοτηλεόραση
που στην ουσία ενσωµατώνει ένα µέρος από το σχέδιο του κ. Μόσιαλου που είχε συντάξει µία επιτροπή υπό τον καθηγητή κ. Αλιβιζάτο. Μόνο που είναι διαφορετικές εποχές και είναι κλειστή η
δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Όµως ενώ υποστηρίζεται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου ότι είναι ζητούµενο η µετατροπή της ραδιοτηλεόρασης
από κυβερνητική και κρατική σε δηµόσια και η δηµιουργία ενός
σύγχρονου µοντέλου διοίκησης, θα επισηµάνω µε επιχειρήµατα
παρακάτω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και πως στόχος της Κυβέρνησης είναι ο απόλυτος έλεγχος της Νέας Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, της NEΡIT, για τα επόµενα πολλά χρόνια, αφού τα
κόµµατα εξουσίας θέλουν να τη χρησιµοποιήσουν όχι ως αγαθό
δηµόσιας ενηµέρωσης και πολιτισµού, αλλά, µάλλον, ως εργαλείο κυβερνητικής χειραγώγησης και αποπροσανατολισµού της
κοινωνίας για να ολοκληρώσουν µία πολιτική που οδηγεί σε αδιέξοδα και φτωχοποιεί ένα µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Τόσο η δική µου άποψη όσο και της συντριπτικής πλειοψηφίας
των Ανεξάρτητων Βουλευτών αλλά και της «Νέας Μέρας», της
Νέας Μεταρρυθµιστικής Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης του
κόµµατός µου δηλαδή, είναι πως ένας απόλυτα ελεγχόµενος από
αυτήν εδώ την Κυβέρνηση νέος ραδιοτηλεοπτικός δηµόσιος οργανισµός δεν µπορεί παρά να υπηρετεί µε πίστη αυτά τα συµφέροντα που εκφράζει αυτή η πολιτική, η οποία βλέπει την κρίση
χρέους σαν µια µεγάλη ευκαιρία διαρπαγής. Με την συνενοχή
κυβερνήσεων και όχι µόνο, η κρίση χρέους λειτουργεί γι’ αυτά
τα συµφέροντα σαν µονόδροµος.
Γιατί όπως αναφέρουν και οι «FINANCIAL TIMES», ποτέ άλλοτε
σε περίοδο κρίσης οι εκατοµµυριούχοι δεν είχαν συγκεντρώσει
τόσο πλούτο. Γιατί η κρίση χρέους δεσµεύει του πολίτες των
χωρών να εργάζονται στο διηνεκές για την αποπληρωµή του µε
όρους που καθιστούν ουσιαστικά ανέφικτη την απαλλαγή τους
απ’ αυτό. Είναι ένα σύστηµα φτιαγµένο να υπηρετεί τους λίγους
σε βάρος των πολλών. Προτού συνειδητοποιήσουν –οι πολλοίτι συµβαίνει και µε δικαιοσύνη χωρίς οργή και φόβο αλλά µε βαθειά αίσθηση της ιστορίας, επιβάλλουν λύσεις προς το καλό των
κοινωνιών.
Ας πάµε τώρα στα πιο πεζά του νοµοσχεδίου. Αν ο ν. 1730/87
έδινε τη δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να ορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΤ και η εναλλαγή των κυβερνήσεων να
οδηγεί στην εναλλαγή των διοικήσεών της –µε ό,τι θετικό και αρνητικό συµβόλιζε αυτό για τον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής
πολιτείας- τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο η νέα ελληνική ραδιοτηλεόραση θα ελέγχεται για πολλά χρόνια όχι από την εκάστοτε
κυβέρνηση αλλά από τους ανθρώπους που θα τοποθετήσει αρχικά αυτή εδώ η Κυβέρνηση.
Σε ό,τι αφορά τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς θα µοιάζουν
πολύ, δυστυχώς, µε τους ιδιωτικούς σε ό,τι αφορά και το περιεχόµενό τους. Θα είναι απόλυτα ελεγχόµενοι και στη στελέχωση
άρα και στο περιεχόµενο από όλους αυτούς που εκφράζουν µε
έναν δογµατισµό και µε µένος τις σκληρές πολιτικές της λιτότητας που φτωχοποιούν ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας και που
τους στερούν βεβαίως την ελπίδα ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα µπορούσαν τουλάχιστον να κερδίσουν µερικά από
αυτά που έχουν χάσει, όπως είναι οι αποδοχές, οι δηµόσιες υπηρεσίες, το δικαίωµα στην εργασία, η υγεία, η παιδεία κ.α. που θυσιάζονται χωρίς ελπίδα στην εξόφληση του χρέους.
Απουσιάζει, επίσης, ο αριθµός των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών, συµβατικών, διαδικτυακών, δορυφορικών. Αυτό θα επιτρέψει στη διορισµένη διοίκηση του νέου φορέα να αποφασίσει και
να λειτουργήσει όπως η ίδια επιθυµεί µε άγνωστα κριτήρια, τον
αριθµό και το χαρακτήρα τους, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει
για µια καινούργια συρρικνωµένη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Άρα, πρέπει να έχουµε και αριθµό και αιτιολόγηση.
Στο άρθρο 1, παράγραφος 3, όπου αναφέρεται πως η ΝΕΡΙΤ
ανήκει στο δηµόσιο τοµέα και εποπτεύεται από το κράτος, η συγκεκριµένη διάταξη συγκρούεται µε το άρθρο 2, παράγραφος 3,
που αναφέρει ότι η δηµόσια ραδιοτηλεόραση κατά τη λειτουργία
της είναι ανεξάρτητη από το κράτος και από φορείς δηµόσιας
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εξουσίας. Κατά την άποψη µου η ραδιοτηλεόραση ανήκει στο
δηµόσιο τοµέα και πρέπει να εποπτεύεται από τη Βουλή.
Στο άρθρο 3, που αναφέρει ότι τα προγράµµατα επιδιώκουν
την αντικειµενικότητα -νοµίζω αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους- πρέπει να µιλάµε για αµεροληψία στον τρόπο που
θα παρουσιάζονται τα προγράµµατα και ισότιµα όλες οι απόψεις.
Όσον αφορά τη διαφύλαξη της ποιότητας της ελληνικής
γλώσσας, πρέπει να αποδεικνύεται έµπρακτα, λοιπόν ως έκφραση διαδίκτυο και όχι internet. Το ίδιο αφορά την πλήρη και
αντικειµενική -κατά το νοµοσχέδιο- παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των κοµµάτων. Αµερόληπτη και ίση µε βάση κάποια
κριτήρια νοµίζω ότι θα ήταν η καλύτερη έκφραση και όχι το τετριµµένο και αναξιόπιστο αντικµενική.
Ο δεκαετής σχεδιασµός σίγουρα είναι πολύ µεγάλος και στοχεύει στη δέσµευση της εταιρείας. Η διατύπωση «καταναλωτές»
είναι ενδεικτική της νοοτροπίας. Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση δεν
είναι εµπορική. «Πολίτες», λοιπόν και όχι «καταναλωτές». Σίγουρα οι διαφηµίσεις δεν µπορούν να παίζουν πρωταρχικό ρόλο
στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Τα άρθρα 7 και 8 είναι ο πυρήνας της κυβερνητικής παρέµβασης στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, αφού σύµφωνα µε το άρθρο
7 η γενική συνέλευση, δηλαδή οι τρεις Υπουργοί, είναι το αποφασιστικό όργανο της εταιρείας.
Στο δε άρθρο 8 παράγραφος 6 αναφέρεται ότι µε δηµόσια
πρόσκληση του διευθύνοντα σύµβουλου κ.λπ., «ύστερα από
αξιολόγηση του ιδίου». Το µεγάλο πρόβληµα εδώ είναι ότι στο
άρθρο 16 όπου παραπέµπει το άρθρο 8, αναφέρεται πως κατά
την πρώτη εφαρµογή του νόµου η συγκρότηση του εποπτικού
συµβουλίου γίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Άρα, στην συνέχεια -και κατ’ εξαίρεση του άρθρου 9- διορίζει τον πρόεδρο,
του διευθύνοντα συµβούλου και τα µέλη του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ.
Έτσι η Κυβέρνηση διορίζοντας τους δικούς της ανθρώπους, στη
συνέχεια, µετά το µεταβατικό στάδιο, θα διορίσει τη Διοίκηση
της ΝΕΡΙΤ και τα επιθυµητά σε αυτήν πρόσωπα.
Δεύτερον, η παραπάνω διατύπωση του άρθρου 16 έρχεται σε
αντίθεση µε το άρθρο 2, παράγραφος 3 και γι’ αυτό πρέπει να
αλλάξει. Η επιλογή των φορέων δεν πρέπει να γίνεται µόνο µε
κριτήρια κόστους, εµπειρίας και γνώσης σε θέµατα διοίκησης,
αλλά θα πρέπει να έχουν γνώση και εµπειρία σε θέµατα ραδιοτηλεόρασης.
Η δυνατότητα της κυβέρνησης να έχει ολοκληρωτικό ρόλο
στην επιλογή της συγκρότησης του εποπτικού συµβουλίου κατά
την πρώτη εφαρµογή του νόµου, θα της δώσει τη δυνατότητα
ελέγχου της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ενώ θα µπορούσε επίσης το άρθρο 2, παράγραφος 3, «η
δηµόσια τηλεόραση κατά τη διοικητική της στελέχωση να είναι
ανεξάρτητη από το κράτος κ.λπ.» να ισχύει αυτό από την πρώτη
εφαρµογή του νέου νόµου.
Οι ιδιωτικοί φορείς που θα επιλεγούν πρέπει να έχουν συνάφεια µε το αντικείµενο και οι µέτοχοι και οι συνεργάτες των ιδιωτικών φορέων κ.λπ., να µη µετέχουν σε εταιρείες που αναλαµβάνουν δηµόσια έργα και να ισχύει εδώ ό,τι ισχύει για την αδειοδότηση των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθµών. Οι δηµόσιοι
φορείς που θα επιλεγούν να αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και να έχουν και διοικητική αυτοτέλεια.
Στο ίδιο άρθρο 9, παράγραφος 10, όχι όπως αναφέρεται, η αντικατάσταση µε εφαρµογή εκ νέου δηλ. της διαδικασίας της παραγράφου 9 αλλά θα πρέπει, κατά την άποψή µου, να εγκρίνεται
µε αυξηµένη πλειοψηφία από τη Βουλή αναδεικνύοντας έτσι τον
ουσιαστικό ρόλο που πρέπει και µπορεί να έχει η Βουλή στη νέα
δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Με τα άρθρα 7, 8 και 15 που καθορίζουν το είδος των εργασιακών σχέσεων που είναι τόσο ασαφή και γενικά που επιτρέπουν στη διοίκηση να λειτουργεί κατά το δοκούν. Πρέπει να
υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια στην επιλογή του προσωπικού,
όπου και η εξειδικευµένη γνώση και η προϋπηρεσία πρέπει να
εµπεριέχονται και να προσµετρούνται.
Επιτρέψτε µου να σταθώ στο άρθρο 2 και στο ότι «κατ’ εξαίρεση η ΝΕΡΙΤ αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισµένου
έργου». Η εµπειρία µας από το µέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας
της κρατικής τηλεόρασης είναι πολύ άσχηµη και γι’ αυτό θα πρέ-
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πει να διασφαλίζεται η αµεροληψία και η δικαιοσύνη γι’ αυτό
µόνο µετά από άκαρπη έκβαση δύο ή τριών δηµόσιων διαγωνισµών µπορεί να συµβεί και να είναι ένα πολύ µικρό µέρος από
την παραγωγή του προγράµµατος οι απ’ ευθείας αναθέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πρέπει να προστατέψουµε τη
δηµόσια ραδιοτηλεόραση από τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν µε
την ΕΡΤ, που παραχωρούσε τους πόρους της –οπτικοακουστικό
υλικό- στους ανταγωνιστές της, στα ιδιωτικά κανάλια, χωρίς κανόνες, χωρίς όρια, χωρίς κανένα αντίτιµο και µάλιστα χωρίς νόµιµες διαδικασίες βάσει των οποίων να δίνεται αυτή η άδεια.
Στο πάρτι, λοιπόν, που είχε στηθεί στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια δεν συµµετείχαν µόνο οι κυβερνώντες που διόριζαν αποτυχηµένα κοµµατικά στελέχη ή δηµοσιογράφοι του µηχανισµού ή
κάποιοι λίγοι από το προσωπικό της ΕΡΤ αλλά και οι µη νόµιµοι
ανταγωνιστές της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης λεηλατώντας
τους πόρους της.
Αυτό το νοµοσχέδιο, κατά την άποψή µου, την άποψη της πλειοψηφίας των ανεξάρτητων Βουλευτών αλλά και της «Νέας
ΜΕΡΑΣ» του κόµµατός µου δεν είναι αυτό που χρειάζεται πραγµατικά µια σύγχρονη ανεξάρτητη, πλουραλιστική και ποιοτική δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Γι’ αυτό νοµίζω ότι πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές, ξεκινώντας από εδώ ουσιαστικά την συνολική αλλαγή της εφαρµοζόµενης πολιτικής. Δεν µπορεί να κυβερνάς µε διατάγµατα στα όρια
του πολιτεύµατος και να λαµβάνεις τέτοιου είδους αποφάσεις
µε αυτόν τον αυταρχικό τρόπο, πολύ περισσότερο όταν θέτεις
στο στόχαστρο την ενηµέρωση που είναι υπέρτερης αξίας και
τάξης ζήτηµα και όταν η λογική πίσω από αυτές τις αποφάσεις
έχει να κάνει µε την δήθεν επίδειξη αποφασιστικότητας και πυγµής για να καλύψει πραγµατικές αποτυχίες µιας εφαρµοζόµενης
πολιτικής.
Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Ελλάδας έκαναν -πιστεύω και
ελπίζω- πολλούς να δουν λίγο πιο πέρα, ότι δεν µπορεί µία Δηµοκρατία να κινείται µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή µε τον απροκάλυπτο αυταρχισµό και µε τη δηµαγωγική αξιοποίηση των
όποιων δίκαιων ή µη αντανακλαστικών, στα οποία πόνταρε η Κυβέρνηση µέχρι να την ταρακουνήσει και ο διεθνής παράγοντας,
που έδωσε στις µεγάλες κινητοποιήσεις εκείνων των ηµερών µια
άλλης τάξεως υπόσταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σκληρός πυρήνας αυτής της
Κυβέρνησης φαίνεται να µην κατανοεί και φαίνεται να µην αντιλαµβάνεται που οδηγούµαστε µε αυτόν τον τρόπο λήψης των
αποφάσεων. Πίστεψε ότι θα µείνει στο επίπεδο «κοντράρω τους
συνδικαλιστές και τη διαφθορά», κάτι που, όχι απλώς δεν έχει
κάνει εδώ και ένα χρόνο, αλλά αντίθετα είχε γεµίσει και την ΕΡΤ,
όπως και όλο τον κρατικό µηχανισµό, µε κοµµατικούς διορισµούς
στα πλαίσια και των γνωστών ποσοστώσεων των συγκυβερνώντων κοµµάτων .
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να ξεπεράσει την
ανεπάρκειά της και να περιορίσει την εκτεταµένη φοροδιαφυγή
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και να επιβάλει µε δικαιοσύνη τα βάρη που στην κοινωνία, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή.
Νοµίζω πως έστω και τώρα αυτή η Κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί το δοµικό της πρόβληµα, που είναι ακριβώς αυτό που
περιέγραψα παραπάνω. Ότι δεν µπορείς να κινείσαι πολλές
φορές στα όρια της δηµοκρατικής λειτουργίας και ότι ο µόνος
τρόπος και ο µόνος δρόµος για να το αποφύγει είναι να αντιληφθεί ότι αυτό που της έχουν επιβάλλει να κάνει απλώς δεν γίνεται
σε µία δηµοκρατική χώρα.
Πρέπει, λοιπόν, να βρει το κουράγιο, αυτό που δεν βρήκε χθες
κατά την επίσκεψη του Υπουργού των Οικονοµικών της Γερµανίας στη χώρας µας, αντί να επιβάλλει διατάγµατα, που ακρωτηριάζουν τη Δηµοκρατία, να θέσει εκεί που πρέπει στην τρόικα
δηλαδή θέµα πλήρους αποτυχίας του προγράµµατος, ενός προγράµµατος που δεν συνάδει µε µια δηµοκρατική ευρωπαϊκή πολιτεία και χώρα και, βέβαια, να απαιτήσει από τη Γερµανία αυτά
που χρωστά στη χώρα µας και που δεν διεκδίκησαν, δυστυχώς,
όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και επτά δεκαετίες. Πρέπει
να κάνει, δηλαδή, αυτό µε τη σηµαία του οποίου εξελέγη, να επαναδιαπραγµατευθεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε, να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα µιλήσετε
τώρα; Θα κάνετε ολιγόλεπτη τοποθέτηση ή θα οµιλήσετε κανονικά;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Νοµοτεχνικές βελτιώσεις θέλω να καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα σας
καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που προέκυψαν κυρίως από τις συζητήσεις µε Βουλευτές κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής, προκειµένου να τις διανείµω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ας διαβαστούν
και κατόπιν να διανεµηθούν.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΑΛΑΜΑΝΗΣ: Θα µπορούσα να κάνω µία πρόταση, κύριε Πρόεδρε; Είναι πολλά. Ας µη χάνουµε χρόνο. Ας διανεµηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι πολλές σελίδες, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αρκετές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνείτε να διανεµηθούν χωρίς να διαβαστούν;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία. Παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Δηµήτριος Σταµάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµαστε
στον κατάλογο των οµιλητών που είναι εγγεγραµµένοι. Πρώτος
είναι ο κ. Παυλόπουλος.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν απ’ όλα, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα την επίθεση
που έγινε στον κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Επειδή είναι η πρώτη φορά
που µιλώ ύστερα απ’ όσα συνέβησαν µέσα στη Βουλή, ως µέλος
του Κοινοβουλίου θέλω να πω µονάχα τούτο για τις τελευταίες
ηµέρες. Και απευθύνοµαι στους συναδέλφους που σέβονται και
τιµούν τη δηµοκρατία, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν απευθύνοµαι
στην πλευρά εκείνη, η οποία είναι ο δεδηλωµένος εχθρός της
δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λάθος να πιστεύουµε ότι
ο καθένας, όπως συµπεριφέρεται, εκπροσωπεί µόνο τον εαυτό
του και πως ό,τι γίνεται από τον καθένα από εµάς αφορά µόνο
τον εαυτό του. Αυτήν την κρίσιµη περίοδο κάθε Βουλευτής είναι
ταυτόχρονα, ως µέλος του Κοινοβουλίου, µία ψηφίδα στο ψηφιδωτό του κοινοβουλευτισµού και της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Και µία ψηφίδα αν λείπει, η εικόνα που δηµιουργείται
προς τα έξω δεν ωφελεί τη δηµοκρατία, ούτε ωφελεί το παράδειγµα που εµείς οι ίδιοι πρέπει να δίνουµε προς τα έξω. Αλλιώς,
θα παρέχουµε τροφή οι τραµπουκισµοί διαφόρων στο δρόµο να
συγκρίνονται µε τραµπουκισµούς µέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτό
δεν βλάπτει µόνο το Κοινοβούλιο. Βλάπτει την ίδια τη δηµοκρατία. Αυτό πρέπει να το σκεφθούµε τούτες τις κρίσιµες στιγµές.
Ας µου συγχωρηθεί αυτός ο προσωπικός τόνος, αλλά έτσι το
αισθάνοµαι, έτσι το λέω, αναλαµβάνοντας το µερίδιο της ευθύνης, που µου αναλογεί και για δικές µου συµπεριφορές εάν θέλει
κάποιος να τις κρίνει.
Επί της ουσίας, νοµίζω ότι πριν συζητήσουµε για κάποιες λεπτοµέρειες του νοµοσχεδίου, είναι ο καιρός τέτοιος που πρέπει
να δούµε µερικές γενικές αρχές οι οποίες αφορούν τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Και λέω ότι είναι ο καιρός γιατί ζούµε
αυτήν τη στιγµή σε µία περίοδο που συµβαίνει το εξής: Πλησίστιοι φθάνουµε στα είκοσι πέντε χρόνια µεταβατικής –θέλετε να
το πείτε;- ή προσωρινής περιόδου ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
Ορθότερα τηλεόρασης, γιατί στη ραδιοφωνία τα πράγµατα είναι
διαφορετικά. Σε κανένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο- δεν υπάρχει αυτή η εκκρεµότητα που θα εξηγήσω
στη συνέχεια. Γιατί είναι µία εκκρεµότητα, η οποία δηµιουργεί
πολλά προβλήµατα.
Δεύτερον ζούµε, επίσης, σε µία στιγµή, κατά την οποία το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο φορέας, ο οποίος εποπτεύει κατά το Σύνταγµα -ορθότερα ελέγχει- τη ραδιοφωνία και
την τηλεόραση, έχει υπερβεί κάθε όριο, µα κάθε όριο, σε ό,τι
αφορά τη διάρκεια της θητείας των µελών του, ώστε η θητεία
αυτή να είναι νόµιµη σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Και αυτό πρέπει να το δούµε.
Τρίτον -και εδώ δεν καταλογίζω προθέσεις του πως και γιατί
συνέβη, πάντως ένα είναι γεγονός- η διακοπή της εκποµπής, της
οµαλής, ολοκληρωµένης λειτουργίας της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης είναι µια θεσµική ανωµαλία. Για να µην παρεξηγηθώ τονίζω ότι δεν εξετάζω ποιος ευθύνεται γι’ αυτό.
Πάντως, είναι γεγονός ότι αυτό συνιστά θεσµική ανωµαλία, την
οποία πρέπει να διορθώσουµε. Και αυτό κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτά τα τρία γεγονότα µε υποχρεώνουν να εξηγήσω τις βασικές αρχές που διέπουν τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση κατά
το Σύνταγµα. Γιατί φαίνεται ότι ορισµένα πράγµατα, καίτοι αυτονόητα, έχουν ανάγκη επεξήγησης. Αυτό δεν το λέω εγώ, είναι
η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατ’ εξοχήν αρµοδία, η οποία καθορίζει τις αρχές αυτές. Και µιλώ για τις τρεις
βασικές αποφάσεις, πολύ πρόσφατες, την απόφαση 1230 2011,
την απόφαση 4043 2012 και την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών 236 2013.
Τι µας λένε αυτές οι αποφάσεις; Τα είπα στην Επιτροπή και το
τονίζω κάπως εκτενέστερα εδώ.
Πρώτον, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση -κάθε ραδιοφωνία και
τηλεόραση, δηµόσια, ιδιωτική- είναι δηµόσια υπηρεσία. Το ζήτηµα είναι πως τις χειρίζεται το κράτος. Το κράτος µπορεί να τη
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χειρίζεται σαν µια υπηρεσία, όπως στη δικτατορία, που την είχε
ενσωµατωµένη στο δηµόσιο. Το κράτος µπορεί να δηµιουργεί
νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που εµφανίζεται ως δηµόσια επιχείρηση, όπως συµβαίνει στην Ελλάδα µετά
τη Μεταπολίτευση και όπως συµβαίνει µε τη ΝΕΡΙΤ, η οποία
ιδρύεται µε το νοµοσχέδιο που έχουµε µπροστά µας.
Επίσης, µπορεί να παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Αλλά τότε παραχωρείται ως δηµόσια υπηρεσία κατά παραχώρηση. Που σηµαίνει
ότι υπάρχει σύµβαση παραχώρησης, η οποία –το τονίζω- είναι
διοικητική σύµβαση, η οποία δεν έχει µόνον ατοµικούς κανόνες
δικαίου. Επειδή αφορά δηµόσια υπηρεσία, το µεγαλύτερο µέρος
της σύµβασης παραχώρησης είναι πράξη κανονιστικού περιεχοµένου. Αυτό σηµαίνει δυνατότητα παρέµβασης του κράτους και
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ευθέως στο συµβατικό δεσµό, κάτι που δεν συµβαίνει µε τις κοινές συµβάσεις του
ιδιωτικού δικαίου, που συνάπτονται µε βάση το άρθρο 361 του
Αστικού Κώδικα.
Άρα, πρέπει να ξέρουµε ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και
η περίπτωση σύµβασης παραχώρησης. Το τονίζω γιατί αυτού
του είδους η εκκρεµότητα, η ανωµαλία, που υπάρχει επί είκοσι
πέντε συναπτά έτη οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν έχουν συναφθεί συµβάσεις παραχώρησης µε τους ιδιώτες και δεν λειτουργούν µέσα στο πλαίσιο ενός οργανωµένου συµβατικού δεσµού.
Μην το ξεχνάµε αυτό.
Δεύτερον, εκτός από αυτήν την έννοια, επειδή είναι δηµόσια
υπηρεσία η ραδιοφωνία και τηλεόραση, υπακούει σε συγκεκριµένες αρχές, σε τρεις βασικές αρχές, που βγαίνουν µέσα από
τις αποφάσεις που σας προανέφερα.
Πρώτον: Η αρχή της ισότητας, που σηµαίνει ισότητα και καθολικότητα στην πρόσβαση.
Δεύτερον: Η αρχή της συνέχειας της δηµόσιας υπηρεσίας.
Πρέπει να λειτουργεί συνεχώς. Γι’ αυτό είπα ότι και πέρα από το
ποιος ευθύνεται για ό,τι συνέβη στην ΕΡΤ -που δεν κάνω δίκη
προθέσεων- όσο δεν λειτουργεί πλήρως κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, βρισκόµαστε µπροστά σε αυτήν
την κατάσταση.
Τέλος, υπάρχει η αρχή της ορθολογικής λειτουργίας.
Αυτά πρέπει να τα έχουµε υπ’ όψιν µας, από τη στιγµή που ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί είναι βασικές αρχές.
Τούτων δε ούτως εχόντων, έρχοµαι µονάχα να σας προτείνω
ορισµένα πράγµατα τα οποία µπορεί να τα έχει διορθώσει ο κύριος Υπουργός σε αυτό που µας µοίρασε. Απλώς και µόνο θέλω
να τονίσω, κύριε Υπουργέ, ότι µπορούµε να διορθώσουµε ορισµένα πράγµατα, για να γίνει πιο λειτουργικό το νοµοθετικό πλαίσιο.
Πρώτα απ’ όλα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 µιλάµε για
«διαδικτυακή λειτουργία που λειτουργεί». Νοµίζω ότι εκεί πρέπει
να πούµε «καθώς και τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα», ή
όπως θέλετε. Πάντως πρέπει να το δείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έχει
διορθωθεί.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, δεν το είδα.
Δεν έχω δει τις διορθώσεις.
Εκεί όµως που έχω πραγµατική αντίρρηση, θεσµική αντίρρηση
-να το πω έτσι- είναι στο παράρτηµα που βάλατε. Το παράρτηµα
είναι πλήρεις διατάξεις και ορθώς µπαίνουν οι διατάξεις αυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Είναι χρήσιµες διατάξεις και πρέπει να ενσωµατωθούν στο
άρθρο 2 ως παράγραφος 8 και 9. Διότι, αν το βάλετε ως παράρτηµα, το παράρτηµα σε ένα νοµοσχέδιο δεν έχει κανονιστικό περιεχόµενο. Μπαίνουν ως παραρτήµατα διακηρύξεις, σχεδιασµοί,
αν θέλετε, που πάντως θεωρούνται ως leges imperfectae. Εδώ,
µιλάµε για πλήρεις ρυθµίσεις, πολύ σωστές ρυθµίσεις, κατά την
εκτίµησή µου, που είναι αναγκαίες για το περιεχόµενο.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να το ενσωµατώσετε και σας προτείνω την
εξής ενσωµάτωση: Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 να τη συµπεριλάβει. Θα γίνει µεγάλη παράγραφος, αλλά δεν σηµαίνει τίποτα.
Σηµασία έχει να είναι πλήρης ο νόµος. Άρα, το παράρτηµα φεύγει και ολόκληρο το κείµενό του γίνεται παράγραφος 8, η δεύ-
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τερη παράγραφος γίνεται παράγραφος 9 και η παράγραφος 9 η
σηµερινή, γίνεται παράγραφος 10. Είναι πολύ απλό, νοµίζω ότι
είναι εύκολο να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα να επαναλάβω στους
κυρίους Υπουργούς την αντίρρησή µου σχετικά µε τις συµβουλευτικές επιτροπές προγράµµατος και µε το µεσολαβητή. Πολυτελείς θεσµοί δεν χρειάζονται. Το είπα και άλλοτε, δεν φαίνεται
να εισακούεται αυτό.
Τέλος, στο άρθρο 15 παράγραφος 2 λέτε: «µε την επιφύλαξη
του κοινοτικού δικαίου». Είναι ευρωπαϊκό το δίκαιο δεν είναι κοινοτικό πια, άρα είναι «µε την επιφύλαξη του ευρωπαϊκού δικαίου».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορεί να είναι ευρωπαϊκό.
«Ευρωενωσιακό», θέλετε να πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι διάλογο παρακαλώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο όρος που χρησιµοποιείται
πλέον από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και επέκεινα και από τη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται
στο ευρωπαϊκό δίκαιο πλέον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπάρχουν χώρες της Ευρώπης
που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάµε για Ευρωπαϊκή Ένωση,
δεν µιλάµε για Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή ευρωπαϊκές κοινότητες.
Ίσως µε θεωρήσετε υπερβολικό, αλλά αυτή τη διόρθωση
ήθελα να επισηµάνω.
Ευχαριστώ πολύ και για το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα ήθελα να
παρακαλέσω τους πρώτους οµιλητές να είναι όσο το δυνατόν
πιο ακριβείς στο χρόνο, γιατί µετά γίνεται καθεστώς η παραβίαση
του χρόνου.
Η κ. Σοφία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγα µόλις εικοσιτετράωρα πέρασαν από την προηγούµενη πολιτική οµιλία µου εδώ, από το
Βήµα της Βουλής, για το περιεχόµενο της οποίας ο κ. Κεδίκογλου ζήτησε την αποποµπή µου από το ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Κεδίκογλου -που φυσικά δεν βρίσκεστε αυτήν τη στιγµή
στην Αίθουσα- µπορεί µε την εξουσία του εντολοδόχου, που σας
εκχωρούν τα αφεντικά σας, να νιώθετε παντοδύναµος, να κλείνετε µε πραξικοπηµατικές διαδικασίες κανάλια. Μπορεί µε την
αναλγησία του εντολοδόχου, που είναι άκρως απαραίτητη για
την εκτέλεση των εντολών τους, να οδηγείτε σε ξαφνικό θάνατο
χιλιάδες εργαζόµενους. Μπορεί µε την καθοδήγηση των διαπλεκόµενων καναλαρχών να µετατρέπετε σε ένα απόγευµα την κραταιά δηµόσια τηλεόραση σε παραµάγαζο συνοικιακό. Αυτό,
όµως, που δεν µπορεί να γίνει, κύριε Κεδίκογλου, είναι να γυρίσετε το χρόνο τόσο πίσω, να γυρίσετε το χρόνο στην εποχή των
προγραφών και των εκτοπίσεων όλων όσων αντιστέκονται στη
δική σας εξουσία και στα συµφέροντα που αυτή υπηρετεί. Όχι
ότι δεν είναι αυτή η πραγµατική σας πρόθεση, αλλά, κύριε Κεδίκογλου υπάρχει ένα «αλλά», το οποίο πρέπει να λάβετε σοβαρά
υπ’ όψιν.
Όπως ίσως θα έχετε αντιληφθεί, µετά και την υπόθεση της
ΕΡΤ δεν παίζετε µόνος στο γήπεδο. Αυτό ας το λάβει σοβαρά
υπ’ όψιν και τούτο το µόρφωµα της κοινωνικής µειοψηφίας, που
επιθυµεί να λέγεται «Κυβέρνηση». Δεν παίζετε µόνοι στο γήπεδο,
κύριοι. Υπάρχει κι ένας σοβαρός αντίπαλος, τον οποίο προσπαθείτε να διαλύσετε, να τον διαιρέστε, να τον εξοντώσετε, αλλά
αυτός εξακολουθεί να αντιστέκεται και είναι ο «εχθρός» λαός.
Τούτο είναι αυτό που σας προκαλεί τον απεριόριστο τρόµο. Ο
τρόµος σας είναι αυτός, που σας υπαγόρευσε τη φασίζουσα
απαίτηση για την αποποµπή µου. Ο τρόµος, όχι τόσο για την προσωπική πολιτική δέσµευση, που ανέλαβα και που αναλαµβάνουµε όλοι στη ΣΥΡΙΖΑ, ότι βαρύτατες πολιτικές ευθύνες θα
καταλογιστούν σε έναν προς έναν που υπογράψατε µε πολλαπλούς τρόπους την τραγωδία του ελληνικού λαού, αλλά ο τρό-
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µος για τη συµµετοχή του λαϊκού παράγοντα σε αυτόν τον καταλογισµό, στην απόδοση ευθυνών, στην αποκατάσταση του δικαίου και της αλήθειας. Και σας νιώθω.
Όταν ένας Υπουργός αποφασίζει την ψυχρή εκτέλεση της
ελευθεροφωνίας και της δηµοκρατίας, είναι τροµοκρατηµένος
στην επίκληση της ευθύνης που έχει. Όταν ένας Υπουργός πετάει δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενους στο δρόµο, είναι τροµοκρατηµένος στην επίκληση της συµµετοχής αυτού του κόσµου στον
καταλογισµό της ευθύνης. Όταν ένας Υπουργός εγκαλείται από
τον ευρωπαϊκό Τύπο, από τους Ευρωπαίους Υπουργούς, ευρωπαϊκά κόµµατα και οργανώσεις, είναι τροµοκρατηµένος µέσα
στην απέραντη µοναξιά της πραξικοπηµατικής του απόφασης.
Όταν ένας Υπουργός επικαλείται καθεστώς αδιαφάνειας στην
ΕΡΤ για να βάλει λουκέτο, ενώ ο ίδιος διορίζει ανθρώπους του
µε µισθούς 3.500 ευρώ, οι οποίοι δεν πατούν ποτέ, µα ποτέ, µα
ποτέ στην ΕΡΤ, είναι τροµοκρατηµένος για την αδιαφάνεια που
ο ίδιος έχει σπείρει.
Συνεργάτης σας, κύριε Υπουργέ, από το Αλιβέρι, σύµβουλος
επικοινωνίας της ΕΡΤ διορισµένη από εσάς, δεν πάτησε ποτέ.
Καταθέτω και το ανάλογο έγγραφο αλλά και έγγραφα που αφορούν φίλους σας δηµοσιογράφους, υψηλά αµειβόµενους που
πατούσαν µία φορά το µήνα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Σακοράφα καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όταν ένας Υπουργός επικαλείται την εξοικονόµηση πόρων για
να απολύσει τον κόσµο της ΕΡΤ και εξαιτίας του λουκέτου που
βάζει, προκαλεί µόνον τις πρώτες εικοσιτέσσερις ώρες, εν γνώσει του, ζηµία ύψους τουλάχιστον 300.000 ευρώ από ένα και
µόνο γεγονός, τον τελικό του µπάσκετ, τότε ναι, είναι τροµοκρατηµένος, γιατί πέρα από τις πολιτικές, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες σε βαθµό κακουργήµατος.
Όταν ένας Υπουργός επικαλείται καθεστώς διαφθοράς στην
ΕΡΤ για να βάλει λουκέτο, ενώ ο ίδιος εµπλέκεται στη σύµβαση
για τη µεταφορά δορυφορικών σηµάτων της ERTWorld, µία σύµβαση άκρως επωφελή για το ελληνικό δηµόσιο, µία σύµβαση που
εγκρίθηκε χωρίς καµία παρατήρηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο
και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να υποστηρίξει συγκεκριµένη,
άλλη εταιρεία και παύει µε συνοπτικές διαδικασίες όποιον αντιστέκεται µέσα στην ΕΡΤ, ναι, είναι βαθιά τροµοκρατηµένος και
ο ίδιος και η Κυβέρνησή του στο ενδεχόµενο να πέσει πολύ φως
στα έργα και τις ηµέρες τους. Αυτός ο Υπουργός, αυτή η Κυβέρνηση, έριξαν µαύρο στις οθόνες, µε στόχο, όπως λένε, να εξυγιάνουν τη δηµόσια τηλεόραση.
Περνάµε στη δεύτερη φάση αυτής της µαύρης ιστορίας. Γίνεται ανασχηµατισµός και η ΕΡΤ διαθέτει πλέον διορισµένο
Υπουργό τον κ. Καψή. Λαλίστατος ο κ. Καψής µιλάει για αντικειµενική διαδικασία, για διαφάνεια, η οποία έχει γίνει όχι απλώς
ψωµοτύρι, αλλά τελικά το άλλοθι για κάθε εκτροπή.
Σας ερωτώ, κύριε Καψή, όπως έκανα και στην επιτροπή πριν
λίγες ηµέρες, αν θυµάστε: Ποιος διόρισε την τελευταία διοίκηση
στην ΕΡΤ, αυτήν την αδιαφανή, κατά τα λεγόµενά σας; Εµείς;
Όχι. Η Κυβέρνηση αυτή που υπηρετείτε.
Ποιοι διόρισαν όλους αυτούς τους συµβούλους µε τις υψηλότατες αποδοχές, οι οποίοι δεν πατούσαν ποτέ στην ΕΡΤ; Εµείς;
Όχι. Η Κυβέρνησή σας.
Ποιος έδιωχνε δηµοσιογράφους, κατά τον προσφιλή τρόπο
του κ. Κεδίκογλου, επειδή δεν του άρεσαν αυτά που έλεγαν; Η
Κυβέρνησή σας φυσικά.
Τολµάτε, κύριε Καψή, να κάνετε λόγο για ανοµία στο χώρο για
τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες. Είκοσι πέντε χρόνια τώρα οι δύο
κυβερνήσεις, οι οποίες σήµερα είναι στη συσκευασία του ενός,
δεν τόλµησαν να βάλουν τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, να εισπράξουν δηλαδή τα οφειλόµενα, όπως κάνουν µε τα χαράτσια
από µισθωτούς και συνταξιούχους.
Παροιµιώδεις οι φωνές της κ. Κόκκαλη, που τότε ήταν εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθµών στον
πρώτο όροφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, παροιµιώδεις και άκρως αποτελεσµατικές. Εισακούστηκαν και δεν
πειράξατε τίποτα απ’ αυτό, που εσείς σήµερα χαρακτηρίζετε
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«ανοµία» στο χώρο.
Είκοσι πέντε χρόνια ανοµίας και συναλλαγής, ενώ µόλις σε ένα
απόγευµα µε την επίκληση αυτής της ανοµίας, της δικής σας
ανοµίας, διώχνετε δυόµισι χιλιάδες ανθρώπους από τη δουλειά
τους. Κι έρχεστε εσείς, κύριε Καψή, για να βάλετε τάξη.
Κύριε Υπουργέ, είναι µικρή η Ελλάδα και γνωριζόµαστε όλοι
µεταξύ µας. Να βάλετε τάξη πώς; Εκπέµποντας από ένα στούντιο που ανήκει σε εταιρεία µε µετόχους κατά 25% τον κ. Μπόµπολα, κατά 25% τον κ. Ψυχάρη και κατά 50% τον κ. Ελµατζόγλου,
σε µια εταιρεία που, ακούσατε-ακούσατε, βρίσκεται στον ανακριτή για υπερτιµολογήσεις µεικτών παραγωγών της ΕΡΤ; Από
εκεί εκπέµπετε, κύριε Καψή, αλλά δεν εκπλήσσοµαι! Αυτά είναι
τα αφεντικά.
Και επειδή τα γραπτά µένουν, αναφέροµαι σε αυτούς που ονοµάζονται «όµιλοι» και οι οποίοι σήµερα σίγουρα µας παρακολουθούν µε αρπακτικό ενδιαφέρον.
Μιλάω για τον κ. Μπόµπολα, τον κ. Ψυχάρη, τον κ. Κυριακού,
τον όµιλο Βαρδινογιάννη. Μιλώ, φυσικά, και για τον κ. Αλαφούζο,
τον κατακεραυνωτή της διαφθοράς στο δηµόσιο, αλλά λουφαδόρο στα χαράτσια. Μιλάω για όλους αυτούς που λειτουργούν
επί χρόνια τώρα παράνοµα τους τηλεοπτικούς τους σταθµούς
και οι οποίοι απαίτησαν να φύγει από τη µέση η ΕΡΤ, ώστε να καταστούν το απόλυτο µονοπώλιο της ενηµέρωσης και της εξουσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα και συζητάµε το νοµοσχέδιο δύο
διορισµένων Υπουργών.
Τι δεν καταλαβαίνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το
κάδρο είναι προκλητικά σαφές.
Στη µια πλευρά του κάδρου βρίσκεται ο κ. Στουρνάρας, µε θητεία σε όλα τα πόστα των τραπεζικών και ιδιωτικών συµφερόντων
που τυφλά υπηρετεί. Στην άλλη πλευρά είναι ο κ. Καψής, υπάλληλος του κ. Ψυχάρη µέχρι προχθές -µιλάω για θέµατα ηθικής
τάξης, ασυµβίβαστου δηλαδή- υπάλληλος στον κ. Μπόµπολα και
διορισµένος Εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης του ανθρώπου των τραπεζών, του κ. Παπαδήµου. Βάλτε τους δίπλα-δίπλα.
Τι δεν καταλαβαίνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Ο στόχος σας, κύριοι της Κυβέρνησης, µε αυτό το νοµοσχέδιο
είναι να επιτύχετε τον ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο στο νέο
φορέα, τουλάχιστον για τα δέκα επόµενα χρόνια.
Το πραγµατικό όραµα της Κυβέρνησης είναι ένας κυβερνητικός οργανισµός ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου, όπου,
όµως, θα εξαφανιστεί οποιαδήποτε φωνή, διαφορετική από αυτά
που εσείς θέλετε να επιβάλλετε.
Πώς και µε ποιους θα το κάνετε αυτό; Με τις υπερεξουσίες
του διευθύνοντα συµβούλου - µαριονέτα σας, ο οποίος θα προκηρύξει διαγωνισµό για την επιλογή φορέα που θα επιλέξει τη
λίστα των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου. Ο φορέας αυτός
µπορεί να είναι και ιδιωτικός. Έτσι, εκχωρείται σε ιδιωτικό φορέα
η επιλογή των µελών του Συµβουλίου που θα εποπτεύει δηµόσιο
φορέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και ποιος κάνει την αξιολόγηση για την τελική επιλογή του
φορέα; Μα φυσικά, η δική σας µαριονέτα.
Αφού, λοιπόν, βρέθηκε η δική σας εταιρεία, αυτή σας προτείνει δέκα ονόµατα για το Εποπτικό Συµβούλιο.
Επειδή, όµως, µπορεί να ξεφύγει και κάποιος, ποιος νοµίζετε
ότι κάνει την τελική επιλογή των επτά από τους δέκα; Μα φυσικά,
ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Μα επιτέλους, τι δεν καταλαβαίνουµε; Ο
απόλυτος στόχος σας είναι να µετατρέψετε τη δηµόσια τηλεόραση σε ένα απέραντο δελτίο του MEGA των 20.00’. Ο καθείς µε
τον στόχο του. Ο δικός µας είναι πάντα η ανατροπή σας. Καλή
αντάµωση στους δρόµους, µε τους εργαζόµενους της ΕΡΤ, τους
εκπαιδευτικούς…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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…τους γιατρούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εργαζόµενους της ΒΙΟΜΕ, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, τη ΔΕΗ, την
ΕΥΔΑΠ και όλο το λαό που θα σας απολύσει, κύριοι. Και τότε,
καµµία απαγόρευση κυκλοφορίας και συναθροίσεων δεν θα σας
σώσει!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κυρία Σακοράφα.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τηρείται ο
χρόνος. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα.
Ο κ. Κουτσούκος έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για τι κουβεντιάζουµε σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι; Κουβεντιάζουµε, επειδή υπήρξε ένα µεταρρυθµιστικό σχέδιο της Κυβέρνησης και διαβουλεύεται η Βουλή για να το διορθώσει, να το
ψηφίσει και να πάµε σε ένα καινούργιο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο;
Μήπως κουβεντιάζουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή υπήρξε
µια βαθιά αντιδηµοκρατική και αυταρχικού χαρακτήρα πράξη της
Κυβέρνησης που κατέβασε το διακόπτη, αποτέλεσµα ενός πολιτικού σχεδιασµού, µιας επικοινωνιακής πολιτικής, σε κάθε περίπτωση µιας βαθιάς αντιµεταρρυθµιστικής αντίληψης για τα
πράγµατα;
Η αλήθεια είναι ότι η ΕΡΤ -και το λέω σε αυτούς που υπερασπίζονται τα πάντα όπως είναι και δεν θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει τίποτα σε αυτό τον τόπο- όπως και όλο το δηµόσιο,
χρειάζεται βαθιές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, για να εκσυγχρονιστεί, να γίνει αποτελεσµατική, να προσαρµοστεί στη συγκυρία
και τις ανάγκες της εποχής.
Το κακό είναι ότι, αντί η Κυβέρνηση, ως όφειλε, µιας και ισχυρίζεται -άκουσα χθες και τον Υπουργό Επικρατείας να το λέειότι είναι Κυβέρνηση τετραετίας -και εµείς θέλουµε να είναι- να
παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο µεταρρυθµιστικό σχέδιο για τη
δηµόσια διοίκηση, για το κράτος, για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση εν προκειµένω, µας φέρνει τµήµατα ενός σεναρίου είτε ως
αποτέλεσµα επικοινωνιακών πολιτικών είτε ως αποτέλεσµα µνηµονιακών υποχρεώσεων και προαπαιτούµενων είτε ως αποτέλεσµα πολιτικών σκοπιµοτήτων.
Το δικό µου συµπέρασµα, το οποίο ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι στην Ολοµέλεια από όλες τις πλευρές, αλλά και από τις
πλευρές εκείνες που στηρίζουν την Κυβέρνηση, είναι ότι αυτός
ο τρόπος διαχείρισης των πραγµάτων και των αναγκών έχει
κοντά ποδάρια. Δεν µπορεί να πάει µακριά. Το έδειξε η Βουλή
τις προηγούµενες δύο ηµέρες, µε τον τρόπο που τοποθετήθηκαν
οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, που αντέδρασαν σε πάρα
πολλά πράγµατα και από τον τρόπο µε τον οποίο προσδιόρισαν
τη στάση των Κοινοβουλευτικών τους Οµάδων. Άρα, γεννιέται
µια σοβαρή υποχρέωση γι’ αυτούς που έχουν την ευθύνη του πολιτικού σχεδιασµού και συντονισµού της Κυβέρνησης.
Και επειδή είµαι απόλυτα βέβαιος ότι θα µπούµε σε µια πολύ
δύσκολη εποχή το φθινόπωρο, πρέπει να έχουµε καθαρό το
τοπίο και να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τις µεταρρυθµίσεις, τις αλλαγές, για να ξέρουµε όλο το έργο. Δεν θέλουµε
τα τµήµατα του σίριαλ, που τα ξέρει µόνο ο σκηνοθέτης.
Αυτή είναι η πρώτη µου πολιτική παρατήρηση για το πρώτο
θέµα που κουβεντιάζουµε σήµερα.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Λέτε ότι κουβεντιάζουµε ένα νοµοσχέδιο-κέλυφος, που και αυτό
δεν µας λέει για το οργανόγραµµα, για το προσωπικό, για τις παραγωγές και για τις επενδύσεις. Μια γενική εξουσιοδότηση δίνουµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τους εισηγητές
των κοµµάτων. Και πρέπει να σας πω ότι η διαπίστωσή µου είναι
πως σε αυτή εδώ την Αίθουσα θα µπορούσε να υπάρξει µια ευρύτερη πολιτική συµφωνία για το χαρακτήρα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Εγώ άκουσα µε πολλή προσοχή, παραδείγµατος χάριν, την τοποθέτηση του Εκπροσώπου του Συνασπισµού. Και συµφωνώ στα
περισσότερα απ’ όσα είπε. Πιστεύω ότι αν υπήρχε αυτό που είπα
νωρίτερα, δηλαδή διάθεση για διάλογο και αλλαγές µε συνεννόηση, θα µπορούσαµε να επιτύχουµε ένα µίνιµουµ πολιτικής συ-
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νεννόησης. Διότι η εικόνα του Κοινοβουλίου, όπου µια Πλειοψηφία κάτω από ανάγκες και κοµµατικές επιλογές ψηφίζει και µια
Αντιπολίτευση κάτω από τις δικές της σκοπιµότητες καταψηφίζει,
δείχνει στην ελληνική κοινωνία ότι στον τόπο µας έχουν χαθεί
πλέον τα περιθώρια του διαλόγου και της συνεννόησης.
Ρωτώ, όµως: Κοινωνίες σε κρίση µπορούν να κάνουν την υπέρβαση χωρίς το µίνιµουµ της συνεννόησης και του διαλόγου στο
εσωτερικό των δηµοκρατικών θεσµών, που υποτίθεται ότι θέλουµε να υπερασπίσουµε; Και αυτή η πολιτική έχει κοντά ποδάρια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δίκη προθέσεων γι’ αυτό το νοµοσχέδιο-κέλυφος θα µπορούσε να κάνει κανείς εύκολα. Είναι εύκολο
το γήπεδο αυτό. Το αποτέλεσµα είναι που θα κρίνει. Διότι κι εγώ
βλέπω διατάξεις και εξουσιοδοτήσεις, που δεν µε καθησυχάζουν
ότι το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της ανεξαρτησίας, του πλουραλισµού, της ανάδειξης των πολιτισµικών φορτίων αυτής της
χώρας, των κοινωνικών αναγκών και όλα αυτά θα γίνουν πραγµατικότητα. Είναι εύκολο. Μπορούµε να την κάνουµε αυτή την
κριτική. Εγώ πιστεύω ότι θα κριθεί στην πράξη και από τις πολιτικές αποφάσεις που θα παρθούν.
Το τρίτο µέρος πάνω στο οποίο ήθελα να τοποθετηθώ είναι το
µεταβατικό διάστηµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το µεταβατικό διάστηµα βαρύνεται από
τις εκκρεµότητες, το άγος της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, την εκκρεµότητα σε σχέση µε την αποζηµίωση των εργαζοµένων και την εκκρεµότητα σε σχέση µε την υλοποίηση της
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί.
Και, βεβαίως, µε τροµάζει µια αντιπαράθεση που την είδα να
ξετυλίγεται εδώ, στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, µε αιχµή τον
κ. Βορίδη και τµήµα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, που έχει την αντίληψη ότι δεν πρέπει να µεταρρυθµίσουµε, να διορθώσουµε, να επικαιροποιήσουµε και να πάµε
µπροστά, αλλά να τιµωρήσουµε. Και αυτό, φυσικά, είναι ένα πρόβληµα και για την Κυβέρνηση και για τη συνεργασία που θέλει
στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου και στην πλειοψηφία που συγκροτεί τη στήριξη αυτής της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ Επικρατείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά µια τρισέλιδη αναφορά για την
ιστορία και την προσφορά της ΕΡΑ Πύργου από το 1959, για να
το λάβουν υπόψη όσοι θα χειριστούν από εδώ και πέρα τα πράγµατα.
Εν τέλει, κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά δεν µε εµπνέει αυτό
το νοµοσχέδιο. Ως τέκνο της ανάγκης το ψηφίζω για να αποκαταστήσουµε τη θεσµική ανωµαλία στην οποία αναφέρθηκε ο κ.
Παυλόπουλος νωρίτερα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κουτσούκος καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προς τι ο θόρυβος;
Τον λόγο έχει ο κ. Παύλος Χαϊκάλης.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι
Υπουργοί, το γιατί κλείσατε την ΕΡΤ είναι πια γνωστό σε όλους.
Αποτελεί ένα δείγµα στρατηγικής διακυβέρνησης υψηλού ρίσκου
µε µία επίδειξη πυγµής και επιβολής νόµου και τάξης, που στέλνει κι ένα µήνυµα προς τους δανειστές για την άµεση επιβολή
αναγκαίων µεταρρυθµίσεων.
Παραβλέπω το γεγονός ότι προσπεράσατε εργαζόµενους, συχνότητες και εξοπλισµό, που ήταν συνδεδεµένος µε τους εργαζόµενους, καθώς και το γεγονός ότι για µεγάλο διάστηµα αυτή
τη στιγµή στη χώρα δεν καταγράφεται κανένα πολιτικό, κοινωνικό ή αθλητικό γεγονός.
Σχεδιάζετε µία νέα τηλεόραση στα πρότυπα –όπως λέτε- του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

BBC ή των γερµανικών καναλιών ZDF και ARD. Επειδή άκουσα
κάποιους να λένε: «Τι χρειαζόµαστε δύο χιλιάδες εννιακόσιους
υπαλλήλους που έχει η ΕΡΤ τη στιγµή που το BBC έχει οκτακόσιους;», να πω απλώς προς ενηµέρωση ότι το BBC έχει στο δυναµικό του είκοσι τρεις χιλιάδες µόνιµους υπαλλήλους και δεκαεπτά χιλιάδες έκτακτους συνεργάτες, σύνολο δηλαδή, σαράντα
χιλιάδες, ενώ το κόστος των δύο γερµανικών κρατικών σταθµών
ZDF και ARD αγγίζει τα 8,7 δισεκατοµµύρια το χρόνο, το οποίο
αντιστοιχεί σε 109 ευρώ ανά κάτοικο, όταν το ποσό στην Ελλάδα
κυµαίνεται στα 26 ευρώ ανά κάτοικο.
Εάν υπολογίσουµε ότι το εισόδηµα των Ελλήνων είναι στο µισό
σε σχέση µε αυτό της Γερµανίας, τότε βλέπουµε ότι τα δηµόσια
γερµανικά µέσα ενηµέρωσης κοστίζουν τα διπλάσια σε σχέση µε
τα ελληνικά.
Να θυµίσω µόνο ότι στη Βαυαρική ραδιοφωνία απασχολούνται
πέντε χιλιάδες άτοµα.
Αυτά όσον αφορά τους στόχους που θέλετε να υλοποιήσετε,
σχετικά µε αυτό που έχετε οραµατιστεί, σε συγκριτικά µεγέθη,
αναφορικά µε άλλους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς του εξωτερικού.
Ζητάτε µία δηµόσια ραδιοτηλεόραση –όπως διαβάζω και στην
αιτιολογική έκθεση- ως ανεξάρτητο νέο φορέα, που να υπηρετεί
τη δηµοκρατική αρχή, η οποία επιτάσσει η κρατική δράση να
είναι απόρροια και όχι χειραγωγός της λαϊκής βούλησης. Και η
τελευταία, µόνο όταν ο λαός είναι ενηµερωµένος και ταυτόχρονα
διασφαλίζεται η έκφραση όλων των φιλοσοφικών, πολιτικών και
ιδεολογικών ρευµάτων µπορεί να είναι υπεύθυνη.
Σε τούτο, η σηµασία της δηµόσιας τηλεόρασης, που δεν δρα
για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων ούτε για να προβάλλει
τις απόψεις µόνο των εκάστοτε κυβερνήσεων, είναι κρίσιµη σε
όλες τις σύγχρονες, φιλελεύθερες και πλουραλιστικές δηµοκρατίες.
Κατ’ αρχάς, παραδέχεστε ότι τόσα χρόνια η τηλεόραση ήταν
φερέφωνο των εκάστοτε κυβερνήσεων, ότι δεν υπήρχε έκφραση
όλων των ιδεολογικών ρευµάτων και ότι ουσιαστικά ο λαός δεν
ήταν σωστά ενηµερωµένος, αλλά βρισκόταν υπό χειραγώγηση
της εκάστοτε εξουσίας. Και αυτό, τέλος πάντων, θα αλλάξει από
τη µία στιγµή στην άλλη, σε µια εποχή όπου ζούµε την απόλυτη
αυτοκρατορία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε κυριαρχικό
τρόπο; Η δηµόσια τηλεόραση θα τραβήξει το δικό της πολιτισµικό όραµα και τόσοι εµπλεκόµενοι φορείς θα λειτουργήσουν
κάτω από το πνεύµα ανεξαρτησίας και οµαδικού οράµατος που
θα έχει ως σκοπό την εξάπλωση της ελληνικής ιδέας παγκόσµια.
Διότι αυτό πρέπει πολιτισµικά τουλάχιστον να εκφράζει µία δηµόσια τηλεόραση.
Συγγνώµη -θα σας το πω- αλλά µοιάζει µε ανέκδοτο. Γιατί το
λέω αυτό; Διότι, αν πάρουµε το πώς αποδοµήθηκε η ΕΡΤ από
το 1989 και µετά, τότε που παρουσιάστηκαν τα ιδιωτικά κανάλια,
θα δούµε το έργο που υπήρχε πριν στην ελληνική ραδιοφωνία
και τηλεόραση και αυτό που έγινε µετά. Από πού άρχισε η αποδόµηση της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης; Από όλα
τα µέσα, οι ιδιοκτήτες των οποίων, συµµετέχοντες σε τηλεοπτικά
προγράµµατα και κανάλια ιδιωτικά, αποδόµησαν ό,τι καλό πήγαινε να γίνει στην ΕΡΤ. Είναι έτσι ή δεν είναι, κύριε Υπουργέ;
Πώς χαντακώθηκε η ελληνική τηλεόραση; Ό,τι πήγαινε να γίνει,
αποδοµείτο συνεχώς.
Το προσπερνάµε, όµως, κι αυτό, για να δούµε πώς θα εξελιχθεί η νέα δηµόσια τηλεόραση όπως τη θέλετε.
Στη δηµόσια τηλεόραση θα έχουµε σύγκριση δύο πολιτισµικών
κόσµων. Η πολιτισµική παραγωγή µε όρους ανταλλακτικής αξίας
και ο πολιτισµικός πλουραλισµός µε ελευθερία έκφρασης.
Τρεις είναι οι πυλώνες στους οποίους, βέβαια, θα πρέπει να
βασιστεί η δηµόσια τηλεόραση: Ενηµέρωση, ψυχαγωγία και µόρφωση.
Και ερωτώ: Ποιοι δηµοσιογράφοι –εγνωσµένου κύρους, δεν
λέω- θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν το βαρύ έργο της ενηµέρωσης; Πόσο θα είναι πειστικοί στο κοινό ότι θα λειτουργούν
ανεξάρτητα και ότι θα έχουν ενταχθεί στο νέο ύφος που ζητά η
ενηµέρωση της νέας δηµόσιας τηλεόρασης, όταν η εικόνα που
τους ακολουθεί είναι αυτή της κοµµατικής στρατηγικής ουσιαστικά έννοιας που καθοδηγούντο τόσο καιρό; Ποιο θα είναι το
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ανατρέψιµο µοντέλο που θα τους επιβάλει την ανεξαρτησία;
Η ενηµέρωση που συζητάµε για τη χώρα, σε ποιο βαθµό θα
αγγίζει την εξυπηρέτηση των ελληνικών συµφερόντων; Παραδείγµατος χάριν, υπάρχει έκθεση του Παντείου Πανεπιστηµίου
από έρευνα που είχε κάνει για ανάδειξη του ελληνισµού παγκόσµια. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό του ελληνισµού το οποίο
υπάρχει παγκόσµια; Ενενήντα οκτώ εκατοµµύρια. Είκοσι εκατοµµύρια κρυπτοχριστιανοί υπάρχουν µόνο µέσα στην Τουρκία. Θα
το αναδείξει αυτό η νέα δηµόσια τηλεόραση;
Στη µόρφωση θα υπάρξουν εκποµπές λόγου, όπως υπήρχαν
κάποτε στην ελληνική τηλεόραση -θυµόµαστε το «Οµιλείτε Ελληνικά» µε την κ. Λιάνα Κανέλλη, το «Σταυρόλεξο»- παιχνίδια, ψυχαγωγικές εκποµπές; Θα υπάρξουν εκποµπές που θα αναδειχθεί
η στήριξη της ελληνικής γλώσσας;
Στο θέµα της ψυχαγωγίας θα υπάρξουν εκποµπές, όπως το
σήριαλ «Λαυρεωτική», το οποίο υπήρχε στη δεκαετία του ’80 και
που ανέδειξε την πόλη του Λαυρίου ως την πόλη όπου έγινε το
πρώτο οικονοµικό, χρηµατιστηριακό κραχ, στην οποία ανδρώθηκε η εργατική τάξη;
Θα καταλάβουµε πόσο ρόλο θα παίξει ο Παπαδιαµάντης στην
ιστορία µας και ότι δεν µπορεί να µπαίνει σε κρίση µε ανταλλακτικά προϊόντα;
Η µεταγλώττιση µπορεί να υπάρξει σαν στοιχείο, κύριε
Υπουργέ, ώστε να βρουν δουλειά Έλληνες ηθοποιοί οι οποίοι µαστίζονται αυτή τη στιγµή από την ανεργία;
(Χειροκροτήµατα από τον κ. Πάντζα)
Πώς θα ελέγξετε την τηλεθέαση; Μπορείτε να µου εξηγήσετε;
Θα βασιστούµε στα στοιχεία της «AGB», η οποία έχει παρουσιάσει στοιχεία όπου το 3% των Ελλήνων κάποια στιγµή έβλεπαν επί
µισή ώρα τις µπάρες της ΕΡΤ; Είναι αυτό στοιχείο το οποίο αποδεικνύει τη φερεγγυότητα του οργανισµού; Θα υπάρξει φορέας
ο οποίος θα ελέγχει την τηλεθέαση, για να δούµε εάν ο λαός θα
πρέπει να δει εάν του αρέσει η όπερα, όπως έλεγε χθες ο κ. Βορίδης ή κάποιο άλλο ψυχαγωγικό προϊόν; Θα µπορέσει να το
ελέγξει;
Μια οικογένεια φίλων βρέθηκε κάποτε στη Γερµανία στην ZDF.
Από ένα περίπτερο πήραν τηλέφωνο και έκαναν πρόταση για µια
ψυχαγωγική εκποµπή µε κουκλοθέατρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η εκποµπή έπαιξε πέντε χρόνια στην Γερµανία και συντηρούσε εκποµπές στην Ελλάδα όταν διακόπτονταν λόγω µίζας
την οποία ζητούσαν.
Αυτή είναι για µένα δηµόσια τηλεόραση. Θα λειτουργήσει ποτέ
έτσι; Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, τη στιγµή που εσείς φέρατε το
«µαύρο» να µπορέσετε ποτέ να φέρετε και το άσπρο στη ζωή
µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυρίτσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µίλησα σε καµµιά επιτροπή, δεν µίλησα χθες, γιατί εγώ είµαι παιδί
της ΕΡΤ. Έχω µεγαλώσει στην ΕΡΤ, έχω µεγαλώσει την οικογένειά µου από την ΕΡΤ και προσπαθούσα να πάρω µια απόσταση
συναισθηµατική, γιατί όντως ήµουν συναισθηµατικά φορτισµένος.
Αυτό το βλέπω εδώ, γιατί παρακολουθώντας κανείς τη χθεσινή
συνεδρίαση και τη σηµερινή θα καταλήξει σε δύο συµπεράσµατα: Αν ο οµιλητής προέρχεται από την Κυβέρνηση, ότι η ΕΡΤ
ήταν η αιτία για όλα τα δεινά αυτού του τόπου, ενώ αν προέρχεται από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, ότι η ΕΡΤ ήταν πρότυπο δηµόσιας τηλεόρασης, που µάλλον θα έπρεπε να το
αντιγράψει το BBC. Εννοείται, βέβαια, ότι ούτε το ένα ούτε το
άλλο ισχύει, γιατί απλούστατα η ΕΡΤ λειτουργούσε, όπως λειτουργούν όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες σε αυτόν τον τόπο. Δεν
θα κάνω χαρακτηρισµούς.
Ακούω συναδέλφους από τη Νέα Δηµοκρατία να επικρίνουν
την ΕΡΤ, µε µόνο επιχείρηµα τις χαµηλές τηλεθεάσεις. Μα, η δη-
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µόσια ραδιοτηλεόραση δεν έχει στόχο τις υψηλές τηλεθεάσεις.
Και αυτό το λέω εγώ, ένας άνθρωπος που δεν έχει µείνει ασυγκίνητος από το συγκεκριµένο ζήτηµα. Έχει ως στόχο να εξυπηρετεί τον πλουραλισµό, την πολυφωνία, την ποιότητα, προς
όφελος όµως της ίδιας της δηµοκρατίας. Και ένας από τους λόγους που χρηµατοδοτείται από τους Έλληνες πολίτες είναι ακριβώς αυτός, να µπορεί να προβάλλει εκποµπές υψηλής ποιότητας
χωρίς το άγχος της υψηλής τηλεθέασης.
Όπως έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, στόχος του υπό συζήτηση
νοµοσχεδίου είναι η δηµιουργία µιας νέας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, ανεξάρτητης από κοµµατικές ή πολιτικές επιλογές. Σε
αυτό το σηµείο η Δηµοκρατική Αριστερά δεν διαφωνεί. Ωστόσο,
η απαράδεκτη και µονοµερής πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού
να κλείσει την ΕΡΤ µε το «µαύρο» στις οθόνες, µία πράξη αντιδηµοκρατική και µε αρνητικό συµβολισµό, ακυρώνει εκ των προτέρων τους στόχους του νοµοσχεδίου για µια ανεξάρτητη
δηµόσια ραδιοτηλεόραση, που προάγει το δηµόσιο συµφέρον.
Και φέρνετε εδώ να ψηφίσουµε το σχέδιο της Επιτροπής Αλιβιζάτου. Όµως προϋπέθετε την αναδιάρθρωση της ΕΡΤ µε το
φορέα εν λειτουργία. Η διαδικασία αυτή θα έδινε κύρος και δηµοκρατική νοµιµοποίηση, στοιχεία που πλέον απουσιάζουν. Αποτέλεσµα είναι, το νοµοσχέδιο να αποτελεί µια γενικόλογη πρόταση, ένα γενικό πλαίσιο αρχών για τον τρόπο λειτουργίας του
νέου φορέα και να καθίσταται έτσι –λυπάµαι πολύ- ο νέος φορέας ευάλωτος στις αµαρτίες του παρελθόντος.
Το κλείσιµο της ΕΡΤ προκάλεσε πρακτικά προβλήµατα στα
οποία το νοµοσχέδιο δεν απαντά. Για παράδειγµα, τι θα γίνει µε
τις παραγωγές που ήδη έχει αναθέσει η ΕΡΤ; Οι άνθρωποι αυτοί
µετά την έγκριση των παραγωγών προχώρησαν σε έξοδα και
τώρα βρίσκονται µετέωροι. Τι θα γίνει µε αυτές τις παραγωγές;
Θα υλοποιηθούν; Τι θα γίνει µε τα έξοδα τα οποία έχουν κάνει;
Άλλο ένα ζήτηµα αφορά στο πλήγµα που δέχθηκε ο ελληνικός
κινηµατογράφος από το λουκέτο στην ΕΡΤ. Ο φορέας ήταν ουσιαστικός χρηµατοδότης των ελληνικών ταινιών, καθώς έδινε το
1,5% των κερδών του στην ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή. Ως εκ τούτου, πολλές ταινίες µε συµβόλαια µε την ΕΡΤ
βρίσκονται πλέον στον αέρα. Να σας υπενθυµίσω ότι λίγες µέρες
πριν από το λουκέτο –σας καταθέτω και τη σχετική απόφαση- η
ΕΡΤ αποφάσισε την αύξηση των χρηµατοδοτούµενων σεναρίων
στο πρόγραµµα µικροφίλµ, την αύξηση των σεναρίων που ενισχύονται µε τεχνολογικό εξοπλισµό, καθώς και την αύξηση του
ποσού χρηµατοδότησης των σεναρίων. Σε αυτά πρέπει να απαντήσετε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κυρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός
φορέας θα πρέπει να διατηρήσει το ρόλο του στην άσκηση πολιτιστικής πολιτικής και ιδιαίτερα σε µια περίοδο οξείας δηµοσιονοµικής κρίσης, που έχει πλήξει ιδιαίτερα τον πολιτισµό. Κάτι
τέτοιο είναι εφικτό, µόνο εφόσον διασφαλιστεί η ανεξαρτησία
της νέας ραδιοτηλεόρασης.
Να µιλήσουµε για πολιτισµό, κύριε Βορίδη; Ναι. Για όπερα,
κύριε Βορίδη; Ναι. Να γράφονται οι παραστάσεις των κρατικών
µας θέατρων και να παίζονται στον καινούργιο φορέα, κύριε Βορίδη; Ναι. Να δείξουµε τους µεγάλους µας συγγραφείς, να τους
αναδείξουµε; Ναι. Την ιστορία της χώρας µας; Ναι. Όµως, χωρίς
να ενδιαφερόµαστε για τηλεθέαση.
Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, αυτό που γίνεται στο καλοκαιρινό
τηλεοπτικό τοπίο µε τις επαναλήψεις δείχνει καθαρά πόσο αναγκαία είναι µια σοβαρή δηµόσια τηλεόραση.
Όταν κλείνατε την τηλεόραση, ήλπιζα ότι οι αντιδράσεις που
έφερε το κλείσιµο, θα έδινε ένα µάθηµα στην Κυβέρνηση, ότι κανείς δεν µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις εν κρυπτώ, χωρίς διαβούλευση, χωρίς διάλογο, χωρίς δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Έκανα λάθος. Το νοµοσχέδιο χθες και αυτή σήµερα δείχνουν
ακριβώς το αντίθετο.
Γι’ αυτό, κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν θα το ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ.Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, στις 11 Ιουνίου µε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που υπεγράφη, όπως και όλες οι άλλες –και είναι
πολλές- στη θητεία του ενός χρόνου διακυβέρνησης δια περιφοράς και µάλιστα όχι από όλους τους Υπουργούς του Υπουργικού
Συµβουλίου, προχωρήσατε σε µια πρωτοφανή ενέργεια, σε µια
ενέργεια που καµία δηµοκρατική κυβέρνηση δεν διανοείται να
αναλάβει. Κλείσατε µέσα σε µια νύχτα την εκποµπή του δηµόσιου
σήµατος της ΕΡΤ, καταργήσατε µέσα σε µια νύχτα τη δηµόσια
τηλεόραση, φιµώσατε µέσα σε µια νύχτα τη φωνή της Ελλάδας
στα πέρατα του κόσµου. Με µια αντισυνταγµατική, µια αντιδηµοκρατική κίνηση, µε µια εκτροπή άνευ προηγουµένου καταφέρατε κάτι, που δεν τόλµησαν να κάνουν ούτε οι συνταγµατάρχες
το 1967. Φιµώσατε τρία τηλεοπτικά κανάλια, ένα δορυφορικό,
δεκάδες ραδιοφωνικά. Φιµώσατε ακόµα και την τηλεόραση της
Βουλής. Φιµώσατε ακόµα και το BBC και τη Deutsche Welle, που
εκπέµπονταν από το δηµόσιο σήµα. Έτσι, επιλέξατε να ταυτίσετε
την πολιτική σας µε το µαύρο χρώµα που επιβάλατε στις οθόνες
της τηλεόρασης.
Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί τα κάνατε;
Γιατί είχατε εντολή να ξεµπερδέψετε, να πετάξετε δυόµισι χιλιάδες εργαζοµένους στο δρόµο. Κυρίως, όµως, το κάνατε, διότι η
επιλογή σας ήταν η ΕΡΤ και όχι κάποιος άλλος οργανισµός του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Επιλέξατε, λοιπόν, την ΕΡΤ κυρίως, επειδή είστε ιδεοληπτικοί.
Οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στον Πρωθυπουργό, αλλά και
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι διακατέχεται και διακατέχονται από αισθήµατα ρεβανσισµού και απέχθειας απέναντι στο
δηµόσιο χώρο και απέναντι σε κάθε τι που µπορεί να παραπέµπει
σε ελευθερία λόγου, σε πλουραλισµό, σε διαφορετική άποψη,
σε δηµοκρατική λειτουργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε γιατί επιλέχθηκε η ΕΡΤ;
Γιατί σας ενοχλούσε. Αυτή είναι η αλήθεια και φάνηκε κατά τη
χθεσινή συζήτηση στη Βουλή αυτή η αλήθεια. Ακόµα και αυτή η
ΕΡΤ, που επί ένα χρόνο τώρα προσπαθήσατε µε νύχια και µε δόντια να ευνουχίσετε, σας ενοχλούσε. Ακόµα και αυτή η ΕΡΤ, που
µε εκφοβισµό, µε απειλές και µε τηλεφωνήµατα στην παραγωγή
των ειδήσεων και µε κατευθύνσεις στους δηµοσιογράφους και
µε διώξεις δηµοσιογράφων, επιχειρούσατε επί ένα χρόνο να στήσετε ως κακέκτυπο της παλιά ΥΕΝΕΔ, ακόµα και αυτή η ΕΡΤ σας
ενοχλούσε.
Και σας ενοχλούσε, όχι µόνο το θέµα των ειδήσεων ή της πολυφωνίας. Σας ενοχλούσε η πολιτισµική ηγεµονία των ανοικτών
ιδεών και των ανοικτών οριζόντων που η ΕΡΤ εξέπεµπε.
Και λέω ότι η χθεσινή συνεδρίαση ήταν αποκαλυπτική. Και
ήταν εξόχως αποκαλυπτικά τα όσα είπε από αυτό εδώ το Βήµα
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Βορίδης, σε συνέχεια, προφανώς, όσων είχε δηλώσει προ ηµερών ο κ. Πάγκαλος, ότι η ΕΡΤ κοµµούνιζε. Ο κ. Βορίδης µας είπε
ότι το «πολιτιστικό µελίσσι» –όπως το χαρακτήρισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Βούτσης- της ΕΡΤ
δεν τον χώραγε, δεν τον εξέφραζε. Ήταν, λέει, µονοµερής η ιδεολογική και πολιτιστική ταυτότητα της ΕΡΤ.
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –βεβαίως, αυτό προφανώς δεν αφορά το σύνολο των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά ένα µέρος των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας
που σήµερα ηγεµονεύει σε αυτήν την παράταξη- αυτή η πολύχρωµη πολιτιστική ταυτότητα της ΕΡΤ δεν τους χώραγε, διότι
δεν εξέπεµπε το µαύρο χρώµα που απ’ ό,τι φαίνεται σας συναρπάζει.
Προσέξτε, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι βρήκε να πει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας: «Η
ΕΡΤ δεν είχε χρόνο και χώρο να παρουσιάζει το έργο των διανοουµένων της δεξιάς και µάλιστα την πολιτισµική τους αναφορά».
Και βρήκε, µάλιστα, απ’ αυτό το Βήµα να αναφερθεί στον αείµνηστο Ευάγγελο Αβέρωφ. Δεν είχε, λέει, χώρο και χρόνο για τον
Αβέρωφ η ΕΡΤ. Αυτό ήταν το πρόβληµα της ΕΡΤ.
Σέβοµαι και τιµώ όλους τους πολιτικούς και ιδεολογικούς αν-
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τιπάλους. Και δεν είναι καµµία µοµφή στη µνήµη του Ευάγγελου Αβέρωφ. Όµως, πόσο ανιστόρητοι και εµπαθείς µπορεί να
είστε πια; Αυτό το πλουραλιστικό και ανοικτό πολιτισµικό µοντέλο που πολεµάτε µε µίσος, δεν είναι γέννηµα της Αριστεράς,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι γέννηµα της Μεταπολίτευσης. Κι ένα µεγάλο και σηµαντικό µέρος της µεταπολιτευτικής
διαδικασίας και της γέννησης αυτού του µοντέλου της ΕΡΤ,
εµείς αναγνωρίζουµε ότι ανήκει και στη δική σας παράταξη, στη
Νέα Δηµοκρατία του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Φαίνεται,
όµως, ότι έχετε πάρει οριστικά διαζύγιο απ’ αυτές τις δηµοκρατικές παραδόσεις της δικής σας παράταξης, της συντηρητικής
παράταξης.
Η ΕΡΤ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που κλείσατε και
που µισείτε, είναι η ΕΡΤ του Μάνου Χατζιδάκι και του Οδυσσέα
Ελύτη. Είναι η ΕΡΤ των µουσικών συνόλων και του Τρίτου Προγράµµατος. Μήπως ήταν κοµµουνιστές και αριστεροί ο Χατζιδάκις και ο Ελύτης;
Είναι κρίµα να κατρακυλάτε σε ιδεολογικές θέσεις και απόψεις
που δεν τιµούν την ίδια την ιστορία σας. Είναι κρίµα να κυριαρχούν αυτές οι ακραίες απόψεις σε µια ιστορική παράταξη που
συνέβαλε στην αποκατάσταση της δηµοκρατίας.
Και, βεβαίως, είναι κρίµα να τα ακούνε αυτά χθες οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και να µη βρίσκουν να πουν µια κουβέντα. Το
ΠΑΣΟΚ που συνέδεσε ως ιστορικό κόµµα την παρουσία του στην
πολιτική ζωή της χώρας -όχι µε τα τελευταία που κάνετε, που
έχετε µετατραπεί σε συνιστώσα µιας Νέας Δηµοκρατίας που
είναι πιο δεξιά από ποτέ- µε τα θετικά βήµατα εκδηµοκρατισµού
τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Τα ακούτε αυτά και δεν
απαντάτε!
Χθες, στην αποκαλυπτική αυτή συνεδρίαση, µου προκάλεσε,
επίσης, έκπληξη και η στάση της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Γιατί,
κύριοι συνάδελφοι, εγκαταλείψατε την Κυβέρνηση; Πήρατε µια
τολµηρή, θαρραλέα απόφαση να εγκαταλείψετε την Κυβέρνηση
για το µείζον αυτό θέµα Δηµοκρατίας, για την «ετσιθελική» απόφαση του Πρωθυπουργού να κλείσει την ΕΡΤ και χθες ήρθατε
και µας είπατε ότι δεν υπάρχει κανένα θέµα να διαπιστώσουµε
πώς έγινε αυτό, να συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Μήπως µετανιώσατε που φύγατε από την Κυβέρνηση;
Ξέρετε, µπορεί κανείς να κάνει λάθη στην πολιτική του. Όταν,
όµως, διακατέχεται από αρχές και όχι από δηµοσκοπικά ευρήµατα, έχει µια σταθερή στάση. Η χθεσινή σας απόφαση είναι ανεξήγητη. Θα περίµενε κανείς να είστε εσείς οι πρώτοι που θα
θέσετε ψηλά το θέµα της δηµοκρατίας, την υπεράσπιση του πολιτιστικού, πολιτισµικού προϊόντος, του πλουραλισµού και της
δηµοκρατίας που εξέπεµπε η ΕΡΤ και να σταθείτε απέναντι σε
ακραίες εκφωνήσεις σαν τις χθεσινές.
Όµως, επαναλαµβάνω, η χθεσινή συζήτηση ήταν αποκαλυπτική. Ο σκληρός πυρήνας της Κυβέρνησης Σαµαρά έδειξε ότι
απεχθάνεται τη δηµοκρατία, την ενηµέρωση, τον πολιτισµό, ότι
η δηµοκρατία και η ενηµέρωση έγιναν κοµµάτι της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Και όπως κοστίζει σε αυτή τη χώρα πολύ η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, έτσι και για την Κυβέρνηση,
που θέλει να ταυτίζεται µε το «µαύρο» στις οθόνες, κοστίζει πολύ
και η δηµοκρατία.
Η δηµοκρατία, όµως, είναι πολλά περισσότερα απ’ ό,τι νοµίζετε και ό,τι σας συµφέρει. Είναι ο πλουραλισµός, η πολυφωνία,
ο σεβασµός στη διαφορετικότητα, ο σεβασµός στις τοπικές κοινωνίες. Είναι η παιδεία, ο πολιτισµός, η ίση πρόσβαση σε αγαθά.
Είναι οι µειοψηφίες και τα δικαιώµατά τους. Είναι ο συνεταιρισµός και ο συνδικαλισµός που τόσο συκοφαντείτε, λες και είναι
συµµορίτες οι συνδικαλιστές. Έχουν, λέει, καταλάβει τη δηµόσια
τηλεόραση, το κτήριο στην Αγία Παρασκευή. Δεν έχετε παρανοµήσει εσείς τόσες µέρες που δεν εφαρµόζετε την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχετε παρανοµήσει εσείς που
τους πετάτε στο δρόµο! Είναι αυτοί συµµορίτες που διεκδικούν
να βρεθεί µια λύση και τα εργασιακά τους δικαιώµατα να διατηρηθούν!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ακόµα κρύβεται, πέρα από
όλα τα προηγούµενα, πίσω από την απόφασή σας για την ΕΡΤ;
Κλείνετε την ΕΡΤ, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε δεν δηµιουργεί δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία
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λέτε εδώ περί χαρατσιού των 3 ευρώ που πληρώνει ο Έλληνας
πολίτης, ειδικά από ανθρώπους που έχουν επιλέξει να επιβάλουν
χαράτσια 200 έως 400 ευρώ το µήνα για την πρώτη κατοικία,
είναι απολύτως ανακόλουθα και υποκριτικά. Η ΕΡΤ, λοιπόν, όχι
µόνο ήταν πλεονασµατική, αλλά ένα µέρος των χρηµάτων που
έδιναν οι πολίτες για να έχουν αντικειµενική και έγκυρη ενηµέρωση, πήγαινε και στον προϋπολογισµό. Γιατί, λοιπόν, την κλείσατε;
Την κλείσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να περάσει το
µονοπώλιο της ενηµέρωσης στα χρεοκοπηµένα ιδιωτικά µέσα
ενηµέρωσης, που δανειοδοτούνται από χρεοκοπηµένες τράπεζες, που τις κρατά όρθιες ένα χρεοκοπηµένο µνηµόνιο και το
χρεοκοπηµένο πολιτικό σύστηµα που υπηρετείτε, αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής για το οποίο έχουµε πολλές φορές απευθυνθεί, έχουµε ονοµατίσει απ’ αυτό εδώ το Βήµα. Χρεοκοπηµένα
κόµµατα, τράπεζες µε διοικητές και τραπεζίτες που δεν έχουν
βάλει ούτε ένα ευρώ ενώ έχουν πάρει δεκάδες δισεκατοµµύρια
χρήµατα, που χρεώνονται στον ελληνικό λαό µε τις αποφάσεις
που παίρνονται εδώ, κανάλια και καναλάρχες που δεν έχουν µόνιµες άδειες, που δεν πληρώνουν αυτά που πρέπει να πληρώσουν στο κράτος και που δανειοδοτούνται αδρά, ενώ την ίδια
στιγµή άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να πάρουν δάνεια.
Το κλείσιµο της ΕΡΤ, λοιπόν, είναι ένα δωράκι της Κυβέρνησής
σας στο σύστηµα των πειρατικών Μέσων Μαζική Ενηµέρωσης,
κύριε Καψή!
Και το λέω σε εσάς –γνωριζόµαστε καιρό, σας εκτιµώ, ξέρετε
ότι έχουµε διαµετρικά αντίθετες ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις- διότι δεν περίµενα ποτέ από εσάς να δεχθείτε να αναλάβετε
αυτή τη θέση. Ήσασταν και είστε ένας δηµοσιογράφος µε µια
πλούσια διαδροµή, µε µια πολύ σηµαντική καριέρα σε ιδιωτικά
έντυπα, σε διευθυντικές θέσεις, συµφερόντων ιδιοκτητών που
παίζουν κεντρικό ρόλο στην ιδιωτική τηλεόραση. Και δέχεστε να
αναλάβετε αυτόν το ρόλο. Είναι σαν να βάζουµε τη γάτα να αναδιοργανώσει τα ποντίκια. Δεν γίνεται. Εγώ, δεν θέτω ζήτηµα πολιτικό ή προσωπικό. Βάζω ένα θέµα ηθικής τάξης.
Αφού, όµως, χθες απορρίψατε την πρόταση για εξεταστική
επιτροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, τουλάχιστον δώστε µας µια απάντηση στο καίριο ερώτηµα, που την
περιµένω και από εσάς, κύριε Καψή: Έχετε συνυπολογίσει και
µπορείτε να µας πείτε ποιο θα είναι το συνολικό δηµοσιονοµικό
κόστος, η συνολική οικονοµική ζηµία που προκύπτει για το ελληνικό δηµόσιο από την απόφασή σας να κλείσει η ΕΡΤ, έτσι όπως
έκλεισε; Έχετε συνυπολογίσει ποιο είναι το κόστος µόνο από τις
αποζηµιώσεις, εάν τις κάνετε νόµιµα -εκτός και αν και εκεί παρανοµήσετε- των δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εργαζοµένων;
Το κόστος από τις ρήτρες συµβολαίων; Το κόστος σχετικά µε την
ακύρωση συµφωνιών παραγωγών προγράµµατος και µε τις
πάσης φύσεως αποζηµιώσεις;
Δώστε µας µία εικόνα, γιατί ρωτούσατε χθες: «Τι θέλετε να
εξετάσει αυτή η εξεταστική επιτροπή;». Να εξετάσει τη ζηµία που
προκαλείτε στο ελληνικό δηµόσιο και στον Έλληνα φορολογούµενο σε περίοδο κρίσης. Δώστε µας µία εικόνα πόσο θα στοιχίσει
στον Έλληνα φορολογούµενο αυτή η ιδεοληψία του κ. Σαµαρά
και των συνεργατών του να ρίξουν «µαύρο» στις οθόνες.
Και κάτι ακόµη να µου πείτε, κύριε Καψή. Δεν ήσασταν εσείς
τότε, αλλά φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε. Πώς, µέσα από ποιες διαδικασίες ορίστηκε ως πάροχος δικτύου η κοινοπραξία των ιδιωτικών καναλιών; Πώς είναι δυνατόν και ποια λογική περί υγιούς
ανταγωνισµού µπορεί να αποδεχθεί ο πάροχος δικτύου να ταυτίζεται µε τον πάροχο περιεχοµένου;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθήσατε να κρύψετε την
ιδεοληπτική σας συµπεριφορά πίσω από το πέπλο της σπάταλης
διοίκησης της ΕΡΤ. Μάλιστα. Μόνο που στο σπίτι του κρεµασµένου εσείς µιλάτε για σκοινί.
Ξέρετε, δεν θα ασχοληθώ καθόλου µε το θέµα του κ. Κεδίκογλου, ούτε µε τα ψέµατα που για άλλη µία φορά είπε και από
αυτό εδώ το Βήµα, από τη Βουλή. Το θέµα δεν είναι ο κ. Κεδίκογλου, αλλά µία τακτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις
στην ΕΡΤ, την οποία όχι µόνο ακολούθησε, αλλά υπερέβαλε κιόλας η Κυβέρνησή σας στον ένα χρόνο που είστε στην Κυβέρνηση
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και µάλιστα, σε συνθήκες κρίσης µε το προσωπικό ειδικών θέσεων, που αφορούσε λίγους, «ηµέτερους» και καλοπληρωµένους, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία δούλευε µε ελάχιστα χρήµατα και µε ανθρώπους από αυτό το προσωπικό των ειδικών θέσεων που δεν παρουσιάζονταν καν στο ραδιοµέγαρο ή
που όταν παρουσιάζονταν, βρίσκονταν εκεί για να εκπροσωπήσουν κόµµατα, καθώς και µε σπατάλες στις εξωτερικές παραγωγές. Μέσα σε ένα χρόνο προλάβατε να κάνετε πολλά από αυτά
που έκαναν και όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Θελήσατε, όµως, τις δικές σας αµαρτίες να τις φορτώσετε
στις πλάτες των εργαζοµένων. Πιστέψατε ότι ο κόσµος θα
έβλεπε µε αυτόν τον τρόπο στα πρόσωπα των δυόµισι χιλιάδων
απολυµένων τα δικά σας πρόσωπα, τα δικά σας ανοµήµατα, τα
πρόσωπα των καλοπληρωµένων «παπαγάλων» σας στην ΕΡΤ, τα
πρόσωπα των αργόµισθων στην ΕΡΤ, τα πρόσωπα των λίγων και
εκλεκτών σας στην ΕΡΤ.
Ο κόσµος, όµως, δεν είδε τους λίγους και εκλεκτούς. Είδε
τους πολλούς και τους απελπισµένους. Είδε τους έντιµους εργαζόµενους που πετιούνται στο δρόµο και στο πρόσωπό τους
αναγνώρισε ο κόσµος και το δικό του µέλλον, της αβεβαιότητας,
της ανεργίας, το µέλλον της φτώχειας, της αναξιοπρέπειας. Κυρίως, όµως, αναγνώρισε και το φρικιαστικό µοντέλο µιας ανάπηρης δηµοκρατίας, όπου θα κυβερνάτε µε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, θα αποφασίζετε και θα διατάζετε, γράφοντας
ακόµη και το Σύνταγµα στα παλιά σας τα παπούτσια.
Και ο κόσµος αντέδρασε. Δεν ήταν δύο χιλιάδες µε το ζόρι
αυτοί που αντέδρασαν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Σαν
το µαθητούδι µπροστά στον επιθεωρητή Σόιµπλε χθες, µε το
µπλοκάκι του, ο Πρωθυπουργός έλεγε, όπως µας πληροφορούν
τα µέσα ενηµέρωσης και οι εφηµερίδες: «Μην ανησυχείτε, κύριε
επιθεωρητά, όλα πάνε καλά, δεν αντιδρά ο κόσµος». Ο κόσµος
που βγήκε στους δρόµους για την ΕΡΤ δεν ήταν δύο ή τρεις χιλιάδες, ήταν δεκάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, απ’ άκρο σε
άκρο σε όλη την Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Έµαθε ο κόσµος το ραδιοµέγαρο, τα δηµόσια κτήρια της Ραδιοτηλεόρασης και στήριξε αυτόν τον αγώνα. Βεβαίως, δεν ήταν
µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσµο ένα απίστευτο κύµα
αλληλεγγύης και συµπαράστασης µέχρι και τη βελγική ραδιοτηλεόραση που εξέπεµπε στα ελληνικά.
Βεβαίως, ήταν οι άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισµού, οι διανοούµενοι, ήταν οι δηµιουργικοί και δηµοκρατικοί πολίτες αυτοί
που αντέδρασαν. Και ήρθε αυτό που δεν περιµένατε. Αυτό που
δεν περιµένατε ήταν τα δηµοκρατικά αντανακλαστικά των πολιτών που ενεργοποιήθηκαν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ενδεχοµένως, να παρέλειψε να πει στον επιθεωρητή Σόιµπλε
ο Πρωθυπουργός µία πολύ µικρή λεπτοµέρεια. Η Κυβέρνησή
σας έπεσε. Η τρικοµµατική σας Κυβέρνηση δεν υπάρχει πια και
αυτό οφείλεται στην αντίδραση του ελληνικού λαού και των εργαζοµένων στην ΕΡΤ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Να σας πω και κάτι άλλο. Αν δεν είχατε τον κ. Βενιζέλο όµηρο
µε την υπόθεση στη λίστα Λαγκάρντ και την πλειοψηφία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εθισµένους σε κυβερνητικές καρέκλες, τώρα
θα είχαµε εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όµως µην αναθαρρείτε. Σας θυµίζω ότι η κυβέρνηση Παπαδήµου, που ήσασταν και εκεί Υπουργός, κύριε Καψή, είχε πάρει 253
ψήφους εδώ µέσα και έπεσε, όχι 153.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν µπορείτε να αντέξετε, διότι ασκείτε µία πολιτική που είναι
αντίθετη µε τη βούληση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Αυτό είναι το πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης)
Θα χρειαστώ λίγα λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµη, διότι θέλω να αναφερθώ
και στη χθεσινή επίσκεψη του κ. Σόιµπλε και να πω ότι πραγµατικά είναι λυπηρό, δυσάρεστο, θλιβερό ο ίδιος ο κ. Σόιµπλε να
αναγκάζεται να κάνει αναφορά περί ύπαρξης θέµατος σε ό,τι

15202

αφορά το κατοχικό δάνειο και ο Πρωθυπουργός να έχει µονάχα
να του πει ότι «πάµε καλά, εφαρµόζουµε το πρόγραµµα». Κουβέντα, τσιµουδιά! Είπε ότι αναγνωρίζουµε τα χρέη µας, ότι θα τα
πληρώσουµε µέχρι τελευταία δεκάρα, ότι θα εφαρµόσουµε λιτότητα, ότι θα κόψουµε µισθούς, θα κόψουµε συντάξεις, αλλά
τσιµουδιά γι’ αυτό το µεγάλο ιστορικό ζήτηµα!
Κυρίες και κύριοι, θα µας κρίνουν η ιστορία και ο λαός. Όµως,
εγώ θέλω να κάνω µία αναφορά και στο βασικό επιχείρηµα της
Κυβέρνησης ότι πετυχαίνει το πρόγραµµα και πάµε καλά. Το
πρόγραµµά σας πετυχαίνει µονάχα σε ό,τι αφορά την αύξηση
της ανεργίας, σε ό,τι αφορά τα λουκέτα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τη διεύρυνση της φτώχειας, την ύφεση. Σε αυτά τα
καταφέρνετε καλύτερα απ’ ό,τι και ο κ. Σόιµπλε περίµενε. Στα
δηµόσια οικονοµικά, όµως, η ύφεση φέρνει πτώση των εσόδων
και απόκλιση από τους στόχους. Οι δαπάνες πιάνουν τους στόχους τους, αν τους πιάνουν, µόνο και µόνο επειδή έχετε προχωρήσει σε εσωτερική στάση πληρωµών και δεν καταβάλλετε τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές, επειδή αφήνετε την υγεία, τα ταµεία και
την παιδεία να είναι σε ελεύθερη πτώση, µόνο και µόνο γι’ αυτό
και θέλετε να κρύψετε το πρόβληµα κάτω από το χαλί ή να βάλετε το κεφάλι κάτω από την άµµο, όπως η στρουθοκάµηλος.
Όµως, αυτά έχουν κοντά ποδάρια.
Τι µάθαµε, λοιπόν, από τη χθεσινή επίσκεψη; Αυτό που κρύβατε, ότι υπάρχει χρηµατοδοτικό κενό και προβλέπεται και για
το 2013 και για το 2014 και για το 2015 και για το 2016. Κυκλοφορούν διάφορα νούµερα, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ µε αυτά
τα νούµερα.
Θέλω να ασχοληθώ µε τη διατύπωση του Υπουργού Οικονοµικών της Γερµανίας, διότι όλοι προεξοφλούν και ο ίδιος το γνωρίζει -και εσείς το ζητάτε διακαώς- ότι θα υπάρξει κούρεµα,
καθώς το χρέος που έχει συσσωρευτεί µε αυτό το πρόγραµµα
µετάλλαξης της οικονοµίας, µε την ύφεση που προκάλεσε, δεν
µπορεί να βγει. Καθώς η ύφεση προχωρά και η ανεργία καλπάζει,
οι επιλογές είναι δύο: Είτε αναδιάρθρωση των διακρατικών δανείων και των οµολόγων που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες είτε
νέος δανεισµός µε το χρέος να αγγίζει το 200% τα επόµενα χρόνια. Αυτά δεν τα λέµε εµείς, είναι η εκτίµηση της CITIGROUP.
Εσείς οι ίδιοι, λοιπόν, διαρρέετε ότι µετά τις γερµανικές εκλογές θα γίνει κούρεµα των δανείων και ο κ. Σόιµπλε έρχεται εδώ
να σας πει «µη λέτε δηµόσια κακές λέξεις», διότι το να παίρνουµε, λέει, βοήθεια και συγχρόνως να ζητούµε κούρεµα είναι
ηθικά απαράδεκτο.
Για να δούµε, λοιπόν, τι είδους βοήθεια παίρνουµε: Ούτε για
την αποπληρωµή των χρεολυσίων δεν επαρκεί αυτή η βοήθεια
που παίρνουµε. Όχι για βοήθεια στον λαό.
Το 2014 έχουµε να πάρουµε 8,6 δισεκατοµµύρια ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και 8,9 δισεκατοµµύρια ευρώ από το ΔΝΤ -οι
περίφηµες δόσεις- σύνολο 17,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι πληρωµές τόκων προβλέπονται σε 6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, χρεολυσίων στα παλιά οµόλογα που κρατάνε κυρίως κεντρικές
τράπεζες και στα δάνεια, σχεδόν σε 18 δισεκατοµµύρια ευρώ και
η αποπληρωµή των δανείων του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
σε 7,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σύνολο, δηλαδή, γύρω στα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ χρεολύσια και 6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
τόκοι.
Με δυο λόγια, για να µην µπερδευόµαστε µε αριθµούς, το ΔΝΤ
µας δανείζει για να το πληρώνουµε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει
µια µικρή συµµετοχή για να πληρώνουµε τις κεντρικές τράπεζες.
Με δυο λόγια, από αυτή την περιβόητη βοήθεια, την οποία
παίρνουµε για να σταθούµε, για να σωθούµε, ο ελληνικός λαός
δεν παίρνει καµµία υποστήριξη και καµµία βοήθεια.
Το πρόγραµµά σας καταρρέει για µια ακόµη φορά, έχοντας
πετύχει µόνο τους στόχους εξαθλίωσης της ελληνικής κοινωνίας.
Κι εσείς επιλέγετε µόνο την «ελεηµοσύνη στον αυτοκράτορα»,
µήπως δεήσει µετά από τις γερµανικές εκλογές να κάνει κάτι,
µπας και διατηρηθείτε στις καρέκλες σας. Αλλά ο πολιτικός σας
χρόνος τελειώνει!
Μια κυβέρνηση µε νωπή λαϊκή εντολή για να σταµατήσει αυτή
την καταστροφή, σύντοµα θα είναι κυβέρνηση του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Επανέρχοµαι στο θέµα της ΕΡΤ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προχωρήσατε, λοιπόν, στις 11 Ιουνίου σε µια πράξη αδιανόητη, µια αδιανόητη αντιδηµοκρατική πρακτική που ακόµα κι ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ακόµα κι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταδικάσουν.
Από τότε τι κάνατε; Αρνηθήκατε να έρθει στη Βουλή τέσσερις
φορές η τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, η πρόταση
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ, που καταργεί την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αρνηθήκατε να εφαρµόσετε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και εκπέµψατε παρανόµως και από ιδιωτικό
στούντιο ένα πειρατικό σήµα που εκθέτει τη χώρα διεθνώς, µε
αισθητική που παραπέµπει στα κανάλια της Σοβιετικής Ένωσης
της δεκαετίας του 1970 και στα κινούµενα σχέδια του Bolek και
του Lolek.
Εκπέµψατε χωρίς φορέα. Εκπέµψατε από ιδιώτη χωρίς σύµβαση ή µε σύµβαση που κανείς δεν έχει. Εκπέµψατε, δήθεν, σήµα
δηµόσιας τηλεόρασης, χωρίς να ξέρουµε ποιοι δουλεύουν και
από ποιον πληρώνονται. Ακούµε κάτι φαιδρότητες περί εθελοντών. Εκπέµψατε ένα κακέκτυπο τηλεόρασης µε κασέτες, χωρίς
να έχετε καµµία πρόνοια για το ραδιόφωνο, ένα κακέκτυπο µε
ανάθεση, χωρίς διαγωνισµό. Τίποτα δεν έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια». Τα τηλεοπτικά προϊόντα που η ΕΡΤ είχε εξασφαλίσει,
µοιράζονται δεξιά κι αριστερά σε ιδιωτικούς σταθµούς στο ένα
τρίτο και στο ένα τέταρτο της αξίας τους, όπως αθλητικοί αγώνες, αθλητικά γεγονότα. Καταληστεύετε το αρχείο της ΕΡΤ, εκπέµποντας ταινίες και σειρές από αυτό το παράνοµο κακέκτυπο.
Δηµιουργοί σάς καταγγέλλουν και σας µηνύουν που εκπέµπετε
από αυτό το υβρίδιο τα δηµιουργήµατά τους και τις ταινίες τους.
Και µετά από όλα αυτά, εσείς, κύριε Υπουργέ, νοµίζετε ότι βρέχει. Δεν µας φτύνει κανείς, βρέχει! Και στην καλύτερη περίπτωση, δεν απαντάτε σε όλα αυτά. Κρύβεστε.
Όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι ο ορισµός της πειρατείας. Και σήµερα τι θέλετε; Να νοµιµοποιήσετε την πειρατεία
σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δίνουµε µια µάχη, υπερασπιζόµαστε την ύπαρξη του δηµόσιου χώρου, της δηµόσιας περιουσίας, της δηµοκρατίας. Δεν µας φοβίζετε µε απαγορεύσεις,
µε αυταρχισµούς. Έχουµε εµπιστοσύνη στους πολίτες, έχουµε
εµπιστοσύνη στους εργαζόµενους και έχουµε και την εµπιστοσύνη των πολιτών, που πλέον έχουν καταλάβει ότι πρέπει να µπει
ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη.
Επιτρέψτε µου, όµως, πριν κατέβω απ’ το Βήµα, επειδή έχουν
µια αξία αυτοτελή αυτές οι συνεδριάσεις κι οι τοποθετήσεις των
εκπροσώπων των κοµµάτων, να σας δώσω κι ένα σκαρίφηµα των
δικών µας επιδιώξεων για την ΕΡΤ.
Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση που εµείς οραµατιζόµαστε και θα
ανασυγκροτηθεί από τους ανθρώπους της, δεν θέλουµε να είναι
-και δεν θα είναι- όχηµα προπαγάνδας, πολιτιστικής παρακµής
και µηχανισµός πελατειακών εξυπηρετήσεων. Σας λέµε ξεκάθαρα ότι δεν θα δεχθούµε αποφάσεις που τις θεωρούµε κατάφωρα παράνοµες και αντισυνταγµατικές, δεν θα ανεχθούµε την
απαξίωση και τη διάλυση της ΕΡΤ, δεν θα αναγνωρίσουµε τα παράνοµα υβρίδια που µας εξευτελίζουν διεθνώς. Δεν θα γυρίσουµε, όµως, και την ΕΡΤ στην ΕΡΤ, που εσείς είχατε απαξιώσει.
Αντιθέτως, έχουµε σχέδιο για την αναγέννηση της ΕΡΤ, µε την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των πόρων της, ως
µία αχτίδα ποιότητας, πολυφωνίας, έγκυρης και αντικειµενικής
ενηµέρωσης, αλλά και ως φάρο πολιτισµού και ποιοτικής ψυχαγωγίας.
Η διαφορά µας, η διαφορά φιλοσοφίας που έχουµε, είναι ότι
εµείς οραµατιζόµαστε µία ΕΡΤ αντικειµενική και πλουραλιστική,
όχι παράρτηµα του δικού µας Γραφείου Τύπου, όπως ήταν παράρτηµα του Γραφείου Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας τον τελευταίο χρόνο, αλλά πραγµατικά ανεξάρτητη, αντικειµενική, στα
πρότυπα µεγάλων, έγκυρων, ανεξάρτητων δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών µέσων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Το όραµά µας είναι σαφές. Οι στόχοι µας είναι σε αυτήν την
κατεύθυνση. Θα απεγκλωβιστεί η ΕΡΤ από τον στενό κυβερνητικό εναγκαλισµό. Θα αξιοποιηθεί στο έπακρο το υπάρχον δυναµικό, αλλά και η τεράστια υλικοτεχνική υποδοµή. Θα αυξηθεί η
εσωτερική παραγωγή. Σε µια εποχή που ο πολιτισµός θεωρείται
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πολυτέλεια, η ΕΡΤ µε το ανθρώπινο δυναµικό της και την τεχνογνωσία της µπορεί να στηρίξει µία νέα, αναγκαία πολιτισµική αναγέννηση στον τόπο µας. Θα αυστηροποιηθούν οι δοµές ελέγχου
των προµηθειών και των εξωτερικών παραγωγών, που αποτέλεσαν στο παρελθόν µηχανισµό εξυπηρέτησης συµφερόντων.
Θα υπάρξει εγγύηση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στην ΕΡΤ και δεν θα υπάρχουν εργαζόµενοι δύο ταχυτήτων.
Κυρίως, όµως, θα υπάρχει δηµόσια λογοδοσία και διαφάνεια.
Και επιτέλους, θα σταµατήσει το καθεστώς της πειρατείας και
της παρανοµίας των ιδιωτικών ΜΜΕ. Οι πάροχοι δικτύου θα είναι
διαφορετικοί από τους παρόχους περιεχοµένου. Αυτό είναι το
δικό µας σχέδιο.
Να ξέρετε, λοιπόν, πως σε ό,τι αφορά τις προθέσεις µας, σε
ό,τι αφορά το θεσµικό πλαίσιο της ΕΡΤ, πολύ σύντοµα -ό,τι κι αν
αποφασιστεί, θα το σεβαστούµε- το ρολόι θα γυρίσει στις 11 Ιουνίου. Πολύ σύντοµα θα αποκατασταθεί η νοµιµότητα, πολύ σύντοµα η δηµοκρατία θα κερδίσει τα µνηµόνια και τον αυταρχισµό
και θα επαναλειτουργήσει η δηµόσια ραδιοτηλεόραση, η πραγµατική όµως δηµόσια ραδιοτηλεόραση, όχι τα κακέκτυπα που
σήµερα ετοιµάζεστε να ψηφίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και θα επαναλειτουργήσει από τους δικούς της ανθρώπους,
όχι από µονταζιέρες κι από εγκάθετους. Και θα λειτουργήσει µε
τη στήριξη και µε την ακόµα µεγαλύτερη αποδοχή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Διότι πρέπει να ξέρετε, ότι το διάστηµα
που κλείσατε την ΕΡΤ περισσότεροι πολίτες, µέσω διαδικτύου,
παρακολουθούσαν το εκπεµπόµενο σήµα της δηµόσιας τηλεόρασης από ό,τι παρακολουθούσαν πριν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αυτό, λοιπόν, είναι το σχέδιό µας. Αυτό το σχέδιο υποσχόµαστε ότι θα το κάνουµε πράξη. Δεν θα αναγνωρίσουµε παράνοµες
απολύσεις. Θα προχωρήσουµε σε αναδιάρθρωση, σε µια ΕΡΤ
πλουραλιστική, δηµόσια, µε δηµόσια λογοδοσία. Κι αυτό πολύ
σύντοµα θα γίνει, όταν ο ελληνικός λαός δώσει εντολή να σταµατήσει η καταστροφή και µια δηµοκρατική κυβέρνηση να αναδιοργανώσει τη δηµοκρατία και τον τόπο.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υφυπουργός
Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης κ. Παντελής Καψής έχει τον λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Θέλω να αναφερθώ σε ένα προσωπικό ζήτηµα που έθεσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ευγενικά
οφείλω να οµολογήσω, αλλά ουσιαστικά αναπαράγοντας τα σχόλια διάφορων σκανδαλοθηρικών, ακροδεξιών blog. Αναφέρατε
ότι έχω θέµα ηθικής τάξεως.
Έχω πει επανειληµµένα ότι µπορώ να απαντήσω γι’ αυτά που
λέω, γι’ αυτά που κάνω, όχι γι’ αυτά που είµαι. Κι επειδή όλα αυτά
τα χρόνια δεν ήµουν ούτε άνθρωπος του κοµµατικού σωλήνα
ούτε δέχθηκα ποτέ να πάω στο δηµόσιο, αλλά αναγκάστηκα να
δουλεύω στον ιδιωτικό τοµέα, ακολούθησα την πορεία που ακολούθησα.
Λέτε ότι αυτό δηµιουργεί θέµα ηθικής τάξεως. Έχω, όµως, την
αίσθηση ότι υπάρχει µία µεγάλη υποκρισία σε αυτό που λέτε,
κύριε Πρόεδρε.
Έχετε βάλει διευθυντή της εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» αγαπητό
µου συνεργάτη και αξιόλογο δηµοσιογράφο πρόεδρο της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ». Φαντάζοµαι, όχι για να παραδώσει την ΑΥΓΗ
στα συµφέροντα των εκδοτών. Έχετε δίπλα σας έναν εξαίρετο
νοµικό, µε λαµπρή δηµοκρατική πορεία και επιστηµονική κατάρτιση, ο οποίος ήταν νοµικός συνεργάτης καναλαρχών. Ήταν και
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής οµάδας καναλάρχη, όπως λέτε, και
όµως αυτόν –και καλά κάνατε- τον επιλέξατε επικεφαλής των
συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων, για να καταπολεµήσει τη διαπλοκή και δεν υπάρχει εκεί κανένα πρόβληµα. Καλά κάνετε. Αλλά
ξαφνικά σε εµένα, επειδή εργάστηκα στον ιδιωτικό τοµέα, επειδή
τριάντα πέντε χρόνια κολλάω ένσηµα στον ιδιωτικό τοµέα, υπάρχει θέµα ηθικής τάξεως. Εγώ τουλάχιστον ούτε άδεια σε κανάλι
έχω δώσει ποτέ ούτε σε ραδιόφωνο. Έχω την τιµή µε νοµοσχέδιο
που περάσαµε πέρσι στην Κυβέρνηση Παπαδήµου, να έχουµε
κατοχυρώσει νοµικά τη διάκριση παρόχου περιεχοµένου και πα-
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ρόχου δικτύου. Επί Κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήµου έγινε αυτό,
φέρει την δική µου εισήγηση και γι’ αυτό είµαι υπερήφανος.
Και δεν µετέχω στην Κυβέρνηση, για να υπηρετήσω κανενός
τα συµφέροντα, πέραν του δηµοσίου συµφέροντος και µιας
πραγµατικά ισχυρής δηµόσιας τηλεόρασης που δεν θα είναι φέουδο κανενός ούτε της Κυβέρνησης ούτε κάποιων συνδικαλιστών που έχουν µάθει να ζουν παρασιτικά σε βάρος της.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε χαρά -και οµολογώ µε το κλίµα
που µερικές φορές επικρατεί εδώ πέρα θεώρησα ότι είναι µια θετική διέξοδος- αυτό που είπατε, ότι έχετε πολιτικές διαφορές µε
τους αντιπάλους σας, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν σέβεστε την
προσωπικότητά σας. Φοβάµαι ότι στην περίπτωσή µου ήταν
σκέτα λόγια του αέρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Τσίπρας
έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Κύριε
Υπουργέ, καταθέσατε µια σειρά από επιχειρήµατα, αλλά και
εσείς ο ίδιος µέσα από την επιχειρηµατολογία σας αναγνωρίσατε
το ναρκοθετηµένο πεδίο στο οποίο επιλέξατε να εργαστείτε. Η
µοµφή που κατέθεσα δεν ήταν µοµφή σε ό,τι αφορά τις απόψεις
ή τις πράξεις σας. Αυτό που είπα είναι ότι εδώ υπάρχει µια φανερή σύγκρουση συµφερόντων, διότι δεν έρχεσθε να υπηρετήσετε ένα σχέδιο, το οποίο είναι το δικό σας σχέδιο, αλλά ένα
σχέδιο το οποίο είναι συγκροτηµένο µε συγκεκριµένη κατεύθυνση. Το κλείσιµο της ΕΡΤ, η υποβάθµιση της ΕΡΤ –και µη µου
πείτε ότι ο νέος φορέας θα µπορεί να είναι ποιοτικά και ουσιαστικά καλύτερος µε τις µισές δαπάνες απ’ ό,τι προβλέπεται και
µε το µισό προσωπικό απ’ ό,τι ήταν η ΕΡΤ, µη µου πείτε ότι έχετε
αυτή τη φιλοδοξία- είναι εκ των πραγµάτων, ανεξάρτητα από
προθέσεις, όφελος προς τα ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
και τους ιδιοκτήτες τους. Εκ των πραγµάτων, ανεξάρτητα από
προθέσεις.
Συνεπώς, τα παραδείγµατα τα οποία µου θέσατε, είναι παραδείγµατα άστοχα. Διότι εσείς δεν αναλάβατε διευθυντής της
ΑΥΓΗΣ, δεν αναλάβατε διευθυντής ενός εντύπου ενός κόµµατος.
Αναλαµβάνετε τον κρίσιµο πολιτικό ρόλο –ούτε καν διευθυντής
της ΕΡΤ, το οποίο θα το θεωρούσα λογικό- να υλοποιήσετε ένα
σχέδιο, το οποίο εκ των πραγµάτων υποβαθµίζει τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση και εκ των πραγµάτων εξυπηρετεί ιδιωτικά συµφέροντα. Και είχα την ευγένεια να διακρίνω τις προθέσεις σας
από το εξ αντικειµένου ασυµβίβαστο της ανάληψης αυτής της
θέσης µε την προηγούµενη πορεία που είχατε έως τώρα, κύριε
Καψή.
Και µιας και αναφερθήκατε και πήρατε το λόγο, θα ήθελα ειλικρινά να δώσετε και κάποιες απαντήσεις στα πολύ συγκεκριµένα
ερωτήµατα που σας έθεσα. Ερωτήµατα που έχουν τεθεί και από
γραπτές ερωτήσεις των Βουλευτών µας και αφορούν το δηµοσιονοµικό κόστος, που θα έχει όλη αυτή η περιπέτεια στον ελληνικό λαό. Δεν µιλώ για το πολιτικό κόστος, για το κόστος της
δηµόσιας εικόνας της χώρας µας στο εξωτερικό, µιλώ για το δηµοσιονοµικό κόστος αυτών των επιλογών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υφυπουργός
κ. Καψής έχει το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Εγώ απάντησα στο ζήτηµα ηθικής τάξης. Το σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσω θα το δείτε και θα
το κρίνετε. Αλλά θέµα ηθικής τάξης δεν υφίσταται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υπουργός κ.
Σταµάτης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, εγώ χάρηκα που ήλθατε, αλλά η χαρά µου κράτησε
λίγο. Πίστευα ότι ήλθατε εδώ για να καλύψετε την έλλειψη αντίδρασης του κόµµατός σας στην ανακοίνωση της βιαιοπραγίας
εναντίον Υπουργού της Κυβέρνησης.
Δεν σας ενηµέρωσαν; Σήµερα ο Υπουργός Υγείας επισκέ-
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φθηκε, για να συνοµιλήσει µε εργαζόµενους, ένα νοσοκοµείο και
εδέχθη βίαιη επίθεση από άτοµα, που εκ της φρασεολογίας και
της ενδυµατολογίας τεκµαίρεται ότι είναι µέσα στις τάξεις του
κόµµατός σας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Συγγνώµη, δεν χρειάζεται να πας σε ένα γήπεδο, για να καταλάβεις σε ποιο γήπεδο βρίσκεσαι. Ακούς τα συνθήµατα και ξέρεις ποια οµάδα παίζει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πολύ.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όµως,
συνέβη αυτό που από χθες φοβόµουν, ότι η σηµερινή συνεδρίαση θα κατέληγε να είναι πρόσχηµα της συνέχισης της χθεσινής συζήτησης που είχαµε και τελείωσε.
Ακούγοντας πριν από λίγο τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σ’ αυτό το συµπέρασµα µπορεί αβίαστα να φτάσει ο
οποιοσδήποτε, αλλά και από τους οµιλητές των υπολοίπων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, εκτός αν η άφιξη σήµερα του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σηµαίνει ότι τον πείραξε το
χθεσινό αποτέλεσµα της ψηφοφορίας ή η κριτική που πιθανόν
να ασκήθηκε, γιατί σε µια τόσο κρίσιµη ψηφοφορία δεν φρόντισε
ο ίδιος διά της παρουσίας του να προσδώσει το απαιτούµενο
κύρος. Από χθες το λέµε αυτό. Ποιο κύρος να προσδώσει, όταν
το επίσηµο επαναλαµβάνω όργανο του κόµµατος, η εφηµερίδα
«ΑΥΓΗ», δεν αφιέρωσε ούτε µία αράδα για τη χθεσινή συζήτηση;
Ούτε µία αράδα!
Εάν, κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορέσατε να πείσετε
τους συντάκτες του κοµµατικού σας οργάνου να ασχοληθούν µε
τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, περιµένετε να πεισθούν όλοι οι
υπόλοιποι Βουλευτές και ο κόσµος ότι ο πραγµατικός λόγος που
την προκαλέσατε, ήταν η προστασία αυτών ακριβώς που περιελάµβανε η αίτησή σας; Πείστε πρώτα τους ίδιους και µετά να πείσετε τους άλλους.
Όµως, ετέθησαν ορισµένα ζητήµατα. Λυπάµαι που έφυγε ο κ.
Τσίπρας, µπορεί να έχει και δουλειά ο άνθρωπος. Προς Θεού!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εδώ πάντως ήταν χθες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να µιλήσει στην ψηφοφορία, το ξέρω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Παρακολουθούσε από τα γραφεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Όταν µιλούσε ο κ. Τσίπρας, δεν διακόπηκε από κανέναν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν πειράζει, είναι καλό που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κύριε
Υπουργέ, δεν είναι θέµα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ετέθησαν, όµως, ορισµένα ζητήµατα και θα ήθελα να τα ακούσει ο κ.
Τσίπρας. Φαντάζοµαι ότι θα τα διαβάσει.
Χθες έθεσα ουσιαστικά δύο πολύ σηµαντικά ζητήµατα, που
δεν ξέρω αν τα λάβατε υπόψη όταν συντάσσατε αυτή την πρόταση. Ότι η αποδοχή της πρότασης για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής θα οδηγούσε υποχρεωτικά προς εξέταση τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας και τα µέλη του Τµήµατος Αναστολών του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Και εξηγούµαι γιατί.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ασφαλώς δεν µπορεί να ελέγξει
το περιεχόµενο της ΠΝΠ. Είναι, όµως, υποχρεωµένος να ελέγξει
την τυπικότητα κατάθεσης αυτού του εγγράφου. Είναι υποχρεωµένος να ελέγξει, αν συννόµως κατετέθη στο γραφείο του η
πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου. Εάν, λοιπόν, εσείς θεωρείτε και εξακολουθείτε να θεωρείτε ως αντισυνταγµατικά κατατεθειµένη την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, τότε
καταλογίζετε ευθέως µοµφή στο πρόσωπο του Προέδρου της
Δηµοκρατίας ότι ενήργησε κατά παράβαση των υποχρεώσεών
του.
Είναι το πρώτο πρόσωπο που θα έπρεπε να κληθεί στην προανακριτική επιτροπή. Αυτό ο κ. Τσίπρας και ο κ. Γλέζος, που χθες
επισκέφτηκαν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, του το είπαν;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, όταν αυτεπαγγέλτως ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
Επικρατείας και τα µέλη του Τµήµατος Αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας εξετάζουν την αντισυνταγµατικότητα µιας κοινής υπουργικής απόφασης και των αποτελεσµάτων της και
διατάσσουν τη λήψη κάποιων µέτρων, αυτός, σε βάρος του
οποίου διατάσσεται η εκτέλεση αυτών των µέτρων, είναι υποχρεωµένος να τα πραγµατοποιήσει. Δεν είναι υποχρεωµένος να τα
πραγµατοποιήσει όταν αδυνατεί εκ των πραγµάτων να το κάνει.
Κατετέθη η αίτηση των εργαζοµένων στην ΕΡΤ και έβγαλε την
όποια απόφαση το Τµήµα Αναστολών του Συµβουλίου και ο Πρόεδρος σε άλλη συνεδρίαση. Μέχρι στιγµής δεν έχει κινηθεί καµµία διαδικασία. Και ήταν υποχρεωµένο το Συµβούλιο να βγάλει,
διαπιστώνοντας την παράβαση και την κυβερνητική αδράνεια.
Αυτό σηµαίνει δύο πράγµατα: Ή ότι θεώρησε πως υλοποιείται
η εντολή του ή ότι ανυπαιτίως για την Κυβέρνηση δεν µπορεί να
υλοποιηθεί. Εκτός αν λειτούργησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
Επικρατείας και τα µέλη του Συµβουλίου Επικρατείας µεροληπτικά και κατά παράβαση των καθηκόντων τους υπέρ της Κυβέρνησης.
Άρα, να οι επόµενοι µάρτυρες -ύποπτοι θα έλεγα καλύτεραπου θα πρέπει να κληθούν από τη δική σας εξεταστική επιτροπή.
Το καταλάβατε αυτό; Καταλαβαίνετε πού µπορεί να οδηγήσει
η υπερψήφιση µιας τέτοιας πρότασης ή ενεργείτε µε µεγάλη
ελαφρότητα; Εγώ δεν λέω µε σκοπιµότητα. Δεν έπρεπε να το
δείτε αυτό; Πού θα οδηγηθεί ο τόπος; Εκτός αν –εγώ το απεύχοµαι, αλλά εσείς το ξέρετε- στις προθέσεις σας είναι να ακυρώσετε την κυβερνησιµότητα της Κυβέρνησης, να πετύχετε την
αδρανοποίηση της Κυβέρνησης και τη συµµόρφωση θεσµικών
οργάνων υπό την απειλή µελλοντικής δίωξης. Εγώ απεύχοµαι να
το έχετε σκεφτεί αυτό. Θέλω να πάρω την πιο ελαφριά εκδοχή
και να πιστεύω ότι δεν το προσέξατε.
Εγώ θα τελειώσω την παρέµβασή µου, απαντώντας στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος είπε ότι µε τον
τρόπο που ενήργησε αυτή η Κυβέρνηση, δεν ενήργησε ούτε η
21η Απριλίου. Ναι, έχει δίκιο και συµφωνούµε. Εµείς δεν βάλαµε
τανκς, δεν στείλαµε ΜΑΤ. Μπορεί να το θέλατε εσείς. Σας επαναλαµβάνω –το είπα και χθες- δεν θα σας κάνουµε το χατίρι, γιατί
εµείς δεν είµαστε 21η Απριλίου. Είµαστε δηµοκρατικά εκλεγµένη
Κυβέρνηση, που παρά το γεγονός ότι βλέπουµε µπροστά στα
µάτια µας ορισµένες φορές να παραβιάζεται ο νόµος και η έννοµη τάξη, εκτιµούµε και συνυπολογίζουµε τη δράση µας, την
αντίδρασή µας µε βάση και άλλους παράγοντες, όπως είναι το
ανυπαίτιο της συµπεριφοράς κάποιων εργαζοµένων, που ενεργούν πιθανόν κάτω από µία ψυχολογική πίεση επειδή χάνουν τη
δουλειά τους ή την πίεση που ασκούν ορισµένοι συνδικαλιστές
µε τους οποίους -εγώ θα σας έλεγα ως συµβουλή- να µην βγαίνετε πολλές φωτογραφίες µαζί τους, γιατί σε λίγο διάστηµα ίσως
εκτεθείτε.
Εµείς, λοιπόν, ασφαλώς και δεν συµπεριφερθήκαµε όπως η
21η Απριλίου.
Σας ερωτώ: Αυτό είναι προς µοµφή ή τίτλος τιµής για εµάς;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δικτατορία λέγεται και χούντα,
όχι 21η Απριλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ ηρεµήστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τέλος,
θα ήθελα να πω ότι ο κ. Τσίπρας έκανε µία αναφορά για την επίσκεψη του κ. Σόιµπλε. Δεν ξέρω αν αυτή η αναφορά είχε παράπονο. Τι παράπονο, όµως, να είχε; Τον είδε στο Βερολίνο. Ήθελε
να τον δει και τώρα;
Όµως, είπε κάτι που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Είπε: «Γιατί
ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έθεσε υπ’ όψιν του Γερµανού
Υπουργού Οικονοµικών το πρόβληµα των αποζηµιώσεων;» Έτσι
συµπεριφέρεται µία εθνικά υπερήφανη και ανεξάρτητη χώρα;
Όταν έχει δικαιώµατα αυτή η χώρα, κινείται µέσω των διεθνών
κανονισµών και των κανόνων. Δεν προσέρχεται ως ικέτης. Όταν
κρίνει ότι πρέπει να διεκδικήσει κάτι, το διεκδικεί εντίµως και υπερηφάνως και όχι επαιτώντας ή ζητώντας ρουσφέτια, όπως αυτό
που υπαινίχθη ο κ. Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι γερµανικές αποζηµιώσεις
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είναι ρουσφέτι; Ντροπή σας!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Από τον
κ. Σόιµπλε θα τις ζητούσαµε, κυρία µου;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, παρακαλώ!
Τον λόγο έχει ο κ. Σολδάτος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ως
Βουλευτής νησιωτικής περιφέρειας αισθάνοµαι την ανάγκη να
διατυπώσω την ευαρέσκειά µου και να καλωσορίσω τη χθεσινή
συµφωνία που έκανε ο Πρωθυπουργός µε τους Έλληνες πλοιοκτήτες, δια της οποίας προκύπτει µία σηµαντική συνεισφορά εκ
µέρους της ελληνικής Εµπορικής Ναυτιλίας προς τις ανάγκες
της δοκιµαζόµενης δηµοκρατίας µας. Μία συνεισφορά που
αφορά σε τετρακόσια σαράντα ένα εταιρικά σχήµατα και που αντιπροσωπεύει το 90% των υπό ελληνική σηµαία πλοίων, καθώς
επίσης –και το τονίζω ιδιαίτερα- το 65% των ελληνικών πλοίων
που βρίσκονται υπό ξένη σηµαία.
Ταυτόχρονα, νιώθω την υποχρέωση να στηλιτεύσω –δυστυχώς- τη µικροψυχία µε την οποία υποδέχτηκε αυτή τη συµφωνία
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Την υποδέχτηκε µε έναν
τρόπο ο οποίος δεν βοηθάει καθόλου αυτόν τον πολύ σηµαντικό
πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας -αν δεν τον υπονοµεύει κιόλας- γιατί δεν µπορεί να δηµιουργούνται ζητήµατα σε έναν από
τους δύο πιο σηµαντικούς πυλώνες της εθνικής οικονοµίας, την
Εµπορική Ναυτιλία και τον Τουρισµό, οι οποίοι δια του ναυτιλιακού συναλλάγµατος προσφέρουν δεκάδες δισεκατοµµύρια στον
εθνικό κορβανά και –αν θέλετε- διασφαλίζουν την εξισορρόπηση
σε αυτό που λέµε ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Πραγµατικά, θα περίµενα καλύτερη είσπραξη της είδησης εκ µέρους της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως.
Εισερχόµενος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο θέµα της σηµερινής συζήτησης, θέλω να πω ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό επιχειρείται -και νοµίζω ότι θα έχει επιτυχή έκβαση- η µετακίνηση
από την υπόσταση της εθνικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας,
που έχει κρατικό χαρακτήρα, στο δηµόσιο χαρακτήρα, χωρίς επιδίωξη κέρδους, αλλά και χωρίς να απεµπολείται η δυνατότητα,
το δικαίωµα και η προοπτική του ανταγωνισµού προς τους ιδιωτικούς φορείς, που είναι πάροχοι της ενηµέρωσης, της µόρφωσης και της ψυχαγωγίας. Μία εθνική τηλεόραση και ραδιοφωνία
που θα καλύπτει όχι µόνο την ελληνική επικράτεια, αλλά και την
ελληνική διασπορά, που, αν θέλετε, υπερβαίνει αριθµητικά και
πληθυσµιακά αυτούς τους Έλληνες που ζουν στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Ένας νέος Οργανισµός που θα διέπεται
από αξιοκρατία και διαφάνεια και που οπωσδήποτε θα χρησιµοποιεί την εµπειρία των εργαζοµένων, η οποία σαφώς είναι απαραίτητη.
Στο εν λόγω νοµοσχέδιο διασφαλίζεται η υπόσταση του εποπτικού συµβουλίου, αλλά και του διοικητικού συµβουλίου, µέσα
από διαδικασίες που παραπέµπουν σε διεθνείς πρακτικές και
φεύγουν από την πεπατηµένη του να εξαρτάται κάθε φορά η πορεία ενός τέτοιου σηµαντικού οργανισµού από το εκάστοτε κράτος και την εκάστοτε Δηµόσια Διοίκηση.
Άκουσα νωρίτερα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να κατακρίνει αυτό
το πράγµα. Μα, αν δεν επιλέγουµε σύγχρονους τρόπους ιδρύσεως ενός τέτοιου οργανισµού, όταν το ζητούµενο είναι να µην
ελέγχεται από το κράτος, όπως συνοµολογείται απ’ όλους, τότε
πώς θα προκύψουν διοικήσεις; Με κλήρωση; Θα µαντέψουµε; Ας
υποδειχθεί κάποια στιγµή κάποιος τρόπος.
Τονίζω ιδιαίτερα την πρόβλεψη που υπάρχει εκ µέρους της Κυβέρνησης να συµµετέχουν στο πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο
της ΝΕΡΙΤ το πολύ δύο εργαζόµενοι. Θα πρότεινα επί του προκειµένου, κύριε Υπουργέ, να δείτε και το ενδεχόµενο της συµµετοχής κατ’ ελάχιστον ενός εκ των εργαζοµένων.
Με µέτρα τα οποία να διασφαλίζουν την παρέµβαση και την
κριτική, αν θέλετε, του κοινού της περιφέρειας και όχι µόνο, µε
τη θεσµοθέτηση του µεσολαβητή και της Επιτροπής Δεοντολογίας, µέσα από τη «δεξαµενή» των δηµοσιογράφων της ΕΣΗΕΑ
να διασφαλίζεται ο έλεγχος καλής λειτουργίας.
Κύριε Υπουργέ, µε το εγχείρηµα αυτό η Κυβέρνηση κι εσείς
είστε µπροστά σ’ ένα ανοικτό στοίχηµα. Ξεκινάτε έναν οργανισµό
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από µηδενική βάση. Τον στήνετε κατά την άποψή µου µέσα από
µία ορθή διαδικασία. Είναι σαφές ότι η εξέλιξη στη λειτουργία
αυτού του οργανισµού θα αποτελέσει κλασική απόδειξη και πιστοποίηση σοβαρότητας και ικανότητας της Κυβέρνησης στο
συγκεκριµένο τοµέα, ένα παράδειγµα διαχείρισης. Αυτό είναι
κάτι που προσδοκούµε όλοι εµείς οι Βουλευτές που στηρίζουµε
αυτή την Κυβέρνηση σ’ αυτό το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει
και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες όχι µόνο εθνικές, αλλά και ευρωπαϊκές και διεθνείς συγκυρίες.
Επειδή καµµιά φορά η διεθνής συγκυρία αναφέρεται µόνο και
µόνο για να ωραιοποιήσουµε λεκτικά τις καταστάσεις, θα πω ότι
µε ιδιαίτερη λύπη πληροφορήθηκα χθες από τα αµερικάνικα δίκτυα, που επικαλούνται δικαστικές αποφάσεις, την προσφυγή
του Ντιτρόιτ για πτώχευση εξαιτίας των δηµοσιοοικονοµικών
προβληµάτων που υπάρχουν και ασφαλώς µε πρόθεση να προστατευθεί η συγκεκριµένη πόλη από δανειστές, από πιστωτές,
αλλά και από τα συνδικάτα.
Δοθείσης της ευκαιρίας, θέλω να πω ότι στη δική µου πατρίδα
τα συνδικάτα ακόµα δεν έχουν αποφασίσει να ασκήσουν το ρόλο
που επιβάλλεται να ασκούν. Με ιδιαίτερη θλίψη άκουσα χθες ότι
το συνδικάτο ΠΟΕ-ΟΤΑ κήρυξε –λέει- ανεπιθύµητους τους Βουλευτές στις εκλογικές τους περιφέρειες, λες και αυτοί µας διόρισαν, λες και αυτοί είναι εκείνοι που υπέδειξαν στο λαό να µας
ψηφίσει και να µας εκλέξει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στο ιδιαίτερο έλλειµµα που υπάρχει εκ µέρους των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης εποικοδοµητικών προτάσεων και να
στηλιτεύσω και αυτό που διάβασα στην εφηµερίδα «Real της Κυριακής» ως πρόθεση εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διατυπωµένο
από τον κ. Μηλιό, τον υπεύθυνο οικονοµικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει επί λέξει: «Όταν ξεκινάει µία διαπραγµάτευση» -όταν θα διαπραγµατευθούν και όταν έλθουν στην
εξουσία- «όλα τα θέµατα που αφορούν την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων βρίσκονται «στο τραπέζι». Αν οι δανειστές
διακόψουν τη χρηµατοδότηση για όσο διάστηµα διαρκούν οι διαπραγµατεύσεις, θα είναι σα να έχουν πάρει οι ίδιοι την απόφαση
ότι γι’ αυτό το διάστηµα δεν είναι απαραίτητη η πληρωµή των
δανειακών υποχρεώσεων».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε. Έχουµε εξήντα οµιλητές.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι δεν έχει γίνει καθόλου αισθητή και δεν έχει «εισπραχθεί» καθόλου η τελευταία περιπέτεια της Κύπρου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Σολδάτο.
Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους να µην υπερβαίνουν το
χρόνο τους.
Ο κ. Μητρόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κυβερνητική πρωτοβουλία για
την ίδρυση της ΝΕΡΙΤ πάρθηκε µετά την έκδοση της ΠΝΠ και
της ΚΥΑ για την κατάργηση της ΕΡΤ και την απόλυση όλου του
προσωπικού κατά παράβαση του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και µάλιστα, µε τον
παγκοσµίως πλέον γνωστό αντιδηµοκρατικό και αυταρχικό
τρόπο και την έκδοση των προσωρινών αποφάσεων του ΣτΕ.
Επρόκειτο για µία πρωτοφανή θεσµική ενέργεια, χωρίς προηγούµενο που αντιµετωπίστηκε µε συστηµική ευπρέπεια και από τη
δικαστική λειτουργία που ούτε το βάθος της αντιδηµοκρατικής
χειρονοµίας συνέλαβε ούτε στο δηµοκρατικό αίτηµα των καιρών
ανταποκρίθηκε µε τη δέουσα ταχύτητα και αµεσότητα.
Με τις δύο αποφάσεις το ΣτΕ θεώρησε δεδοµένη την κατάργηση της ΕΡΤ, θεώρησε απολυµένο όλο το προσωπικό της, θεώρησε νόµιµη την ίδρυση της ΝΕΡΙΤ και διέταξε µε το ατελές
σκεπτικό του, πρωτοφανές για απόφαση του Ανωτάτου Δικαστη-
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ρίου, την επαναλειτουργία των συχνοτήτων, χωρίς να προβλέψει
διαδικασία, µέσα και κυρώσεις. Γι’ αυτό εξαρχής προέβλεψα ότι
ούτε αυτό θα µπορούσε να υλοποιηθεί. Με τις παραδοχές του
δηλαδή το ΣτΕ νοµιµοποίησε πλήρως το σχέδιο της Κυβέρνησης,
όπως εξ’ υπαρχής και µε παρρησία µόνος είχα προειδοποιήσει.
Άλλωστε ο σκοπός ήταν, όπως οµολογήθηκε από επίσηµα κυβερνητικά χείλη, η εξεύρεση υπεράριθµων προς υλοποίηση του
µνηµονιακού σχεδίου απολύσεων από τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα. Επελέγη αυτό το δηµόσιο καθίδρυµα, όπως παλαιότερα
ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, Εστίας, χιλιάδες καθηγητές
µέσης εκπαίδευσης, Δηµοτικοί Αστυνοµία, σχολικοί φύλακες και
διάφορες κοινωνικές και επιστηµονικές ειδικότητες και δοµές.
Όλοι αυτοί όµως -και όσοι έχουν σειρά να καταργηθούν- είναι
θεµελιώδεις θεσµοί του κοινωνικού κράτους δικαίου σ’ ένα
σκληρό νεοφιλελεύθερο περιβάλλον, που στην ακραία «αρπακτική» του εκδοχή λεηλατεί βίαια και αντιδηµοκρατικά το δηµόσιο
και ιδιωτικό πλούτο των λαών. Αυτή είναι η κύρια στόχευση της
µνηµονιακής αντικοινωνικότητας.
Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα είναι η
δηµοκρατία, που µέρα µε τη µέρα «αφυδατώνεται» και «συρρικνώνεται». Ακυρώνεται, µέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της αποικίας χρέους, πολιτειακή µορφή προς την οποία ωθείται διαρκώς
η ιστορική µας χώρα.
Στην καταστροφική αυτή πορεία δυστυχώς συµβάλλει και ένα
µέρος της συστηµικής διανόησης, της διανόησης παντός καιρού,
που πάντα προσφέρει υπηρεσίες στην εξουσία, κρατώντας ουδετερότητα στους καθηµερινούς ταξικούς αγώνες και προσφέροντας έτσι «άλλοθι» σε αντικοινωνικές πολιτικές. Συµβουλεύει,
σχεδιάζει, νοµοθετεί µέσα στην καταστροφή, πάνω στα κοινωνικά ερείπια. Νοµοθετούν στο νοµικό κενό, πάνω στα ανθρώπινα
κουφάρια του µνηµονίου, νοµίζοντας ότι έτσι ανταποκρίνονται
στη διαχρονική συστηµική τους αποστολή.
Γι’ αυτό η θέσπιση του νοµικού πλαισίου, η λειτουργία και η
διοίκηση της δηµόσιας τηλεόρασης είναι ζήτηµα δηµοκρατίας,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βαθιάς διαλεκτικής ουσίας, ευρείας κοινωνικής συναίνεσης, µε αµεσοδηµοκρατικές κατά το δυνατόν διαδικασίες, αλλά στο χώρο της ετερονοµίας και της
παράδοσης της εθνικής µας κυριαρχίας κατά τις ρητές προβλέψεις των µνηµονίων τέτοιες προβλέψεις δεν είναι δυνατό να σχεδιαστούν ούτε να προωθηθούν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ως προς τη φύση του νοµοσχεδίου θεωρούµε ότι πρόκειται περί ενός άπνοου τεχνοκρατικού
πονήµατος στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας των
ανεξαρτήτων αρχών, που συρρικνώνουν τις κρατικές λειτουργίες
και την εξουσία της εποπτείας των οργάνων του δηµοκρατικού
λαού.
Εξάλλου, οι ζηλωτές του αγγλικού µοντέλου βάσει του οποίου
σχεδιάστηκε το συζητούµενο σχέδιο νόµου, θα θυµούνται ασφαλώς τις δραστικές παρεµβάσεις που έκανε ο Μπλερ στο µέχρι
τότε ανεξάρτητο BBC, το οποίο δεν είναι δυνατό να θεωρείται
πια πρότυπο οργάνωσης σοβαρής εθνικής ραδιοτηλεόρασης.
Άλλωστε, οι αγοραίοι ηµιδηµόσιοι φορείς των καθοριστικών οργάνων δεν παρέχουν εγγυήσεις για την πρόκριση των καλύτερων
και δηµοκρατικότερων παραγόντων που θα τούς ανατεθεί η διαχείριση του «υπερόπλου» της εποχής µας, της κρατικής ραδιοτηλεοπτικής συχνότητας.
Μια νέα δηµοκρατική αντιµνηµονιακή κυβέρνηση που θα έχει
ανακτήσει την κυριαρχία των εθνικών µας υποθέσεων και θα έχει
αναδηµιουργήσει τους θεσµούς µε µία νέα συντακτική συνέλευση θα οργανώσει τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση σε κυρίαρχη
και δεσπόζουσα βάση. Τώρα που το ξαφνικό «µαύρο» στην κρατική τηλεόραση δηµιούργησε «τεκτονικούς κραδασµούς» στις
συνειδήσεις πολλών και η έκλαµψη της ελευθερίας και της αντικειµενικότητας εµφανίστηκε ως ρεαλιστικό ιδανικό που πραγµατώνεται κάθε µέρα, δεν έχουµε άλλο δρόµο παρά να οργανώσουµε θεσµικά και νοµικά τη µετεξέλιξη αυτού του ελπιδοφόρου αυτοδιαχειριστικού πειράµατος. Μόνο µε την αυτοδιαχείριση των αξιοκρατικά ορισµένων συντελεστών των κρατικών
συχνοτήτων µπορεί η δηµόσια τηλεόραση να αποκτήσει κυρίαρχη θέση, όπως απαιτούν το Σύνταγµα και το δηµόσιο συµφέρον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τα µείζονα, εθνικά, γεωπολιτικά προβλήµατα, ο εγκατεσπαρµένος νησιωτικός µας εθνικός κορµός, οι προβληµατικές περιοχές, ο απέραντος σε όλα τα πλάτη του κόσµου ελληνισµός
χρειάζονται µια ρωµαλέα, πλήρη, πρωτοποριακή δηµόσια ραδιοτηλεόραση που να καλύπτει όλες τις αντίστοιχες δηµοκρατικές,
κοινωνικές, εθνικές, τοπικές ανάγκες για ενηµέρωση, για επικοινωνία, για πολιτισµό, για µια κουλτούρα και παιδεία δηµοκρατικότητας προηγµένης γνώσης και πρωτοποριακών πρωτοβουλιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτές τις αρχές θα οργανώσουµε τη νέα ΕΡΤ, δικαιώνοντας και τον αγώνα των εργαζοµένων, που δεν είναι ιδιοτελείς συνδικαλιστές, όπως τους αποκαλεί
η Κυβέρνηση και η φιλοµνηµονιακή προπαγάνδα. Τώρα που όλοι,
ακόµα και οι παραµνηµονιακοί υπάλληλοι της ΕΡΤ, ένιωσαν στο
πετσί τους την αυταρχικότητα και την ετερονοµία του µνηµονιακού κράτους και είναι έτοιµοι να συµβάλουν στην οικοδόµηση
της νέας ανεξάρτητης, αυτοδιοικούµενης και κοινωνικά υπόλογης εθνικής ΕΡΤ, δεν πρέπει να αφήσουµε αυτήν την ευκαιρία
να πάει χαµένη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ελπίζουµε ότι σύντοµα θα βρεθούµε σε θέση να κάνουµε πράξη το όραµά τους, που σιγά-σιγά
ξετυλίγεται προς όφελος των εργαζοµένων της ελληνικής κοινωνίας και της δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς για τη συνέπεια στο χρόνο σας, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Λαζαρίδης έχει τον λόγο.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µία πρώτη παρατήρηση: Όταν ένας οργανισµός δηµόσιος ή ιδιωτικός είναι πλεονασµατικός, πρέπει να
υπάρχει θετικό ισοζύγιο, δηλαδή δαπάνες µείον έσοδα. Όταν
έχει 220 εκατοµµύρια ευρώ ή 270 εκατοµµύρια ευρώ δαπάνες
και 30 εκατοµµύρια ευρώ έσοδα, δεν είναι πλεονασµατικός. Στην
περίπτωσή µας είναι επιδοτούµενος.
Έχουµε πει διάφορες µισές αλήθειες, ας πω κι εγώ τη δική µου
αλήθεια. Θα σας θέσω ένα ερώτηµα: Την ίδια εποχή που ήταν το
θέµα της ΕΡΤ και το θέµα του «µαύρου», έγιναν εκλογές στην
ΕΣΗΕΑ. Υπήρχε δική σας πλειοψηφία. Οι άλλες παρατάξεις κατέβηκαν διασπασµένες και χάσατε. Πώς χάσατε, αν υπήρχε τέτοια γενική κατακραυγή στο κόσµο, στην Ελλάδα και στον
επαγγελµατικό κλάδο εναντίον της Κυβέρνησης; Πώς οι δηµοσιογράφοι πρώτοι οι ίδιοι πήραν απόφαση να σας τιµωρήσουν
και γιατί; Αυτό δεν το µετράτε.
Πείτε µου και το άλλο: Τις τελευταίες µέρες καλείτε συλλαλητήρια για το θέµα της ΕΡΤ και του πολυνοµοσχεδίου εδώ µπροστά. Από την πρώτη µέρα η προσέλευση ήταν απογοητευτική,
αµελητέα. Περνάει ο κόσµος καλά; Γιατί έρχονται τρεις και ο
κούκος; Δεν έχει ο κόσµος προβλήµατα; Γιατί εµφανίζονται κάθε
φορά όλο και λιγότεροι; Υποτίθεται ότι το πολυνοµοσχέδιο
«έφυγε» δεκαεννιά χιλιάδες ανθρώπους, τους σχολικούς φύλακες και τους εργαζόµενους στη Δηµοτική Αστυνοµία. Οι µισοί
από αυτούς ζουν στην Αθήνα. Ούτε το ένα τρίτο δεν ήρθε τις
τρεις µέρες των συλλαλητηρίων εδώ µπροστά, που ο Θεός να
τα κάνει συλλαλητήρια.
Σας πέρασε ποτέ από το µυαλό γιατί άραγε έγινε αυτό; Γιατί
ο κόσµος δεν ανταποκρίνεται –µα µε τίποτα- σε εσάς; Περνάει
καλά; Όχι. Εµπιστεύεται απολύτως την Κυβέρνηση; Δεν είµαι βέβαιος. Εκείνο για το οποίο είναι βέβαιος, είναι ότι εσάς δεν σας
εµπιστεύεται. Έχει πάρει χαµπάρι –γιατί ο ελληνικός λαός κάνει
λάθη αλλά είναι ευφυής- ότι εσείς δεν ενδιαφέρεστε να ορθοποδήσει ο τόπος, εσείς κερδοσκοπείτε πάνω στα πάθη αυτού του
κόσµου και εξάπτετε τα χειρότερα πάθη αυτού του κόσµου και
όπως βλέπετε δεν σας ακολουθεί. Αν ήµουν στη θέση σας –και
ανάµεσά σας υπάρχουν αρκετοί σοβαροί άνθρωποι- θα άρχιζα
να προβληµατίζοµαι γι’ αυτό.
Υπάρχει ένα κακό πράγµα στην πολιτική: Η υποκρισία. Υπάρχει
και κάτι χειρότερο, ο πολιτικός αυτισµός, δηλαδή ό,τι και να γίνεται λέµε και κάνουµε το δικό µας, δεν παίρνουµε µηνύµατα από
τριγύρω.
Ο συνδυασµός πολιτικής υποκρισίας και αυτισµού είναι συν-
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ταγή –όχι αποτυχίας- καταστροφής. Ψάξτε µέσα να βρείτε αν
κάτι από αυτά που λέω αφορά εσάς.
Για την υποκρισία σας δεν συζητώ. Είχατε λούσει την ΕΡΤ –τη
µακαρίτισσα πλέον- µε τα χειρότερα λόγια. Δεν υπάρχει δηµόσιος οργανισµός που άκουσε από το στόµα το δικό σας χειρότερους χαρακτηρισµούς –απαξιωτικότατους φυσικά- από ό,τι
άκουσε η ΕΡΤ από εσάς πριν λίγους µήνες. Και τώρα ολοφύρεστε για την απαξιωµένη ΕΡΤ, ολοφύρεστε για το κλείσιµό της.
Αυτό είναι υποκρισία και ο κόσµος την καταλαβαίνει. Τώρα πια
την καταλαβαίνει.
Υπάρχει όµως και κάτι χειρότερο από την υποκρισία: Ο πολιτικός αυτισµός. Όταν τα δικαστήρια αποφασίσουν ότι κάτι είναι
παράνοµο και αντισυνταγµατικό, πρέπει όλοι να πειθαρχήσουµε.
Όταν τα δικαστήρια θα αποφασίσουν ότι δεν είναι ούτε παράνοµο ούτε αντισυνταγµατικό τότε εσείς εξακολουθείτε να λέτε
ότι είναι παράνοµα και αντισυνταγµατικό. Κοιτάξτε το αυτό, ρωτήστε και κανέναν ειδικό. Πάντως, υγειές πράγµα δεν είναι.
Λέτε για περιορισµό των δαπανών στην ενηµέρωση –επειδή
κόβονται δαπάνες- στην υγεία, στην εκπαίδευση. Μεταξύ µας,
όντως υπάρχει περιορισµός των δαπανών και όντως αυτό θίγει
τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Όµως, όλες οι δαπάνες που γίνονταν µέχρι πρόσφατα για τη υγεία, την εκπαίδευση και την ενηµέρωση, έπιαναν τόπο; Όλες πήγαιναν πραγµατικά για την υγεία,
την ενηµέρωση, την ασφάλεια, την εκπαίδευση; Μήπως γινόταν
το πάρτι της αρκούδας; Μήπως για να κοπεί αυτό το πάρτι -και
να πάψουν κάποιοι να θησαυρίζουν προσφέροντας υποτιθέµενες
υπηρεσίες- πρέπει να µπει γερά το µαχαίρι στο κόκαλο και το
πρώτο διάστηµα µέχρι να εξοµαλυνθεί η κατάσταση θα θιγούν
και πραγµατικές υπηρεσίες;
Στην ΕΡΤ γινόταν πάρτι; Στα δηµόσια νοσοκοµεία γινόταν
πάρτι; Για τα «κουβαδίσια» ορθοπεδικά επιθέµατα έχετε ακούσει
τίποτα; Μιλάµε για πολλές δεκάδες και εκατοντάδες εκατοµµύρια στα λίγα τελευταία χρόνια. Αυτά έπρεπε να κοπούν; Έχετε
προτείνει κάποιο τρόπο για να κοπούν αυτά χωρίς να γίνει κάτι
από αυτά που γίνονται τώρα;
Ήµασταν και εµείς εναντίον του µνηµονίου –πρώτοι- και µάλιστα εµείς ήµασταν όταν εσείς ακόµα µιλούσατε για τον καπιταλισµό και την Ευρώπη των µονοπωλίων. Είχαµε επισηµάνει και
γιατί είναι λάθος και επαληθευτήκαµε. Αλλά τις διορθωτικές αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, τις ψηφίζαµε.
Κοιτάξτε τι έχετε κάνει εσείς µέχρι τώρα. Δεν έχετε δει τίποτα
θετικό από ό,τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Δεν έχετε δει τίποτα
που να αξίζει τον κόπο να το ψηφίσετε. Δεν έχετε βρει καµµία
δαπάνη που έπρεπε να περικοπεί. Όλα όσα περικόπτονται είναι
λάθος, πρέπει να τα αποκαταστήσετε. Και υπόσχεστε να τα αποκαταστήσετε. Ο κόσµος αυτά ακούει. Για την Κυβέρνηση δίνει
πίστωση χρόνου. Τώρα µάλιστα έχει αρχίσει να δείχνει ότι µπορεί
να πιάσει και τόπο αυτή η πίστωση χρόνου που της δίνει. Για σας
δεν έχει αµφιβολία, δεν σας εµπιστεύεται, γιατί τα κίνητρά σας
είναι απολύτως αυτιστικά, απολύτως ιδιοτελή και απολύτως υποκριτικά.
Δεν θέλω να σας κατηγορήσω. Δεν µιλάω συχνά σε αυτήν τη
Βουλή. Δεν θέλω να έχει τέτοιες συµπεριφορές κανένα κόµµα
εδώ µέσα. Σας το λέω, για να το σκεφτείτε. Και αν σας ενοχλεί
δεν πειράζει, µπορεί να σας φανεί και χρήσιµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Σοφά πράττων ο κ. Λαζαρίδης συχνά σε αυτήν τη Βουλή. Ανήκει στους Βουλευτές εκείνους του ψηφοδελτίου της Επικρατείας,
που είναι και στενοί σύµβουλοι του κυρίου Πρωθυπουργού και
προφανώς είναι οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της πολιτικής.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, το επιτελείο για ποια παράταξη;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μιλώ για την Κυβέρνηση, κύριε
Κουίκ. Μην ακούτε µία λέξη και αντιδράτε. Μίλησα για την Κυβέρνηση. Δεν νοµίζω να αισθάνεστε ηθικός αυτουργός της κυ-

15207

βερνητικής πολιτικής!
Μιλώντας για τον Πρωθυπουργό, οφείλω να του δώσω από
αυτό εδώ το Βήµα συγχαρητήρια, γιατί πραγµατικά χθες έσπασε
το προσωπικό του ρεκόρ παραµονής στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου και παρέµεινε στην Αίθουσα αυτή δέκα ολόκληρα λεπτά,
τόσα όσα ήταν αρκετά για να ακούσει έναν άλλο κακό του σύµβουλο, τον κ. Σταµάτη, να αναπτύσσει νοµικά παντελώς αστήρικτες απόψεις για την ισχύ µιας απόφασης της Επιτροπής
Αναστολών, κύριε Σταµάτη, του Συµβουλίου της Επικρατείας,
που ασφαλώς δεν ξεκαθάρισε το ζήτηµα της συνταγµατικότητας
και της νοµιµότητας και ασφαλώς δεν έκρινε, όπως είπατε, οριστικά και τελεσίδικα ότι η απόφαση µε την οποία έκλεισε η ΕΡΤ
ήταν σύννοµη και συνταγµατική. Και εξεπλάγην που έµαθα ότι
έχετε σπουδάσει και νοµικά.
Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών στη σελίδα 9 λέει τα
εξής: «Με το µέρος της προσβαλλόµενης, µε το οποίο επιβάλλεται διακοπή της µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και της
λειτουργίας διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και
ορίζεται ότι καθίστανται ανενεργές οι συχνότητες που ανήκαν
στην ΕΡΤ Α.Ε., προκαλείται ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι παύει,
έστω και προσωρινά, να παρέχεται η υπόλειτουργική έννοια δηµόσια υπηρεσία της µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και
σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών.
Εν όψει του ιδιαίτερου ρόλου, που επιφυλάσσει ο νοµοθέτης
στη δηµόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση και των σκοπών δηµοσίου συµφέροντος που θάλπονται από το άρθρο 15 παράγραφος
2 του Συντάγµατος, επιβάλλεται για το αντικείµενο αυτό η τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας που διέπει τη Δηµόσια Διοίκηση, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή των
ανωτέρω υπηρεσιών. Συντρέχουν, συνεπώς, λόγοι δηµοσίου
συµφέροντος, συναπτόµενοι µε την οµαλή λειτουργία της ανωτέρω δηµόσιας υπηρεσίας, που επιβάλλουν την κατ’ αρχήν συνέχιση της παροχής ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών
υπηρεσιών µέχρι την ίδρυση και λειτουργία του κατά τα ανωτέρω
νέου φορέα».
Αυτά λέει η πλειοψηφία, κύριε Σταµάτη, του Συµβουλίου της
Επικρατείας και άλλη φορά να είστε νοµικώς ειλικρινής όταν
απευθύνεστε σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο και µάλιστα, µε τη
σπάνια περίσταση εµφάνισης και του κυρίου Πρωθυπουργού.
Βεβαίως, προκαλεί κατάπληξη η αδυναµία σας να αποκαλέσετε το καθεστώς της 21ης Απριλίου «χούντα και δικτατορία», δεν
προκαλεί, όµως, κατάπληξη το γεγονός ότι στις ίδιες µεθόδους
καταφύγατε, γιατί τα ΜΑΤ στείλατε και στον Υµηττό και στην
Πάρνηθα και στον Χορτιάτη και στη Μεσσηνία, στην Καλαµάτα ή
ανώνυµους που διέρρηξαν τους ποµπούς και βεβαίως, µε παράνοµη παρέµβαση στις τηλεπικοινωνίες διακόψατε τις τηλεφωνικές γραµµές και τις διαδικτυακές συνδέσεις στην ΕΡΤ. Και αυτά
δεν είναι δηµοκρατική λειτουργία.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω στον κ. Σταµάτη, µολονότι είναι ιδιαιτέρως οχληρό, ότι την ίδια στιγµή που αναφέρεστε σε πλειοψηφίες και µειοψηφίες στο Συµβούλιο της Επικρατείας, γνωρίζετε
ότι το Υπουργικό Συµβούλιο θα αποφασίσει για την ηγεσία και
του ΣτΕ και θα ήθελα να σας πω να µην προτρέχετε, τουλάχιστον, γιατί οι συνειρµοί είναι αναπόδραστοι.
Σε σχέση µε τη δηµοκρατική λειτουργία, σε τι να αναφερθούµε; Να αναφερθούµε σ’ αυτά που περιέχονται στην πρόταση
νόµου του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, που αµφισβητούν τη δηµοκρατική σας λειτουργία; Να αναφερθούµε στις δηλώσεις του κ.
Βενιζέλου στις 15 Ιουνίου, στις 17 Ιουνίου, στις 19 Ιουνίου, στις
20 Ιουνίου, που ευθέως θέτει ζήτηµα παραβίασης της δηµοκρατικής νοµιµότητας -πριν τον κάνετε Αντιπρόεδρο και Υπουργό
Εξωτερικών- ή να αναφερθούµε στην προγραµµατική συµφωνία
Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, όπου για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση λέει: «Δηµόσια τηλεόραση ανεξάρτητη, που θα
ελέγχεται και θα λογοδοτεί στη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής» και για το δηµόσιο τοµέα λέει: «Στόχος να µη
γίνουν απολύσεις µονίµου προσωπικού σε κανένα δηµόσιο οργανισµό και φορέα, αλλά σοβαρές οικονοµίες από µη µισθολογικό λειτουργικό κόστος και µείωση γραφειοκρατίας»;
Είστε πολύ κακοί σύµβουλοι του Πρωθυπουργού. Διακατέχεστε από ρεβανσισµό και εκδικητικότητα. Ήταν δηλωτική η χθε-
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σινή παρέµβαση του κυρίου Κεδίκογλου. Μας είπε τα παράπονά
του από την ΕΡΤ όταν ήταν συµβασιούχος, αλλά όχι εργαζόµενος. Όπως και ο κ. Τσιούτσας, νυν επικεφαλής του Γραφείου
Τύπου του Πρωθυπουργού στη Βουλή και διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος βλέπω εδώ ότι στις 18-4-2006, τότε που
κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε µπόνους αποδοχών έξι µηνών από
την ΕΡΤ.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ή να αναφερθώ στον κ. Μουρούτη, έτερο σύµβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος στις 6-12-2012 διακατεχόµενος από τον
ίδιο ρεβανσισµό και την ίδια εκδικητικότητα τι είπε, για να δούµε
ποιο σχέδιο υλοποιείτε; Είπε: «Από αύριο ξεκινώ πόλεµο κατά
των άθλιων, διεφθαρµένων συνδικαλισταράδων της ΕΡΤ, που
τώρα φορούν το µανδύα του ΣΥΡΙΖΑ. Πέντε λεπτά πριν την
έναρξη της οµιλίας του Πρωθυπουργού αποφάσισαν µε φασιστικό τρόπο να µην τη δώσουν στα κανάλια. Λογοκρισία χωρίς
καν απόφαση γενικής συνέλευσης παράνοµα και ξεδιάντροπα.
Από αύριο ξεκινάω πόλεµο κατά του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ,
του άθλιου Καλφαγιάννη, που καταδικάστηκε κ.λπ.». Είπε αυτά
που λέγατε κι εσείς, κεκαλυµµένα.
Αυτά δεν είναι πολιτική και οπωσδήποτε δεν είναι πολιτική
υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, κύριε Κεδίκογλου.
Αυτά που είπατε, βέβαια, η εµπρηστική σας τοποθέτηση και
χτες και σήµερα, δεν είχε καµµία σχέση ούτε µε το νάζι, µε το
οποίο κλείνατε το µάτι στην εκποµπή «Μπραβίσιµο» της κ. Ρούλας Κοροµηλά ούτε µε τη συµµετοχή σας στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Εξοπλιστικά Προγράµµατα, κύριε Κεδίκογλου.
Δεν έχουν βεβαίως καµµία σχέση µε αυτά, τα οποία λέγατε
στην Ολοµέλεια της Βουλής, απαντώντας στον κ. Νίκο Βούτση.
Σας διαβάζω τι λέγατε: «Ήδη η διοίκηση της ΕΡΤ, µε γνώµονα
το σχέδιο που είχε προεκλογικά ανακοινώσει η σηµερινή Κυβέρνηση, κάνει προσπάθειες για να αναδείξει την κρατική ραδιοτηλεόραση σε πρωταρχικό µέσο ενηµέρωσης. Πληροφοριακά σας
αναφέρω, ότι στις 9 Οκτωβρίου η ΝΕΤ ήταν πρώτη σε τηλεθέαση
µε 18,9%, δεύτερος ήταν ο ΑΝΤΕΝΝΑ, απ όπου έχει περάσει ο
κ. Μιχελάκης, ο Υπουργός σας και τρίτο το MEGA µε 14,7%.»
Αυτά λέγατε, κύριε Κεδίκογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο χρόνος σας
παρήλθε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό θα
έχω ολοκληρώσει. Επικαλούµαι και το χρόνο διακοπής που έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η διακοπή ήταν
τριάντα οχτώ δεύτερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Να σεβόµαστε τους άλλους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Ιωαννίδη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου ένα λεπτό και θα έχω
τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας δίνω ένα
λεπτό. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν έχουν, λοιπόν, καµµία σχέση τα δύο διαφορετικά σας πρόσωπα, όπως δεν έχει καµµία σχέση η σιωπή σας στην ερώτηση
που σας καταθέσαµε στις 21-12-2012 -είχα την τιµή να την προετοιµάσω- και σας ζητάµε να µας δώσετε κάθε επίσηµο έγγραφο,
από το οποίο προκύπτει το σχέδιο ή έστω η πρόθεση της Κυβέρνησης για τη στρατηγική αναβάθµισης της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης ή ο στρατηγικός σχεδιασµός για την οργάνωσή της.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σιωπήσατε, γιατί δεν είχατε ποτέ σχέδιο. Σχέδιό σας µοναδικό
είναι να βγαίνουν κερδισµένοι κάποιοι από την πολιτική σας, να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βγαίνουν κερδισµένοι αυτοί που κέρδισαν από τη ζηµία του δηµοσίου στην «Αγροτική», που ήδη είναι άνω των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, σχέδιό σας είναι να βγαίνουν κερδισµένοι οι συγγενείς
του κ. Στουρνάρα, που έµαθα ότι αµφισβήτησε αυτά που έχουν
αναρτηθεί στη «Διαφάνεια».
Τα καταθέτω στα Πρακτικά και δείχνω ότι επί των ηµερών του
εγκρίθηκαν τα κονδύλια για τις εταιρείες της οικογένειάς του και
της οικογένειας του κ. Βαρβιτσιώτη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σχέδιό σας είναι να βγαίνουν τελικώς κερδισµένοι όλοι εκείνοι
που, ναι, όπως είπε ο κ. Βορίδης, δεν συγκινούνται από αυτά µε
τα οποία συγκινούµαστε εµείς, από τους εκατοντάδες καλλιτέχνες –Λάκης Παπαδόπουλος, Παντελής Θαλασσινός, Σαβίνα
Γιαννάκου, Μελίνα Ασλανίδου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώσαµε,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Υπάρχουν και
άλλοι συνάδελφοι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τιµήστε τους άλλους συναδέλφους. Σας παρακαλώ. Τελείωσε ο χρόνος σας. Ευχαριστώ πολύ. Μη συνεχίσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τη δυνατότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορώ να
σας δώσω άλλη δυνατότητα. Υπάρχουν εξήντα εγγεγραµµένοι
συνάδελφοι. Τιµήστε τους συναδέλφους, όχι το Προεδρείο. Σας
παρακαλώ κατεβείτε από το Βήµα, µε όλη την εκτίµηση που σας
έχω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορείτε να µου δώσετε
χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, τελείωσε.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λέω µόνο το εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε κατέβει
από το Βήµα. Δεν σας τιµά αυτό που κάνετε, να το ξέρετε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, κ.
Παντελής Καψής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν νοµίζω ότι
είναι προσήκον να µου λέτε ότι δεν µε τιµά αυτό που κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν σας τιµά,
κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν έχουµε εξήντα συναδέλφους που
πρέπει κι αυτοί να µιλήσουν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχω εµποδίσει κανέναν να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εµποδίζετε εµµέσως πλην σαφώς. Ήδη ήταν αρκετά αυτά που είπατε και βοήθησαν πολύ στο διάλογο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω ότι µε όλη αυτήν τη διακοπή περισσότερο χρόνο καταναλώσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υφυπουργός
Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, κ. Παντελής Καψής έχει τον λόγο.
Κύριε Καψή, έχετε το µισό χρόνο από τον Υπουργό. Ο Υπουργός έχει δεκαοχτώ λεπτά, άρα εσείς έχετε εννέα λεπτά. Θα σας
δώσω δέκα λεπτά και παρακαλώ να έχετε τελειώσει στο δέκατο
λεπτό.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα
µε ειδοποιήσετε στο ένατο λεπτό και θα σταµατήσω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως ίσως όλοι γνωρίζετε, σήµερα τα τηλεοπτικά κανάλια απεργούν. Οι τηλεοπτικές απεργίες…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Όπως γνωρίζετε, οι απεργίες
στην τηλεόραση έχουν µία ιδιαιτερότητα. Τα κανάλια έχουν κανονικά τα έσοδά τους και απλώς δεν πληρώνουν τους δηµοσιογράφους και δεν βγάζουν δελτία ειδήσεων. Οµολογώ ότι η
απόφαση για απεργία σήµερα µε ξάφνιασε.
Όταν ξεκινήσαµε τον ενδιάµεσο φορέα και έκανε την εκποµπή
από ένα ιδιωτικό στούντιο, γιατί εκείνη τη στιγµή δεν υπήρχε κανένα άλλο, η Ένωση Συντακτών δεν πήρε καµµία απόφαση. Και
τώρα –η κ. Σακοράφα δεν το είχε µάθει προφανώς- που εδώ και
κάποιες ηµέρες εκπέµπουµε από δηµόσιο χώρο, κάνει απεργία
η Ένωση Συντακτών.
Δεν το καταλαβαίνω και ελπίζω ότι δεν έχει σχέση µε αυτό που
πληροφορηθήκαµε από το Βήµα αυτό από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
ότι είναι αποφασισµένοι πλέον να µην αναγνωρίσουν το µόρφωµα –όπως το λένε- που είναι η δηµόσια τηλεόραση και να µείνουν εσαεί -δεν ξέρω µέχρι πότε- στην Αγία Παρασκευή και να
µην επιτρέψουν το δηµόσιο φορέα να πάει και να εκπέµψει κανονικά, όπως όλοι θέλουµε και κανονικό πρόγραµµα και από το
χώρο της δηµόσιας τηλεόρασης. Εµείς, πάντως, θα προχωρήσουµε.
Ο κ. Ντόλιος ζήτησε να µάθει αν ισχύει η δέσµευση για µεταβατικό φορέα µε δύο χιλιάδες άτοµα. Ισχύει απολύτως. Τη Δευτέρα γίνεται κανονικά η προκήρυξη για θέσεις δύο χιλιάδων
ατόµων, µε τον όρο, βέβαια, ότι σε πρώτη φάση και έως ότου
µπορεί η δηµόσια τηλεόραση να πάει στην Αγία Παρασκευή, θα
προσληφθεί ένας µικρότερος αριθµός, γύρω στους πεντακόσιους ογδόντα απ’ όσο γνωρίζω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για πόσο διάστηµα και µε τι εργασιακή σχέση;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Θα είναι για δίµηνες συµβάσεις,
οι οποίες θα ανανεώνονται µέχρι να εκπέµψει ο νέος φορέας, η
νέα κρατική δηµόσια τηλεόραση, για όλους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι απολαβές;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Τα έχω εξηγήσει πάρα πολλές
φορές. Ενιαίο µισθολόγιο, ΚΥΑ για τους δηµοσιογράφους. Είναι
σαφέστατα. Έχουν απαντηθεί. Έχω αναλάβει ο ίδιος προσωπικά
αυτές τις δεσµεύσεις. Ισχύουν στο ακέραιο. Μην παίζετε µε αυτά
τα πράγµατα και µην θεωρείτε τη δηµόσια τηλεόραση σηµαία ευκαιρίας. Αφήστε επιτέλους τους εργαζόµενους να γυρίσουν στις
δουλειές τους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς τους διώξατε, σε εµάς
λέτε να τους αφήσουµε;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Ναι, βέβαια.
Ο κ. Βούτσης έθεσε το θέµα της «DIGEA». Δεν είναι εδώ, αλλά
έχει ενδιαφέρον το θέµα αυτό. Δεν έχει καµµία σχέση µε το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο είναι το θεσµικό πλαίσιο της νέας τηλεόρασης. Θέλω, όµως, να κάνω µερικές επισηµάνσεις.
Πριν από κάποια χρόνια, όταν δόθηκαν οι πρώτες άδειες τηλεόρασης –ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης το θυµάται- δόθηκε µία
άδεια στο MEGA κι έβαλε όλους τους σήµερα επονοµαζόµενους
καναλάρχες στον ίδιο φορέα. Είχε ενδιαφέρον το πώς έγινε
αυτό. Πολλοί θα έλεγαν ότι υπάρχει ζήτηµα σύγκρουσης συµφερόντων. Βέβαια, η επίσηµη δικαιολογία φαντάζοµαι ήταν ότι για
να γίνουν οι επενδύσεις που χρειάζονται και να µείνει σε ελληνικά
χέρια η τηλεόραση, θα πρέπει να υπάρξει µία τέτοια συνεργασία.
Ουσιαστικά το ίδιο πρόβληµα είχαµε µε τους πάροχους δικτύου σήµερα στην Ελλάδα.
Η προηγούµενη κυβέρνηση –το είπα, απαντώντας στον κ. Τσίπρα- του κ. Παπαδήµου, είχε κάνει αυτή τη βασική διάκριση, που
δεν ήθελαν τα ιδιωτικά κανάλια. Κι αν παρακολουθείτε την πολιτική αντιπαράθεση, θα πρέπει να το ξέρετε αυτό το θέµα. Ήθελαν να τους ανήκει δικαιωµατικά το δίκτυο. Έκανε αυτή τη
διάκριση.
Αυτήν τη στιγµή ισχύει ένα µεταβατικό καθεστώς. Αλλά θα
υπάρξει διαγωνισµός για το ποιος θα είναι πάροχος δικτύου. Και
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θα το πάρει για συγκεκριµένο χρόνο. Μετά θα ξαναβγεί σε διαγωνισµό.
Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι η συνεργασία των ιδιωτικών καναλιών, για να κάνουν τις πολύ µεγάλες επενδύσεις που χρειάζεται για να φτιαχτεί αυτό το δίκτυο σε όλη τη χώρα. Ό,τι είχε γίνει
µε την ιδιωτική τηλεόραση. Τα ξέρετε.
Και δεν είναι µόνο στην τηλεόραση. Από πού µοιράζεται η
ΑΥΓΗ; Ξέρετε; Από ποιο φορέα µοιράζεται η ΑΥΓΗ; Από ένα καρτέλ, κατά τη λογική. Όλες οι εφηµερίδες συµµετέχουν ως µέτοχοι σε ένα φορέα διανοµής που µοιράζει τις εφηµερίδες. Γιατί
το κάνουν αυτό το πράγµα; Γιατί καµµία εφηµερίδα µόνη της δεν
µπορεί να σηκώσει το κόστος διανοµής. Είναι ακριβώς το ίδιο
πράγµα µε το δίκτυο.
Εκτός αν περιµέναµε να έρθει εδώ η ITV ή –δεν ξέρω ποιος- ο
Μέρντοχ να επενδύσει και να γίνει πάροχος δικτύου. Το θέλατε
αυτό; Πείτε µου πραγµατικά, αν θέλουµε να συζητάµε επί της ουσίας. Γιατί αν θέλουµε να βγάζουµε κορώνες, ευχαρίστως να αρχίσουµε να µιλάµε στον αέρα.
Θέλω να µιλήσω και για το νοµοσχέδιο, όµως, γιατί πραγµατικά πιστεύω ότι είναι ένα σηµαντικό βήµα για τη δηµόσια τηλεόραση. Πριν από λίγο καιρό, ένας δηµοσιογράφος ξένου καναλιού µε ρώτησε: «Ποιο είναι το όραµά σας για την κρατική τηλεόραση;». Και είπα περιγραφικά ότι το δικό µου όραµα είναι να
µπορεί να παίρνει τηλέφωνο ο Υπουργός το Διευθυντή Ειδήσεων
του καναλιού και να του κλείνει ο διευθυντής ειδήσεων το τηλέφωνο. Και αυτό όχι γιατί κατ’ ανάγκη ο διευθυντής ειδήσεων έχει
δίκιο µπορεί να έχει δίκιο ο Υπουργός -στη µεγάλη κόντρα του
BBC στην οποία αναφερθήκαµε, η εξεταστική επιτροπή δικαίωσε
τους Υπουργούς, όχι το BBC- αλλά για να έχει τη θεσµική ανεξαρτησία από τα κόµµατα και από την πολιτική. Διότι δεν έχουν
κανένα λόγο τα κόµµατα στη διαχείριση της τηλεόρασης.
Κι αν δεν πάµε σε µία διακοµµατική διευθέτηση -και δεν πήγε
και η Επιτροπή Αλιβιζάτου, εµείς ακολουθήσαµε σ’ αυτό απολύτως την εισήγηση της Επιτροπής Αλιβιζάτου- που κατά ορισµένους θα εξασφάλιζε αν όχι την αντικειµενικότητα, αλλά την
ισότιµη αντιµετώπιση, είναι γιατί πραγµατικά πρέπει να βγάλουµε
τα κόµµατα. Είναι άλλο τα κόµµατα, άλλο τα µέσα ενηµέρωσης.
Ο κ. Βούτσης είπε ότι είναι δύο κόσµοι. Ο κόσµος της αγοράς
και ο κόσµος των συνδικαλιστών, των κοινωνικών φορέων. Δεν
είναι έτσι. Τα κριτήρια επιλογής των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου δεν θα τα θέσει ο φορέας. Θα τεθούν εκ των προτέρων
από το Εποπτικό Συµβούλιο. Θα πει: µε αυτό και µε το άλλο κριτήριο θέλω να µου επιλέξετε. Το διαγωνισµό θα κάνει µία ιδιωτική
εταιρεία, µαζί µε το Πανεπιστήµιο. Δεν θα τον κάνει το ίδιο το
Εποπτικό Συµβούλιο, δεν θα τον κάνει προφανώς η Κυβέρνηση,
αλλά θα τον κάνει ένας ανεξάρτητος φορέας. Θα υπάρξει διεθνής διαγωνισµός. Πώς αλλιώς µπορεί να γίνει; Τη διεκπεραίωση
του διαγωνισµού κάνει ο φορέας. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο
αγοράς στην επιλογή των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου. Κανένα! Είναι παρανόηση. Και το εννοώ αυτό.
Ο Εκπρόσωπος του ΚΚΕ είπε ότι θα φτάσουµε σε µία ακόµα
πιο ελεγχόµενη ενηµέρωση. Εδώ πια αγγίζουµε τα όρια του παραλογισµού.
Σήµερα µε βάση το νόµο, ξέρετε τι έχει δικαίωµα να κάνει ο
Υπουργός; Να διορίσει και να παύσει το διευθύνοντα σύµβουλο,
να διορίσει και να παύσει το διοικητικό συµβούλιο, να ορίσει τις
ώρες µετάδοσης προγραµµάτων. Μέχρι αυτού του σηµείου
υπάρχει έλεγχος. Και πάµε σε ένα Εποπτικό Συµβούλιο, που,
όπως σας είπα χθες, η EBU το χαρακτήρισε σαν ένα από τα καλύτερα νοµοθετήµατα που υπάρχει σήµερα στην Ευρώπη. Και
κάποιοι υποστηρίζουν ότι θεσµοθετείται µεγαλύτερος έλεγχος.
Αν θέλουµε να συζητάµε, νοµίζω ότι πρέπει τουλάχιστον µερικές παραδοχές να τις κάνουµε και να µην τις θυσιάζουµε πάνω
στην πολιτική σκοπιµότητα.
Οµολογώ ότι είµαι προσωπικά υπερήφανος που η Κυβέρνηση
εισάγει ένα τόσο προχωρηµένο νοµοθέτηµα. Δεν υπάρχουν
πολλά τέτοια νοµοθετήµατα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Προφανώς, το πρώτο κρίσιµο τεστ θα είναι το ίδιο το Εποπτικό
Συµβούλιο. Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση για το µεταβατικό διάστηµα. Δείτε το διαφορετικά. Η εφαρµογή του νόµου θα γινόταν
από τον Υπουργό. Τώρα τι γίνεται; Ο Υπουργός και το Υπουργικό
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Συµβούλιο διορίζουν το Εποπτικό Συµβούλιο που έχει θητεία ως
ένα χρόνο και αυτό βάζει σε λειτουργία το νόµο. Κατά µία έννοια,
είναι µεγαλύτερη η διασφάλιση. Προφανώς, προϋπόθεση είναι
το Εποπτικό Συµβούλιο να έχει την έξωθεν καλή µαρτυρία.
Αυτό είναι το πρώτο κρίσιµο τεστ, το οποίο σε λίγες ηµέρες
θα µπορείτε να το κρίνετε στην πράξη.
Ποια θα είναι τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου κι αν έχουν
αυτήν την έξωθεν καλή µαρτυρία: Αυτό το µεταβατικό Εποπτικό
Συµβούλιο θα πάρει µία σειρά από σηµαντικές αποφάσεις. Προφανώς το δεύτερο κρίσιµο τεστ θα είναι η διαδικασία των προσλήψεων.
Μην πέφτετε, όµως, στην παγίδα. Δεν είναι σηµαντικό το αν
θα πάρει πολιτικά Δεξιούς, Αριστερούς, Κεντρώους εργαζόµενους. Η ΕΡΤ µπορεί να γίνει «πράσινη», «κόκκινη», «µπλε», µε
τους ίδιους ακριβώς εργαζόµενους. Το ζήτηµα είναι να ξεφύγουµε από τη λογική ότι παίρνουµε εργαζόµενους µε κριτήρια
άλλα πέραν της αξιοκρατίας. Αυτό θα είναι το δεύτερο κρίσιµο
τεστ, το οποίο θα πρέπει να περάσει το επόµενο Εποπτικό Συµβούλιο.
Το τρίτο τεστ για το Εποπτικό Συµβούλιο είναι προφανώς το
να βάλει τις βάσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου
φορέα. Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια τα µέσα ενηµέρωσης
ζουν µια πραγµατική επανάσταση. Ο τρόπος οργάνωσης των
µέσων ενηµέρωσης, ακόµα και σε εµένα που είµαι τριάντα πέντε
χρόνια στο χώρο, προκαλεί πολλά ερωτηµατικά. Δεν είµαστε σε
θέση καν να το καταλάβουµε.
Μιλούσα προχθές µε έναν δηµοσιογράφο του «Κόκκινου», του
ραδιοσταθµού της Αριστεράς, ο οποίος όταν µιλάγαµε για τα πολυµελή συνεργεία που έχει η ΕΡΤ, είπε ότι «µάλλον ο δηµοσιογράφος θα είναι ηχολήπτης κ.λπ.».
Πριν λίγες µέρες εµφανίστηκε ένας δηµοσιογράφος µε µια κάµερα στο γραφείο µου, από το Al Jazeera, που δεν είναι και φτωχό κανάλι, και µου πήρε συνέντευξη µε µια κάµερα, η οποία είναι
ταυτόχρονα βίντεο λέγοντάς µου ότι τις ταινίες τις γυρνάνε
πλέον σ’ αυτές τις φωτογραφικές µηχανές, όχι στις κάµερες που
κουβαλάει.
Αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη του το νέο Εποπτικό Συµβούλιο. Γι’ αυτό και δεν έχει νόηµα να σας πω πόσα κανάλια. Μπορεί
να σας πω «δέκα κανάλια». Η πολυπλεξία, την οποία παρεµπιπτόντως κατέχει η ΕΡΤ εκ του νόµου, επιτρέπει τουλάχιστον δώδεκα κανάλια. Μπορώ να σας φτιάξω ένα κανάλι µε µηδέν
κόστος. Δεν σηµαίνει τίποτα αυτό το πράγµα.
Πρέπει να είναι έτσι οργανωµένο -αυτός θα πρέπει να είναι ο
στόχος και αυτό, αν θέλετε και θα συµφωνήσω µαζί σας, είναι
ένα ακόµη τεστ για το πώς θα εφαρµοστεί ο νόµος- για να µπορέσουµε να έχουµε το µικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος,
για να έχουµε την µεγαλύτερη δυνατή προσφορά σε πολιτιστικό
και ενηµερωτικό πρόγραµµα. Αυτό έχει σχέση και µε πάρα πολλά
άλλα ζητήµατα, στα οποία όµως δεν µπαίνω γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ.
Έχουν τεθεί µια σειρά ειδικότερα ζητήµατα, που λόγω χρόνου
θα τα προσπεράσω.
Ο διαµεσολαβητής είναι κάτι που ισχύει σε όλο τον κόσµο, σε
όλα τα µέσα ενηµέρωσης σχεδόν. Ο στόχος δεν είναι ούτε να τιµωρεί ούτε να επιβραβεύει. Ο στόχος είναι να διατυπώνει πολιτική. Διότι στην Ελλάδα τα περισσότερα πράγµατα τα κάνουµε
χωρίς να υπάρχει πολιτική, από το πώς αντιµετωπίζονται οι ανήλικοι, µέχρι το πώς αντιµετωπίζονται οι µειονότητες, οι µετανάστες, οι γκέι. Ένα µέσο ενηµέρωσης πρέπει να έχει πολιτική.
Ποιος τη βγάζει αυτή την πολιτική; Πρέπει να υπάρχει κάποιος
που να την βγάζει. Αυτό είναι το νόηµα.
Το πέµπτο µεγάλο τεστ είναι να υπάρχουν µηχανισµοί ελέγχου. Ένα µεγάλο πρόβληµα της πρώην ΕΡΤ αποτελούσε το ότι
ήταν ανεξέλεγκτες οι διαδικασίες. Και δεν εννοώ το ποιος θα χτυπήσει κάρτα. Αυτό είναι το λιγότερο.
Όταν παραγγέλνεις ένα σίριαλ πρέπει να είναι στις προδιαγραφές σου. Για παράδειγµα, το BBC έχει ολόκληρη υπηρεσία που
λέει ότι «παρήγγειλα µε αυτές τις προδιαγραφές και δεν θα έρθεις να µε κοροϊδέψεις και να µου δώσεις ένα σίριαλ µε το µισό
κόστος, να πάρεις τα λεφτά και να πάνε πεταµένα τα χρήµατα
των φορολογούµενων».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ακόµα και αν θα µετέχει σε µια συµπαραγωγή ένας Έλληνας
ηθοποιός για παράδειγµα, είναι κάτι το οποίο το διαπραγµατεύεται µια τηλεόραση, γιατί θέλει να πιάσει το δικό του το κοινό.
Ειπώθηκαν διάφορα για το ζήτηµα της τηλεθέασης. Είπαµε ότι
δεν έχει στόχο το κέρδος και την τηλεθέαση, όµως προϋπόθεση
για να επιτελεί το ρόλο της -και αυτό το είπε η EBU- είναι να φτάνει στους πολίτες η τηλεόραση. Άρα, µέρος της δουλειάς είναι
ακριβώς το να µπορεί να καλύπτει ευρύτερα κοινά.
Είναι ποιοτική. Και λοιπόν; Για ποιον την φτιάχνουµε αυτήν την
τηλεόραση; Προφανώς και για τις µειονότητες και το θεωρώ
αδιαπραγµάτευτο, αλλά είναι αίτηµα για όλους. Πώς θα είναι επιµορφωτικός ο ρόλος της αν την βλέπουν οι µειοψηφίες και µάλιστα οι µειοψηφίες τις οποίες έχουµε στο µυαλό µας, οι οποίες
είναι ήδη µορφωµένες, πηγαίνουν στην Όπερα και τους αρέσει
η κλασική µουσική. Πρέπει να πιάσουµε και τους υπόλοιπους πολίτες.
Άρα, είναι µέρος ενός µέσου ενηµέρωσης το σε ποιους απευθύνεται. Συνεπώς και αυτά τα εργαλεία πρέπει να τα έχει. Γι’
αυτό υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο για να µπαίνουν οι στόχοι,
το πενταετές σχέδιο ώστε να ελέγχονται οι στόχοι, για να περάσουµε στη νέα εποχή πραγµατικά.
Διότι στην ΕΡΤ µπορούσες να φτιάξεις ένα πρόγραµµα έτσι τη
µια χρονιά, αλλιώς την άλλη χρονιά, ανάλογα µε το ποιον έβαλες
υπεύθυνο προγράµµατος. Και κανείς δεν ήλεγχε ούτε η Βουλή
ούτε το διοικητικό συµβούλιο. Κανείς! Ατάκτως ειρηµένα ήταν
τα προγράµµατα της ΕΡΤ. Ή γινόντουσαν εκποµπές µε τρεις δηµοσιογράφους, πέντε πολιτικούς και αυτό το λέγαµε τηλεόραση.
Δεν είναι τηλεόραση αυτό. Αυτό είναι η απλή, εύκολη λύση. Ειλικρινά, πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγουµε από αυτές τις προκαταλήψεις οι οποίες µας εµποδίζουν να δούµε τη σύγχρονη πραγµατικότητα.
Υποστήριξα ότι είναι ένας καλός νόµος. Ειλικρινά, πίστευα και
θα ήθελα πάρα πολύ να ψηφιστεί από όλα τα κόµµατα, γιατί είναι
ένα βήµα µπροστά, µε όποιες διαφωνίες µπορεί να έχετε. Καταλαβαίνω ότι το πολιτικό κλίµα δεν επιτρέπει αυτή τη συναίνεση.
Θα ήθελα να πω στον κ. Τσίπρα ότι ο λόγος που ήρθα ήταν για
να εξασφαλίσω αυτή τη συναίνεση. Διότι χρειαζόµαστε όλοι
ισχυρή δηµόσια τηλεόραση.
Όµως, δεν απελπίζοµαι καθόλου. Διότι δεν αρκεί ένας νόµος
να φτιάξει τηλεόραση. Πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Πρέπει να αλλάξουµε τον τρόπο που την αντιµετωπίζουµε. Είναι ένας
πραγµατικός µαραθώνιος.
Ειλικρινά πιστεύω και σας καλώ, ακόµα κι αν τον καταψηφίσετε, να συµµετάσχουµε όλοι σε αυτή τη δηµόσια τηλεόραση,
που όλοι θέλουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Καψή.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Λαφαζάνης.
Θα χρησιµοποιήσετε κατ’ αρχήν τον κανονικό σας χρόνο, τα
δώδεκα λεπτά σας, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, ως την
πρώτη σας παρέµβαση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κύριος Υπουργός µίλησε δεκαπέντε λεπτά, χωρίς καµµία παρατήρηση.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ο κ. Τσίπρας µίλησε τριάντα πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε το λόγο,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
«Το πολύ το Κύριε ελέησον το βαριέται και ο παπάς». Ο Θεός.
Από τότε που ήµουν παιδί, όταν αναφερόσασταν στην Αριστερά –όλος ο αστικός κόσµος και ιδιαίτερα η παράταξή σαςπάντα την ταυτίζατε µε τη βία. Αυτό, όµως, που έβλεπα είναι ότι
η βία προερχόταν πάντα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, από το
εκάστοτε κράτος, από την εκάστοτε εξουσία. Και βεβαίως, καλυπτόταν η βία αυτή µε το πέπλο, το διάτρητο βεβαίως, της νοµιµότητας. Αυτό ζούσαµε και αυτό ζούµε µε επίταση τα
τελευταία χρόνια.
Αν ψάχνετε για βία, θα την βρείτε στην παράταξή σας, στην
Κυβέρνησή σας, στο κράτος σας. Αυτοί ασκούν βία.
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Μια και αναφέρεστε στα περιστατικά που έγιναν στο Αττικό
Νοσοκοµείο, δεν µου λέτε, όταν κάνει επίσκεψη ένας Υπουργός
σε ένα νοσοκοµείο, κουβαλάει και καµµιά δεκαριά διµοιρίες των
ΜΑΤ;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Δεν ήταν τα ΜΑΤ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αρνήθηκε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οµιλεί στην Αίθουσα -σε άδεια
Αίθουσα- µέσα στο νοσοκοµείο σε διευθυντικό προσωπικό, περικυκλωµένος από τα ΜΑΤ;
Αν έχετε άλλη πληροφόρηση, ευχαρίστως να την ακούσω. Αλίµονο!
Δεν πηγαίνει στο νοσοκοµείο µε ΜΑΤ ούτε τα ΜΑΤ µπαίνουν
στο νοσοκοµείο. Η ανακοίνωση των εργαζοµένων µιλάει για ειρηνική διαµαρτυρία. Είναι η ανακοίνωση που έβγαλαν οι εργαζόµενοι. Όλα τα βίντεο που έχουµε δει και τα οποία έχουµε πληροφορηθεί δεν δείχνουν καµµία βία απέναντι στον κύριο Υπουργό. Πού τα ανακαλύψατε, λοιπόν, αυτά τα περί βίας;
Φοβάµαι όµως ότι όλο και περισσότερο ταυτίζετε τη διαµαρτυρία, την καταγγελία, τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, µε τη βία.
Σας αρέσει να το κάνετε αυτό. Διότι νοµίζετε ότι έτσι ασφαλώς
θα αντιµετωπίζετε τη γενική κατακραυγή του κόσµου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ο Υπουργός Υγείας το είπε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο καθένας σ’ αυτό τον κόσµο
µπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έχει δικαίωµα να το κάνει.
Εσείς είπατε από αυτό εδώ το Βήµα και το άκουσα έκπληκτος
ότι ακούσατε το σύνθηµα «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ». Ακούστηκε
τέτοιο σύνθηµα στο Αττικό Νοσοκοµείο;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ακούστηκε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξέρετε ότι ο κόσµος κάθε µέρα
αγκοµαχά και ταλαιπωρείται και εσείς έχετε µείνει στις δεκαετίες
του ’40 και του ’50. Έχει κολλήσει η βελόνα σας στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣΜΕΛΙΓΑΛΑΣ. Έλεος πια! Εµείς βλέπουµε µπροστά, βλέπουµε
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στην Ελλάδα που δεν έχει λιτότητα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ε, τώρα είναι δυνατόν! Δεν σας
ακούω, κύριε συνάδελφε. Μιλήστε στο µικρόφωνο να σας
ακούσω και να σας απαντήσω, ευχαρίστως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Υπουργός σας τα είπε, κύριε
Υψηλάντη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς στέλνετε την Ελλάδα στη
δεκαετία του ’50 µε όλη την αντίληψή σας και τη στέλνετε, για
να αντιµετωπίσετε το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική του, γιατί σας συµφέρουν τα δύο άκρα. Το χειρότερο, όµως, είναι ότι τη στέλνετε
στη δεκαετία του ’50 και ακόµη πιο πίσω µε τις πολιτικές σας.
Διότι αυτά τα οποία συµβαίνουν στη χώρα, µας πάνε πάνω από
έναν αιώνα πίσω. Και ξέρετε ότι βία είναι η λιτότητα που εφαρµόζετε, η λεηλασία των εισοδηµάτων. Βία είναι η κατακρεούργηση των κοινωνικών δικαιωµάτων. Βία είναι οι πολιτικές, οι
οποίες στέλνουν τον κόσµο στην ανεργία, πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους. Αυτά όλα δεν είναι βία; Και µιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη στιγµή, ο οποίος προσπαθεί να στηρίξει µία
πολιτική ανόρθωσης της χώρας;
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε είναι παράνοµο. Δεν έχει καµµία
βάση. Να σας πω γιατί. Άκουσα τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ που
είπε: «εµείς την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν θα την ψηφίσουµε». Το ίδιο και η ΔΗΜΑΡ. Άρα, πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν υφίσταται. Ποιος την έβγαλε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, όταν
έχουµε µία τρικοµµατική Κυβέρνηση, πρέπει να την αποδέχονται…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Γιατί έξι λεπτά; Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε. Τότε να κατέβω και εγώ κάτω, να µην µιλάω. Έχουµε δύο συνεδριάσεις,
όπως ξέρετε, τις οποίες συντµήσατε σε µία. Και είπατε τη συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων να την κάνουµε σε µία
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ενιαία συνεδρίαση, όχι µε τη σύµφωνη γνώµη µας. Το Προεδρείο
το έκανε. Εσείς λέτε τώρα ότι και στις δύο συνεδριάσεις, επειδή
µίλησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα µιλήσω έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη χάνετε
χρόνο µ’ αυτά. Συνεχίστε στο θέµα σας. Δεν θα αποφασίσω εγώ
γι’ αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα πάρετε χρόνο. Θα τηρήσετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Υπάρχει η
πάγια τακτική και το προβλέπει και το άρθρο 167 του Κανονισµού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας µιλάω µε
επιχειρήµατα. Σας λέω ότι έχουµε δύο συνεδριάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ σας
µιλάω µε το άρθρο του Κανονισµού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιο άρθρο του Κανονισµού; Τον
Κανονισµό τον παραβιάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Άντε να χάσουµε χρόνο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι να χάσουµε χρόνο; Όταν µου
βάζετε έξι λεπτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έτσι συµβαίνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δώδεκα λεπτά, είπατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Καψής γιατί µίλησε τόσο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς γιατί µιλήσατε έντεκα λεπτά, κυρία Κωνσταντοπούλου;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για να τα στερήσω από τον κ.
Καψή, που δεν του έγινε καµµία παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έτσι θα πάµε;
Σας παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευτελίζετε τις διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι εγώ πάντως, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι εσείς. Να το δεχτώ.
Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουµε σε δύο συνεδριάσεις σε ένα
κρίσιµο νοµοσχέδιο, να κάνετε µία τη συνεδρίαση, να µιλάµε επί
της αρχής και επί των άρθρων και να µου λέτε ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα µιλήσει µόνο έξι λεπτά. Έλεος πια! Γιατί το κάνετε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Πρόεδρός
σας µίλησε τριάντα πέντε λεπτά, κύριε Λαφαζάνη και εσείς ξεκινήσατε να λέτε για το Μελιγαλά. Μπείτε στο θέµα, επί της ουσίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, εγώ δεν άνοιξα θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μιλάτε για το
θέµα του Άδωνη και εδώ έχουµε θέµατα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν σας λογοκρίνω. Τοποθετούµαι όµως και εγώ, γιατί µε φέρνετε σε αυτήν
την κατάσταση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ να ξέρετε τι γίνεται σε αυτή την Αίθουσα. Να βλέπετε τι γίνεται. Δεν άνοιξα εγώ
θέµα Μελιγαλά. Άλλοι το άνοιξαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τοποθετούµαστε όλοι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν το ακούσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, δεν
βάζουµε λογοκρισία τώρα στο πώς τοποθετείται ο καθένας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έλεος πια! Άνοιξα εγώ θέµα
βίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τα έξι λεπτά ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τα φάγατε, για να απαντήσετε
σε αυτό το θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ να παρακολουθείτε τη συζήτηση. Δεν άνοιξα εγώ θέµα Μελιγαλά. Δεν άνοιξα
εγώ θέµατα βίας. Άλλοι τα άνοιξαν και οφείλω να απαντήσω. Δεν
το αντιλαµβάνεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παίρνουµε
πολύ χρόνο από αυτό.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε να υπάρχει µία ενότητα
του λόγου. Να ακουστούν πέντε επιχειρήµατα µε αρχή, µέση και
τέλος. Διότι µία µε διακόπτουν από κάτω, µία από τα Υπουργικά
Έδρανα, µία µε διακόπτετε εσείς. Δεν γίνεται έτσι συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας είπα για το
χρόνο. Δεν σας διέκοψα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με διακόψατε. Είπατε ότι είπα
για το Μελιγαλά, ότι είπα για εκείνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν γίνεται. Μας παρακολουθεί
και κόσµος, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είµαστε µόνοι µας σε αυτή
την Αίθουσα. Εποµένως, πρέπει να είµαστε όλοι µας πιο προσεκτικοί. Αντιλαµβάνεστε τι λέω.
Είπα λοιπόν, ότι είναι παράνοµη αυτή η εισαγωγή. Μια Κυβέρνηση όταν κάνει µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, πρέπει
και τα τρία κόµµατα που τη συναπαρτίζουν να αποδέχονται αυτή
την πράξη. Εδώ έχουµε δύο κόµµατα, τα οποία λένε ότι αυτήν
την πράξη δεν την δέχονται. Και µε βάση το δεδοµένο αυτής της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου έχετε προχωρήσει εσείς σε
απολύσεις, στο «µαύρο» της ΕΡΤ και τώρα µε βάση αυτή την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µας φέρνετε και αυτό το νοµοσχέδιο. Και έρχονται εδώ και λένε ότι δεν την αποδέχονται.
Η πράξη αυτή έχει έρθει στη Βουλή και αντί να την φέρετε εδώ
για ψήφιση - που δεν θα ψηφιστεί, γιατί δεν έχετε την πλειοψηφία
να την ψηφίσετε, εφόσον ο Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι
είναι κατά της πράξης- προχωράτε παρανόµως να ψηφίσετε
αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν στέκεται. Είναι
στον αέρα. Δεν µπορεί να παράγει έννοµα αποτελέσµατα. Αυτό
είναι σαφέστατο. Και εδώ δεν οµιλώ νοµικά. Οµιλώ άκρως πολιτικά. Δεν είναι δυνατόν µε την µειοψηφία της Βουλής να παίρνετε
αποφάσεις, να νοµοθετείτε και στη βάση των νοµοθετηµάτων
σας να προχωράτε σε νοµοθετικές ρυθµίσεις µετά.
Εδώ πρέπει να πω ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν είναι απλώς
προϊόν µιας παράνοµης διαδικασίας, αλλά στην ουσία συνιστά
και ένα έκτρωµα. Δηλαδή, τι κάνετε εσείς µε αυτό το νοµοσχέδιο;
Στην ουσία, παραδίδετε τη νέα τηλεόραση -την οποία λέτε κατά
τα άλλα «δηµόσια»- σε άγνωστα µεγάλα πολυεθνικά συµφέροντα, τα οποία θα έχουν µία κυβερνητικοκοµµατική δική σας
κάλυψη. Αυτό κάνετε. Δεν µιλάµε πλέον για τον απόλυτο έλεγχο
της δηµόσιας τηλεόρασης από την Κυβέρνηση. Μιλάµε για κάτι
πολύ χειρότερο και πολύ πιο επικίνδυνο. Μιλάµε για την προσπάθεια να διαµορφώσετε την τηλεόραση της πολιτιστικής παρακµής και την τηλεόραση του προτεκτοράτου και της µπανανίας.
Διαβάζω εδώ. Εσείς θα ορίσετε το πρώτο εποπτικό συµβούλιο.
Το πρώτο εποπτικό συµβούλιο, δηλαδή εσείς, θα ορίσει τον διευθύνοντα σύµβουλο και ο διευθύνων σύµβουλος θα κάνει δηµόσια πρόσκληση σε εξειδικευµένους φορείς του ιδιωτικού ή του
δηµόσιου φορέα, µε διεθνή εµπειρία που θα αναλάβουν το ρόλο
του αναδόχου υπηρεσίας και οι οποίοι θα παίξουν καθοριστικό
ρόλο στην επιλογή του νέου εποπτικού συµβουλίου.
Μπορείτε να µου φέρετε ένα παράδειγµα αναδόχου υπηρεσίας, δηλαδή αυτού του εξειδικευµένου φορέα που θα έχει διεθνή εµπειρία; Ποιος θα είναι; Μπορείτε να προδιαγράψετε
κάποιες επιχειρήσεις που µπορεί να παίξουν τέτοιο ρόλο; Θα
είναι διεθνείς τράπεζες; Θα είναι διεθνείς ξένοι οίκοι; Τι θα είναι;
Αν είναι αυτά –που αυτά προφανώς θα αναλάβουν έναν τέτοιο
ρόλο- σηµαίνει ότι η επιλογή πλέον θα είναι τέτοια, που θα συνάδει µε µια τηλεόραση που θα κατευθύνεται από τεχνοκρατικά,
υποτίθεται, στελέχη, στην ουσία µάνατζερ, οι οποίοι δεν θα βλέπουν τίποτε άλλο στην τηλεόραση -και µάλιστα µε χαρακτηριστικά επιλογής από τράπεζες, από τέτοια είδη εταιριών- παρά
µία χυδαία εµπορικότητα.
Θα µοιάζει, δηλαδή, αυτή η τηλεόραση σαν και εκείνη στις
Ηνωµένες Πολιτείες, που όταν τους λέγαµε ότι γίνεται πόλεµος
στη Σερβία, µας έλεγαν τρελούς. Έκαναν πόλεµο οι Ηνωµένες
Πολιτείες εναντίον της Σερβίας στην Ευρώπη και το 95% των πολιτών των Ηνωµένων Πολιτειών δεν το γνώριζε, διότι δεν το µετέδιδαν οι τηλεοράσεις τους, αλλά µόνο δύο εθνικά δίκτυα που
είχαν ελάχιστη ακροαµατικότητα και απευθύνονταν στη διεθνή
ελίτ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για τέτοια τηλεόραση πάτε. Πάτε για µια τηλεόραση η οποία
θα οδηγήσει την Ελλάδα στον έσχατο πολιτιστικό εξευτελισµό
και µαζί, βεβαίως, στη βαθύτατη πολιτική, πολιτιστική αλλοτρίωση και παράδοση.
Έτσι, θα ταιριάζει η εικόνα αυτή µε τη χθεσινή εικόνα µιας έρηµης πόλης, όπου είχε αποκλειστεί όλη η Αθήνα ως κατεχόµενη
πόλη. Ενώ δεν υπήρχε ούτε συγκέντρωση ούτε διαδήλωση ούτε
πορεία. Έκλεισε όλο το κέντρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έκπληκτοι όλοι οι Αθηναίοι πολίτες ρωτούσαν: «Τι συµβαίνει
σε αυτή την πόλη; Επιτέλους τι έγινε;» Ταλαιπωρούσατε επί δώδεκα ώρες την Αθήνα, για να κάνετε επίδειξη τάξης και ησυχίας
απέναντι στο δυνάστη αυτής της χώρας, τον κ. Σόιµπλε, στον οποίο, βεβαίως, δεν είπατε ούτε µία κουβέντα για το ότι δεν του
χρωστάµε, αλλά µας χρωστάει, διότι, αν βάλουµε το ισοζύγιο
αυτών που χρωστάµε και αυτών που µας χρωστάει, είναι σε
βάρος του.
Αυτό, όµως, δεν λέγεται από την αποικία και την τηλεόραση
της αποικίας που πάµε να φτιάξουµε. Δεν λέγεται! Πρέπει να είµαστε ευγενικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σκληροί και αµείλικτοι πρέπει να
είµαστε απέναντι στον κόσµο της εργασίας.
Υπάρχει η δυνατότητα για µια δηµόσια τηλεόραση στην Ελλάδα, διαφορετική, εναλλακτική. Υπάρχει η δυνατότητα! Και
αυτή η τηλεόραση αναδείχθηκε στο προσκήνιο αυτές τις µέρες
–τριάντα επτά νοµίζω ότι είναι- όπου το Ραδιοµέγαρο λειτουργεί
πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι λειτουργούσε σε όλη την προηγούµενη περίοδο.
Αναδείχθηκε µια τηλεόραση όπου χειραφετηµένοι δηµοσιογράφοι µπορούν να παρουσιάζουν ένα πλουραλιστικό πραγµατικά και αντικειµενικό δελτίο ειδήσεων το οποίο να έχει διεισδυτικότητα, κύρος και εγκυρότητα στον πολίτη.
Αναδείχθηκε επίσης η δυνατότητα το πολιτιστικό δυναµικό της
ΕΡΤ και οι ορχήστρες της να ανοίξουν στην κοινωνία και να διαµορφώσουν το προαύλιο ως τόπο πολιτιστικής επικοινωνίας µε
τον απλό πολίτη και ιδιαίτερα τη νεολαία.
Αυτό το γεγονός έχει τεράστια σηµασία, γιατί δείχνει πού µπορεί να φτάσει, πού µπορεί να κατευθυνθεί και να προσανατολιστεί µία δηµόσια τηλεόραση χειραφετηµένη από τις κοµµατικοκυβερνητικές εξαρτήσεις και τα διάφορα συµφέροντα.
Αυτήν την τηλεόραση, βεβαίως, δεν τη θέλετε. Δεν τη θέλουν
οι διαπλεκόµενοι καναλάρχες. Δεν τη θέλει η «DIGEA». Δεν τη
θέλει η «DEUTSCHE TELECOM» του ΟΤΕ, η οποία έσπευσε να
κόψει το ρεύµα στους ποµπούς. Τη θέλουν, όµως, οι πολίτες. Τη
θέλει ο ελληνικός λαός. Γιατί για να βγούµε από την κρίση, ένα
από τα βασικά στοιχεία δεν είναι απλώς να κάνουµε πολιτική ελλειµµάτων και λιτότητας, απαράδεκτα έτσι και αλλιώς πράγµατα.
Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε είναι να έχουµε έναν
πληροφορηµένο λαό και µια προσπάθεια πολιτιστικής αναβάθµισης της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εάν δεν τα κάνουµε αυτά, δεν
πρόκειται να αντιµετωπίσουµε καµµία κρίση. Και αυτή την ώρα η
ΕΡΤ έπρεπε να αποτελέσει θετικό παράδειγµα για τη χώρα. Θετικό παράδειγµα για τη δυνατότητά της να βγει έξω, θετικό παράδειγµα για τις µεγάλες, αστείρευτες δυνάµεις που κρύβει και
τις αναδεικνύει αυτήν τη στιγµή η ΕΡΤ, που εσείς λέτε ότι βρίσκετε υπό κατάληψη. Στην πραγµατικότητα, όµως, είναι µια ΕΡΤ
µε αυτοδιαχείριση των εργαζοµένων που έχουν σηκώσει ψηλά
και περήφανα το κεφάλι τους και δεν υποκύπτουν στις λογικές
της απόλυσης και στις λογικές των δίµηνων συµβάσεων της µεταβατικής τηλεόρασης, µε την απροσδιόριστη εργασιακή σχέση
και βεβαίως ούτε στο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων που
ετοιµάζετε µε τη νέα δηµόσια τηλεόραση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Λαφαζάνη.
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Τον λόγο έχει ο κ. Αθανασίου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν ξέρω πώς ο Κανονισµός της Βουλής επιτυγχάνει την ώρα
που σου λέει, «περάστε να µιλήσετε», να σε φιµώνει κιόλας.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι σήµερα ο κ. Κεδίκογλου και ο
κ. Σταµάτης αδίκησαν τον κ. Καψή. Πέταξαν δύο φορές την
µπάλα στην εξέδρα. Εγώ τι να κάνω τώρα; Να µιλήσω για την τηλεόραση ή να πάω να µαζέψω την µπάλα; Θέλω να µου πείτε.
Επειδή όµως είναι δηµοσιογραφικό το θέµα και µάλιστα της ειδικότητάς µου, θα πάω να µαζέψω την µπάλα.
Κύριε Κεδίκογλου, καταδικάζω µε το πάθος ενός φανατικού
οπαδού του Γκάντι κάθε βιαιοπραγία. Ως δηµοσιογράφος όµως
και παρά τω Πρωθυπουργώ εν ευρεία ή στενή έννοια, θα σας παρακαλούσα να συγκεντρώσετε όλα τα δηµοσιεύµατα από όλες
τις έγκυρες εφηµερίδες της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας
Αµερικής, σχετικά µε την υπουργοποίηση του κ. Αδώνιδος Γεωργιάδη.
Ένα µικρό δείγµα µαζεύοντας την µπάλα από την εξέδρα:
Στις 11 Ιουλίου οι «NEW YORK TIMES» γράφουν: «Ο Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έχει πει ότι οι Εβραίοι ελέγχουν το τραπεζικό σύστηµα και ο οποίος διαφηµίζει το συγγραφικό έργο του Κωνσταντίνου Πλεύρη, ενός αρνητή του Ολοκαυτώµατος, διορίστηκε Υπουργός Υγείας».
Στις 8 Αυγούστου ο κ. Σαµαράς θα αντιµετωπίσει τέτοιες ερωτήσεις και θα έπρεπε να τον ενηµερώσετε γι’ αυτά τα δηµοσιεύµατα.
Και υπάρχουν πολλά. Αυτό είναι ένα δείγµα αυτής της ιστορίας.
Όπως και αυτό που συζητήθηκε εδώ χθες για το «δηµοκρατία,
χούντα, δεν έχουµε δηµοκρατία». Αυτό ξεκινάει από κάπου και
θα έπρεπε να έχετε ενηµερώσει τον Πρωθυπουργό.
Όταν θα πάτε στο γραφείο σας, πατήστε στο Google «Initiative
for Democracy in Greece», «Πρωτοβουλία για Δηµοκρατία στην
Ελλάδα». Ζητούν δηλώσεις συµπαράστασης από όλο τον κόσµο.
Έδρα; Το Λονδίνο. Τι είναι αυτοί; Το έχετε πει στον κ. Σαµαρά;
Γιατί, σήµερα δεκατρία χρόνια µετά την έναρξη της τρίτης µετά
Χριστόν χιλιετίας ιδρύεται ένας σύλλογος, µια οµάδα στο Λονδίνο µε τίτλο «Πρωτοβουλία για τη Δηµοκρατία στην Ελλάδα»; Τι
είναι αυτοί; Τρελοί είναι αυτοί;
Δεν είναι τρελοί. Φοβούνται την άνοδο του φασισµού στην Ελλάδα. Και στο άρθρο -αν το διαβάσετε- της Μαρίας Μαργαρώνης
αυτό λέει. Είναι ευαισθησία. Την άνοδο του φασισµού σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα την προσέχουν. Μέχρι πριν από τρία
χρόνια έδιωχναν του ξένους ανταποκριτές από την Ελλάδα. Σήµερα µας παρακολουθούν όλοι.
Και θα µου επιτρέψει µια παρατήρηση και ο σεβαστός πάντοτε
για εµένα Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
Είπατε χθες, κύριε Πρόεδρε, «Συµµορίτης είµαι εγώ;». Θέλω να
σας πω κάτι. Η φράση «συµµορία της λιτότητας» προέρχεται από
τις Ηνωµένες Πολιτείες. Δεν προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
προέρχεται από την «ΑΥΓΗ».
Και θα αναφερθώ πάλι σε ένα δηµοσίευµα, για να µιλάµε µε
στοιχεία. Στις 9 Αυγούστου…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Διαβάζετε πολύ το εξωτερικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πολύ, πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν ακούτε όµως, τι λέει το
κόµµα που ανήκετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μισό λεπτό. Αν θέλετε ακούστε τα
γεγονότα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη διακόπτετε
παρακαλώ.
Κύριε Αθανασίου, θα περάσει ο χρόνος σας και δεν θα έχετε
µιλήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Γνωρίζω ότι είστε άριστος γνώστης του µηχανισµού της Βουλής. Εγώ δεν είµαι καλός γνώστης.
Αλλά, πάντως, δεν τον εγκρίνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν µπορώ
να µιλήσω. Νιώθω ότι φιµώνοµαι από τον Κανονισµό της Βουλής.
Πολύ δίκιο θα έχει η κυρία Πρόεδρος, όταν µε διακόψει στα οκτώ
λεπτά. Δεν θα έχω µιλήσει όµως. Αυτό εννοούσα προηγουµένως,
λέγοντας ότι σε καλούν να µιλήσεις και εκείνη την ώρα σε φιµώνουν.
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Ακούστε κάτι: Εγώ δεν θέλω να υπερισχύσω, δεν θέλω να
λάµψω. Μπορώ να έχω µεγαλύτερο ακροατήριο. Επέλεξα αυτό
το ακροατήριο.
Ακούστε τι γράφει ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. «Η
συµµορία της λιτότητας…» -κ.λπ.- «…χτύπησε πάλι». «The Austerity Gang». Αυτό το γράφει ο Πολ Κρούγκµαν, νοµπελίστας και
οικονοµολόγος. Και βεβαίως δεν το γράφει αυτό γιατί έχει υπ’
όψιν του κάποιους στην Ελλάδα. Δεν είµαστε ευρέως γνωστοί
στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Το γράφει για εκείνους που στη Βόρεια Αµερική και στο Βερολίνο έχουν συγκροτήσει µια συµµορία και έχουν προσλάβει βοηθούς στο Νότο της Ευρώπης.
Αυτό ήθελα να πω.
Για εµένα η ΕΡΤ έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία. Θα σας το
πω χοντρά: Στην ΕΡΤ έγινα άνθρωπος.
Ακούστε κάτι για την ΕΡΤ: Εγώ ξέρω ότι για τα υδραυλικά πας
στον υδραυλικό και για τα ηλεκτρολογικά πας στον ηλεκτρολόγο.
Για την ΕΡΤ πρέπει να πας στον ειδικό. Δεν πας στο συνταγµατολόγο. Στο συνταγµατολόγο πηγαίνεις όταν θες να φτιάξεις ένα
νόµο περί ευθύνης Υπουργών. Και σου τα κάνει µάνταρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Σου φτιάχνει ένα νόµο περί µη ευθύνης Υπουργών. Αυτό κάνει.
σου φτιάχνει ένα νόµο περί µη ευθύνης Υπουργών! Συγχαρητήρια στον κ. Βενιζέλο. Τι άλλο να πω;
Πήγαν λοιπόν σε ένα συνταγµατολόγο, λαµπρό, πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο. Δεν την ξέρει όµως τη δουλειά, για να σας
µιλήσω µανατζερίστικα και δυτικά, κύριε Κεδίκογλου.
Τι έκανε ο Παναγιώτης Λαµπρίας όταν ήθελε να φτιάξει την
ΕΡΤ; Το είπα και στην επιτροπή. Φώναξε τον σερ Χιου Γκριν, τον
ιστορικό διευθυντή του BBC. Ήµουνα εκεί όταν τον υποδέχτηκε
ο Άγγελος Βλάχος στο αεροδρόµιο του Ελληνικού. Πρέπει να
πάτε στον ειδικό. Και τέτοιον ειδικό δεν έχετε βρει, ενώ ήταν υποχρέωσή σας να βρείτε.
Μιλάτε για µεταρρυθµίσεις. Ποιες µεταρρυθµίσεις; Θα σας
προτείνω δύο µεταρρυθµίσεις. Η µία είναι γνωστή: Σας είπα στο
άρθρο 2 να βάλετε τρεις λέξεις: «Ανεξαρτήτως δηµοκοπικών µετρήσεων». Μπορείτε; Έχετε το θάρρος; Δεν το κάνατε. Για ποιο
λόγο;
Μάλιστα, ανέφερα µια φράση -και θα την επαναλάβω µε όση
κοµψότητα µπορώ- του Λάκη Λαζόπουλου στον «ΑΝΤ1»: Αν πάει
κάποιος στην Οµόνοια και κάνει τη σωµατική του ανάγκη, η δηµοσκόπηση θα φτάσει στο ζενίθ». Αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Οι
δηµοσκοπήσεις στις ειδήσεις πρέπει να απαγορευθούν. Αυτήν
τη µεταρρύθµιση γιατί δεν την κάνετε;
Αποκλείσατε τις σχολές επικοινωνίας. Βάλατε µόνο τις νοµικές
σχολές και δεν ξέρω ποιες άλλες σχολές, τις διοικητικές. Δεν
είναι µεταρρύθµιση η θεραπεία που έχετε για τον πονοκέφαλο,
δηλαδή ο αποκεφαλισµός.
Θα σας πω πώς φτιάχνεται ένα κανάλι, διότι αυταπατώµαι ότι
την ξέρω τη δουλειά. Πρώτα απ’ όλα συγκεντρώνεις το κεφάλαιο. Κεφάλαιο εδώ είναι ο άνθρωπος. Είναι ο καλλιτέχνης, είναι
ο δηµοσιογράφος, είναι ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός, ο εικονολήπτης. Κεφάλαιο είναι όλοι όσοι απολύονται σήµερα. Και είναι συνάδελφοί σας.
Και θα πω αυτό που λέει και το τελευταίο ελληνικό καφενείο:
Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θυσιάσατε τη δηµοσιογραφία στην πολιτική, στο κόµµα!
Για να δούµε τι ήταν η ΕΡΤ, διότι µιλούν για την ΕΡΤ και µάλιστα από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας: Να σας πω µερικούς διευθυντές της; Χορν, Μπακογιάννης. Ραδιόφωνο; Μάνος
Χατζιδάκις, Ιάκωβος Καµπανέλλης, Βασίλης Βασιλικός. Τηλεόραση; Ροβήρος Μανθούλης. Όταν ο Λαµπρίας έφερνε το Ροβήρο Μανθούλη από το Παρίσι, γιατί το έκανε; Διότι ήξερε να
βρει έναν έντιµο άνθρωπο, έστω και αν δεν συµφωνούσε πολιτικά
µαζί του. Το ίδιο και µε τον Καµπανέλλη, το ίδιο και µε τον Βασιλικό. Εσείς γιατί δεν µπορείτε να βρείτε έναν έντιµο άνθρωπο;
Επειδή θέλετε να κλείσετε την ΕΡΤ;
Δείτε, η τηλεόραση είναι όπλο. Είπε κάποιος σε µια συζήτηση
για την παιδεία: «Για ποιο σχολείο µιλάτε; Σχολείο της Ελλάδας
είναι η τηλεόραση». Αυτό το νοµοσχέδιο που συζητούµε, είναι
πάρα πολύ σοβαρό.
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Θέλετε λοιπόν αυτήν την τηλεόραση να την καθυποτάξετε.
Πάνω απ’ όλα όµως, πρέπει να αντιληφθείτε ότι είστε ανίκανοι
να τη δηµιουργήσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αθανασίου.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Κοντονής και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ ευτυχή σύµπτωση στην
ουσία, συνεχίζεται µια συζήτηση για την ΕΡΤ και για τη δηµόσια
τηλεόραση µετά τη χθεσινή πρόταση για εξεταστική επιτροπή
που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Χθες υπέβαλα πληθώρα ερωτηµάτων προς τους αρµόδιους
Υπουργούς και δυστυχώς, δεν πήρα καµµία απάντηση. Αντίθετα,
ακούσαµε λόγους περί εµφυλίου και άλλα τόσα ηχηρά από τους
εκπροσώπους της Κυβέρνησης και του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Απαντήσεις όµως δεν πήραµε.
Επαναφέρουµε λοιπόν ορισµένα ερωτήµατα, ελπίζοντας ότι
σήµερα, κύριε Κεδίκογλου και κύριε Σταµάτη, θα µας δώσετε κάποιες απαντήσεις.
Ρώτησε χθες η κ. Κωνσταντοπούλου τι γίνεται µε τη ραδιοτηλεόραση. Μας είπε ο Υφυπουργός, ο κ. Καψής, ότι έχει προβεί
σε κάποιες ενέργειες, δεν είναι ενηµερωµένος και θα µιλήσει σήµερα. Ξαναρωτάµε λοιπόν σήµερα: Τι γίνεται µε τη ραδιοτηλεόραση; Έχει υποβληθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων; Έχει
ζητηθεί προσωρινή διαταγή για τη διακοπή του λαθρόβιου αυτού
εντύπου, το οποίο έχει καπηλευτεί τον τίτλο του περιοδικού της
ραδιοτηλεόρασης; Έχει εκδοθεί απόφαση επί της προσωρινής
διαταγής. Και ποια είναι η δικάσιµος; Γιατί δεν µας απαντάτε για
ένα πράγµα το οποίο είναι διαδικαστικό; Θα προστατευτεί η δηµόσια περιουσία; Προστατεύεται; Περιµένουµε απάντηση.
Το δεύτερο: Υποβλήθηκε χθες από το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
τον κ. Πετράκο, µία επιστολή του δηµοσιογράφου κ. Γιώργου Κογιάννη. Εκεί αποδεικνύεται ότι όλος αυτός ο µηχανισµός των ειδικών συµβούλων που είχε στηθεί στην ΕΡΤ, µε µισθούς 3.000
και 3.500 ευρώ, δεν ήταν ένας µηχανισµός που προέκυψε ως
έτυχε, ούτε καν ένας ρουσφετολογικός µηχανισµός του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Ήταν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται
µέσα στο πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού, πρόσωπα που
είναι στη δική σας πολιτική αυλή, κύριε Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κανένας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τότε, γιατί δεν απαντάτε; Γιατί δεν
απαντήσατε χθες στον κ. Πετράκο, σχετικά µε την κ. Ματίνα
Ρέτσα, πρώην υποψήφια Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας στην
Εύβοια -και του ΠΑΣΟΚ- η οποία καταγγέλλεται ότι παίρνει µισθό
3.000 ευρώ και δεν έχει πατήσει ποτέ στο Ραδιοµέγαρο; Γιατί δεν
απαντάτε για τον επίσης εξ Ευβοίας, κ. Μανούσο Καµπανέλη, ο
οποίος έχει χαρακτηριστεί ως κοµµατάρχης σας στην επιστολή
του κ. Κογιάννη;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Δεν είναι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευαισθησίες γι’ αυτά έχετε; Κι αν
έχετε, γιατί δεν απαντάτε; Διότι αν δεν απαντάτε, σηµαίνει ότι
ισχύουν.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, σας τα θέτω υπόψη. Και σας τα θέτω για
δεύτερη φορά. Χθες τα έθεσε ο κ. Πετράκος. Σήµερα σας τα θέτουµε ξανά. Θα απαντήσετε σήµερα;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Βεβαίως.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Για τους κουµπάρους του κ. Σαµαρά
και του κ. Μουρούτη θα απαντήσετε; Για τον κ. Αντωνίου και τον
κ. Σεβαστιάδη, µε 3.500 ευρώ ο καθένας; Τριάντα σας ανέφερε
χθες ο κ. Πετράκος. Θα δώσετε απαντήσεις ή θα έχουµε πάλι µελιγαλάδες; Αυτά να απαντήσετε σήµερα.
Το τρίτο: Κύριοι Βουλευτές, έθεσα εγώ χθες, λοιπόν, κι ένα
άλλο ερώτηµα στον κ. Σταµάτη: Θα απαντήσει η Κυβέρνηση για
όσα ο κ. Κουβέλης έχει επισήµως δηµοσιοποιήσει; Δηλαδή, ότι
στήσατε όλη αυτήν την αθλιότητα µε την ΕΡΤ, οδηγήσατε σε κοι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νωνική κρίση, σε απόγνωση δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενους, διότι
θέλατε να πάτε τη χώρα σε εκλογές.
Αυτά έχει καταγγείλει ο κ. Κουβέλης; Δεν τα ξέρετε; Γιατί σας
βλέπω και διερωτάσθε. Τα ξέρετε. Τα είπε στον κ. Παπαχελά και
στον «ANTEΝNA». Απαντήσεις σε αυτά τα µέγιστα πολιτικά ερωτήµατα θα δώσετε;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Αν θέλαµε εκλογές, θα τις είχαµε
κάνει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δηλαδή, γι’ αυτό το κάνατε;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Μα δεν το κάναµε! Αφού δεν τις
κάναµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Άρα έχει δίκιο ο κ. Κουβέλης που λέει
ότι το θέλατε και σας σταµάτησε η Μέρκελ. Γι’ αυτά θα απαντήσετε; Χθες τα θέσαµε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Τι λέτε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τι λέω; Σ’ εµένα το λέτε;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κάθε τρελός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, ζητήστε τον λόγο. Μην κάνετε διάλογο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τρελό λέτε τον κ. Κουβέλη;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κάθε τρελό σενάριο…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ; Δεν ντρέπεστε λίγο; Ο Αρχηγός της ΔΗΜΑΡ τα λέει στα κανάλια και εσείς
κάνετε πως δεν ακούτε.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Τι είπατε, κύριε Υπουργέ, «ο κάθε τρελός»;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αυτά έχετε να πείτε;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Το µόνο που είπα ήταν, ότι τα
περί Μέρκελ και απαγόρευσης εκλογών είναι τρελά σενάρια.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τα είπε ο κ. Κουβέλης, κύριε Κεδίκολου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
θα πάρετε τον λόγο και θα τοποθετηθείτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αυτά, κύριε Κεδίκογλου, τα έχει πει ο
κ. Κουβέλης, ότι πηγαίνατε τη χώρα σε εκλογές και δηµιουργήσατε τεχνητή όξυνση µε την ΕΡΤ και σας σταµάτησαν η κ. Μέρκελ και διεθνείς παράγοντες. Σε αυτά θα απαντήσει η
Κυβέρνηση;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Σας απάντησα ήδη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τι απαντήσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι! Διάλογο κάνουµε τώρα;
Κύριε Κοντονή, τελειώστε την εισήγησή σας και κατεβείτε από
το Βήµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Για εµένα το λέτε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να τελειώσετε
την εισήγησή σας, λέω…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω διακοπεί δύο
φορές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, αλλά
να µη ρωτάτε τον Υπουργό, να τοποθετείστε. Αυτό σας λέω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Και µου λέτε να κατέβω από το Βήµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, να ολοκληρώσετε αυτό που λέτε και να τελειώσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μα εγώ θέτω ερωτήµατα στην Κυβέρνηση, κυρία Πρόεδρε! Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη µαλώνετε
το Προεδρείο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Διαµαρτύροµαι, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
την εισήγησή σας. Αυτό σας λέω και µην απαντάτε στον Υπουργό.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εκπλήσσοµαι!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έχει τελειώσει καν ο χρόνος του ακόµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Πρώτα απ’ όλα, δεν έχει τελειώσει ο
χρόνος µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα δεν σας
είπα να κατέβετε τώρα από το Βήµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν θα θέσει η Αντιπολίτευση ερωτήµατα στην Κυβέρνηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δείτε τα Πρακτικά. Ολοκληρώστε, είπα, την εισήγησή σας και µετά κατεβείτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Πρωτόγνωρα πράγµατα! Δεν θα θέσουµε ερωτήµατα στην Κυβέρνηση;
Λέµε λοιπόν ότι πρέπει να απαντηθούν αυτά τα σηµαντικά ζητήµατα. Οι καταγγελίες του κ. Κουβέλη για το τι µεθοδεύσατε
και τι οργανώσατε, είναι ενδεικτικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθείται µία διαδικασία, η
οποία είναι µετέωρη και διάτρητη. Εκδώσατε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και στη συνέχεια την κοινή υπουργική απόφαση για την ΕΡΤ. Γιατί δεν φέρνετε σε κύρωση την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου και εφόσον κυρωθεί, να προχωρήσετε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Γιατί δεν το κάνετε αυτό; Ξέρετε ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν θα εγκριθεί και
προσπαθείτε να προκαταλάβετε τη Βουλή. Αυτά είναι κοινοβουλευτικά ήθη; Αυτές είναι οι απόψεις σας, σχετικά µε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου;
Εκδόθηκε µία προσωρινή διαταγή από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας. Την εφαρµόσατε; Όχι. Ήρθε χθες ο κ.
Σταµάτης και ούτε λίγο ούτε πολύ πανηγύριζε. Εγώ µπορώ να
σας την καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής, για να µην λέει
κανείς ότι δεν την ξέρει. Τι διέτασσε; Διέτασσε ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου της Επικρατείας την αναστολή της εκτέλεσης της
προσβαλλοµένης υπ’ αριθµόν 2/11-6-2013 κοινής υπουργικής
απόφασης αποκλειστικά ως προς το µέρος της, µε το οποίο προβλεπόταν ότι διακόπτεται η µετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της «ΕΡΤ Α.Ε.»
και των συχνοτήτων της «ΕΡΤ Α.Ε.» του ραδιοφώνου. Πανηγυρίζετε γι’ αυτό, αντί να βάλετε το κεφάλι σας µέσα στην άµµο;
Απόδειξη ότι αυτή η απόφαση ήταν κόλαφος, όχι µόνο για την
πολιτική σας, αλλά και για τον τρόπο που νοµοθετείτε, κάνατε
και το άλλο, το αθλιότερο κάθε άλλης ενέργειας. Διοχετεύσατε
πλαστή δήλωση του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας,
ερµηνευτική δήθεν της προσωρινής διαταγής την οποία εξέδωσε
και αναγκάσατε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας
να δηλώσει δηµόσια ότι ουδέποτε εξέδωσε ερµηνευτική δήλωση.
Πού θα φθάσετε;
Κάνετε πλαστογραφίες και µονταζιέρες στα βίντεο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Παραφράζετε τις δηλώσεις των στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ. Θα φθάσετε και στο σηµείο να εκδίδετε πλαστές δηλώσεις του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω µε το εξής: Ακούστηκε χθες σχετικά
µε τον πολιτισµό ότι τον κ. Βορίδη δεν τον χώραγε η πολιτιστική
δραστηριότητα της ΕΡΤ. Να θυµίσουµε εκείνα τα περίφηµα σίριαλ της ΕΡΤ που βασίζονταν στους µεγάλους λογοτέχνες που
ανέδειξε αυτός ο τόπος, τον Παναγιωτόπουλο, τον Βενέζη, τον
Τερζάκη, τον Παπαδιαµάντη, το µεγάλο Ζακυνθινό Διονύσιο
Ρώµα, που πρόβαλε η τηλεόραση τον «Περίπλου»; Αυτά δεν χώραγαν τον κ. Βορίδη. Ήταν µήπως τίποτα κοµµουνιστές και αριστεροί όλοι αυτοί; Βεβαίως σε αυτούς εδώ ούτε η σηµερινή ούτε
καµµιά άλλη ακροδεξιά χωράει και φαίνεται ότι ανθρώπους του
πνεύµατος δεν τους µπορεί καµία εξουσία, όπως δεν τους µπορούσε και η δική σας εξουσία, όπως δεν µπορούσε τον Βασιλικό
και τον Καµπανέλλη η «πασοκοκρατία».
Αυτά λοιπόν θέλετε να επαναφέρετε. Θέλετε να επαναφέρετε
το σιδηρό χέρι της εξουσίας στην πληροφόρηση, στην ενηµέρωση και στον πολιτισµό. Γι’ αυτό αγωνίζονται σήµερα οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ, να µην ξαναπέσουν στις µαύρες µέρες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας
Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Καλούµαστε να ψηφίσουµε ή να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ, τη ΝΕΡΙΤ. Μας αφήνει παγερά αδιάφορους και η παλιά και η καινούργια ΕΡΤ. Σαπίλα
πριν σαπίλα και τώρα, πριν καλά-καλά αρχίσει το νέο εγχείρηµα.
Είστε οι δύο αντιµαχόµενες παρατάξεις. Από τη µία, είναι η Κυβέρνηση και από την άλλη, η αριστερή Αντιπολίτευση. Είστε οι
δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος. Από τη µία, είναι η αριστερή,
ανθελληνική, θολοκουλτουριάρικη προπαγάνδα που περνούσατε
αβίαστα µέσα από την κρατική τηλεόραση, την οποία είχατε αλώσει δεκαετίες τώρα, που κάνατε ό,τι θέλατε, περνάγατε τη δική
σας ιδεολογία, µε όποιον τρόπο θέλατε και το µόνο κοµµάτι για
το οποίο γίνεται πολύς ντόρος, το κοµµάτι του δελτίου ειδήσεων
ήταν αυτό που ήταν αφηµένο στην όποια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή
Νέας Δηµοκρατίας, όπου µε τα µπιλιετάκια έστελναν τη γραµµή
που θα ακολουθούσε το δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης.
Είναι η ΕΡΤ των ακριβοπληρωµένων, χρυσοπληρωµένων αριστερών golden boys. Όλων, µηδενός εξαιρουµένου. Ποιος θα ξεχάσει τα νούµερα που έχουν ειπωθεί; Δεν βλάπτει να τα πούµε
άλλη µία φορά. Έπαιρνε 176.000 ευρώ η Μπήλιω Τσουκαλά. Ο
κ. Πευκιανάκης, πρώην συνεργάτης του Μητσοτάκη, είχε αστρονοµικά νούµερα µε πάνω από 100.000 ευρώ. Εδώ έχω τις µισθοδοσίες διαφόρων τύπων, πολλοί από τους οποίους δεν πατούσαν
από το Ραδιοµέγαρο και δεν είχαν καµµία σχέση ή δεν ήξεραν
ούτε πού βρίσκεται το γραφείο τους.
Δεκάδες χιλιάδες ευρώ κόστιζε η κάθε εκποµπή του δηµοκράτη Σπύρου Παπαδόπουλου, στην οποία έτρωγε και έπινε όλο
το συνταγµατικό τόξο και το λογαριασµό τον πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Είχαµε την εκποµπή του κ. Βαξεβάνη, τη χρυσοπληρωµένη εκποµπή, για την οποία µάλιστα ο κ. Βαξεβάνης είχε
απειλήσει και είχε κάνει αγωγές, αλλά η ΕΡΤ είχε δώσει επίσηµη
απάντηση για τα ποσά που έπαιρνε ο κ. Βαξεβάνης. Είχαµε την
κ. Χούκλη που έπαιρνε 220.000 µισθό, την κ. Τσαπανίδου µε
143.000 µισθό, το φοβερό δίδυµο των ακροαριστερών ΛυριτζήΟικονόµου, που έπαιρναν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και πάει
λέγοντας.
Καταθέτουµε όλα αυτά τα στοιχεία για τα Πρακτικά, για όλους
αυτούς οι οποίοι έριξαν στα τάρταρα την ΕΡΤ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από την άλλη είχαµε πάντα την εκάστοτε Κυβέρνηση, «δεξιά»
πολλές φορές, η οποία έκανε τα στραβά µάτια, διόριζαν, διόριζαν, διόριζαν, διόριζαν µέχρι να σκάσει το οικοδόµηµα της ΕΡΤ.
Συνυπεύθυνοι είστε και οι δύο.
Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος,
εσείς κι εσείς δηλαδή, θάβατε επιµελώς τη Χρυσή Αυγή εδώ και
έναν χρόνο, το κόµµα του 7%, που δηµοσκοπικά είναι σταθερά
στην τρίτη θέση αυτήν τη στιγµή. Δεν εµφανίζατε πουθενά κανέναν εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, για κανέναν λόγο, στην κρατική τηλεόραση, όχι στην προσωπική σας τηλεόραση -δεν ήταν
το µαγαζάκι του µπαµπά σας και της µαµάς σας αυτό για να κάνετε ό,τι θέλετε- και που -λαµπρό παράδειγµα- όταν µία φορά
εµφανίστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης σε µία εκποµπή χαµηλοτάτης τηλεθέασης για οκτώ
λεπτά, έπεσαν λυτοί και δεµένοι να φάνε τους δύο δηµοσιογράφους αυτής της εκποµπής.
Το χειρότερο όλων όµως ήταν ότι καυχιόσασταν κιόλας γι’
αυτό. «Εµείς δεν δίνουµε λόγο στους φασίστες, εµείς δεν δίνουµε λόγο στους χρυσαυγίτες». Αυτή ήταν η έννοια και η άποψή
σας για τον πλουραλισµό και για τη δηµοκρατία που τόσο πολύ
ονειρεύεστε και για την οποία µαλώνετε µεταξύ σας. Αλλά εντάξει, τι να περιµένουµε από θιασώτες του Στάλιν, του Τσαουσέσκου και διαφόρων άλλων «δηµοκρατών», οι οποίοι είχαν
πλουραλιστικά και ελεύθερα τηλεοπτικά δίκτυα στις χώρες τους,
σε πολλές εκ των οποίων πολλά από τα στελέχη σας σπούδαζαν
και που είµαι σίγουρος ότι αν έκαναν τις µαγκιές που κάνετε εδώ,
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έστω κι αν ήσασταν του κόµµατος, θα σας έστελναν σε κανένα
γκουλάγκ ή στη Σιβηρία να σπάτε παγάκια για τα ποτά του Στάλιν
και του Μπρέζνιεφ.
Και ποιο είναι το νέο; Το νέο είναι η καινούργια ΕΡΤ που θα ξεκινήσει, όπως λέει ο κ. Κεδίκογλου και ο κ. Καψής, η ΕΡΤ των
πεντακοσίων ατόµων, που αν αδειάσει το κτήριο -γιατί αυτό είναι
το ζητούµενο, να έχουµε µεγάλο κτήριο να βάλουµε κόσµο- θα
προσληφθούν άλλοι χίλιοι πεντακόσιοι και πιθανόν να προσληφθούν οι ίδιοι, µε άλλους όρους βέβαια, να βολέψουµε και κάποια δικά µας παιδιά κι όλα µέλι γάλα και να συνεχίσουµε το ίδιο
τροπάριο, αυτό το πρόγραµµα της ΕΡΤ, όπου ήταν συνεχώς γεµάτο µε αντιρατσιστικές εκποµπές υπέρ των λαθροµεταναστών,
υπέρ των πάντων πλην των Ελλήνων πολιτών, αυτών για τους
οποίους υπάρχει η ΕΡΤ, η οποία θα έπρεπε να λειτουργεί σωστά.
Παραλείψατε επίσης να µας πείτε, αυτοί για τους οποίους κλείνει η ΕΡΤ, όπως τους κατηγορείτε, η ιδιωτική τηλεόραση, η
«DIGEA» κ.λπ., ποιοι είναι τα αφεντικά αυτά; Ο κ. Μπόµπολας, ο
κ. Λαµπράκης, ο κ. Κόκκαλης, διάφοροι άλλοι; Όλοι τους επιφανέστατοι αριστεροί, το παραδέχονται ακόµα και τώρα, έστω κι
αν οι τσέπες τους ξεχειλίζουν µε κρατικό και δηµόσιο χρήµα, που
ήταν και το µόνο το οποίο µπορούσαν να βγάλουν κάνοντας µπίζνες µε το δηµόσιο. Κάποιοι απ’ αυτούς µάλιστα ξεκίνησαν τις
δουλειές τους και µε την «κακή» επταετία και έκαναν τα πρώτα
τους συµβόλαια και τα πρώτα τους deal.
Άρα να µη µας λέτε για την ιδιωτική τηλεόραση, για την οποία
έχουµε την ίδια άποψη που έχουµε και για την κρατική, γιατί όλοι
µαζί τουλάχιστον συµφωνούσαν σε ένα, ότι θα πρέπει τη Χρυσή
Αυγή να την έχουν θαµµένη, συκοφαντηµένη, λασπολογηµένη
και πάει λέγοντας. Ευτυχώς που ο ελληνικός λαός έχει ξεστραβωθεί, έχει «γραµµένη» και την ΕΡΤ και τα ιδιωτικά κανάλια και
ό,τι άλλο πρόκειται να φτιάξετε και το µόνο το οποίο περιµένει
είναι από τη Χρυσή Αυγή, κάποια στιγµή -απ’ ό,τι φαίνεται σύντοµα- να δουν µία δηµόσια τηλεόραση ελληνική, χωρίς κοµµατόσκυλα που θα αµείβονται πλουσιοπάροχα από τις τσέπες των
υπολοίπων, ούτε καν από τις δικές τους τσέπες, µακριά από
άθλια υποπροϊόντα -δεν θα το λέγαµε πολιτιστικά- από διάφορα
κουλτουροσίριαλ, από ανθελληνική προπαγάνδα, την οποία την
πληρώναµε και συνεχίζουµε και την πληρώνουµε. Περιµένει µια
δηµόσια τηλεόραση που θα έχει εθνικό προσανατολισµό και που
τώρα, όψιµα, σκεφτήκατε και τους Έλληνες της Διασποράς, σκεφτήκατε την άµυνα της χώρας κ.λπ., εσείς που στο συνέδριό σας
λέγατε κάτι αρλούµπες, να ψηφίζονται οι αξιωµατικοί από τους
φαντάρους και πάει λέγοντας.
Αλλά τόσα χρόνια δεν θέλατε να υπάρχουν σοβαρές εκποµπές
για τους Έλληνες της Διασποράς, για τους ακρίτες µας, που χαίρεστε από µέσα σας όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν
τα ιδιωτικά κανάλια ή την ΕΡΤ και να βλέπουν τα τούρκικα κανάλια ή τα σκοπιανά ή τα βουλγαρικά ή τα αλβανικά ή δεν ξέρω εγώ
τι άλλο -γιατί αυτούς υποστηρίζετε, δεν υποστηρίζετε ποτέ κάτι
το ελληνικό- και που σίγουρα την ανύπαρκτη Κυβέρνηση να µην
την ενδιαφέρει καθόλου.
Θέλουµε µία ΕΡΤ που θα προάγει τον πατριωτισµό των Ελλήνων. Και αυτό το έχει αναλάβει η Χρυσή Αυγή, έστω και χωρίς
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µια ΕΡΤ που θα προβάλλει την ελληνική παράδοση και θα ανυψώσει ξανά τον ελληνικό πολιτισµό.
Γι’ αυτό και καταψηφίζουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο και οποιοδήποτε άλλο, γιατί µας αφήνει παγερά αδιάφορους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης
έχει το λόγο και µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Μανώλης Γλέζος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
Κυβέρνηση ή µάλλον η Νέα Δηµοκρατία -διότι τα άλλα δύο κόµµατα που συγκροτούσαν την Κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαµαρά µέχρι πριν από έναν-ενάµιση µήνα δεν συµφώνησανπροχώρησε σε µία κίνηση πρωτοφανή για µια ευνοµούµενη, δηµοκρατική χώρα.
Δεν υιοθετώ αυτά τα οποία ελέχθησαν και από το Βήµα αυτό
για σκέψεις που είχαν να κάνουν µε περαιτέρω κινήσεις, µε δεδοµένες -διότι µόνο αφελείς δεν θα τις ανέµεναν- τις σφοδρές
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αντιδράσεις και των άλλων δύο κοµµάτων που στήριζαν την Κυβέρνηση και της κοινής γνώµης και των εργαζοµένων, φυσικά,
στην ΕΡΤ, όταν -και δυστυχώς συνεχίστηκε και µετά από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας- στη θέση του εθνικού,
του δηµόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης θα έπεφτε το «µαύρο»
και οι απλοί πολίτες θα ήταν υποχρεωµένοι να προσφύγουν για
την υποτιθέµενη ενηµέρωση και ουσιαστικά - όπως πολλές
φορές από αυτήν τη θέση έχω τονίσει- για τη χειραγώγησή τους
και τον περαιτέρω εκχυδαϊσµό και υποβάθµιση των αξιών της ελληνικής κοινωνίας, στα λεγόµενα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης,
στην ιδιωτική τηλεόραση, στους λεγόµενους βαρόνους των µίντια, που είναι ενταγµένα στα µεγάλα συγκροτήµατα, τα οποία
αποτελούν, η µία µαζί µε την άλλη, τις πληγές του αρχηγισµού
του κοµµατικού µας συστήµατος. Γιατί κοινοβουλευτική δηµοκρατία χωρίς δηµοκρατικώς λειτουργούντα κόµµατα και χωρίς
δηµοκρατική λειτουργία των µέσων ενηµέρωσης, επιµόρφωσης
και ψυχαγωγίας του λαού δεν νοείται. Λαός προβάτων κατασκευάζεται, αλλά όχι λαός µε βαθιά πίστη στη δηµοκρατία.
Γι’ αυτό και διαπιστώνουµε, έπειτα από είκοσι πέντε χρόνια περίπου τέτοιας φύσεως ενηµέρωσης, ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης του λαού, πως µεγάλα τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας
γίνονται άθυρµα στη διάθεση των οποιωνδήποτε προσωπικών,
µικροκοµµατικών, κερδοσκοπικών και ιδιοτελών επιδιώξεων.
Υπάρχει, όµως, όπως λέγεται και η σιωπηρή πλειοψηφία. Πιστεύω ότι στα δέκα εκατοµµύρια των Ελλήνων αποτελούν τη
συντριπτική πλειοψηφία οι άνθρωποι που κι αν πεινούν, διψούν
για την αλήθεια, οι άνθρωποι που προσπαθούν να σκεφθούν «τι
πταίει», όπως είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης, και «τι να κάνουµε»
όπως είπε ο Λένιν. Αυτό σκέπτονται πάρα πολλοί, οι περισσότεροι των Ελλήνων.
Κάποιοι εδώ –φοβούµαι από όλες τις πλευρές- αρκούνται στη
µειονότητα εκείνων που είναι άξιοι κατανόησης, συµπαράστασης
και όχι εκµετάλλευσης και διασυρµού, όπως γίνεται τώρα, διότι
είναι εκµετάλλευση, η συµπεριφορά µιας κυρίας, η οποία όταν
πήγα προχθές στην εκδήλωση µνήµης του Σωτήρη Πέτρουλα –
που είναι ιστορία αγώνων µε θυσία, και της ζωής ακόµη, είπε για
εµένα: «Τι θέλουν εδώ οι µνηµονιακοί;».
Αυτά τα πληρώνει ως αυτήν τη στιγµή ο πολιτικός κόσµος της
χώρας. Αυτό το θέατρο που γίνεται σε αυτήν τη Βουλευτική Περίοδο εδώ, είναι προσφορά σε εκείνους που θέλουν να σκοτώσουν µέσα στη συνείδηση του λαού, ό,τι πραγµατικά σηµαίνει
δηµοκρατία, το Κοινοβούλιο, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο συνδικαλισµός.
Όλοι αγωνίζονται να τα απαξιώσουν και έχουν µεγάλη ευθύνη
εκείνοι, που ενώ ισχυρίζονται ότι το όραµά τους είναι η δηµοκρατία, προφασίζονται, έστω και επιπολαίως, ότι τάχα είναι βίαια τα
µέτρα ή η Κυβέρνηση και αυτοί που τη στηρίζουν, είναι µια «συµµορία». Το άκουσα από τον κ. Τσίπρα, αγαπητέ κύριε Αθανασίου,
αυτό. Δεν το διάβασα στους «TIMES». Το άκουσα από τον κ. Τσίπρα, που µίλησε για όσους από εµάς στηρίζουµε την Κυβέρνηση
και πάντως µε τον κριτικό µας λόγο.
Δεν ψήφισα χθες και κάποιος είπε ότι ήµουν αδιάθετος. Είµαι
µια χαρά! Πολλοί θα ήθελαν να µην υπάρχω. Όπως έλεγε ο
«Γέρος της Δηµοκρατίας», «απελπίστηκαν από το λαό και εναπέθεσαν κάποιοι τις ελπίδες τους στον Ύψιστο.»! Θα ζω όσο ο λαός
της Β’ Αθηνών θέλει να έρχοµαι εδώ και δεν έχω ανάγκη κανέναν
από τους «χρυσοκάνθαρους» των ΜΜΕ.
Προσέξτε το εσείς που είστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
που φιλοδοξείτε κάποια στιγµή να κυβερνήσετε. Αυτοί δεν θέλουν να λειτουργούν δηµοκρατικά τα κόµµατα. Μιλάνε χυδαία,
σαν τους τζογαδόρους της πιάτσας. Ζητούν έναν από κάθε χώρο
να µιλάνε. Δεν ανέχονται να τους λες: «Ξέρεις, έχω όργανα, πολιτικά συµβούλια, εκτελεστικά γραφεία». Έναν θέλουν.
Αυτό έγινε το ’88, όταν οι πέντε εκδότες ζητούσαν από τον Ανδρέα Παπανδρέου την τηλεόραση και ενώ είχαµε ήδη φέρει στη
Βουλή το νόµο για την τοπική ραδιοφωνία. Είχα εγώ την τιµή να
φέρω εδώ το νόµο για τον ενιαίο φορέα της ΕΡΤ και την τοπική
ραδιοφωνία. Εγώ είχα την τιµή να φέρω το ν.1730/1987 που καταργείτε, κύριε Κεδίκογλου. Κάτι γράφτηκε για το νόµο εκείνο
στην εισηγητική έκθεση. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε, αλλά θα
έπρεπε να ντρέπεται. Εγώ έφερα το νόµο ως Υπουργός του
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ΠΑΣΟΚ, όχι ως Κακλαµάνης. Να εξηγούµεθα, διότι πολλοί ανεβαίνουν εδώ και λένε για το έργο τους. Το έργο είναι στα προγράµµατα της παράταξης, τα οποία είναι υπεύθυνος κάθε
Υπουργός να εφαρµόσει.
Πιστεύω ότι ούτε της Νέας Δηµοκρατίας ούτε του ΠΑΣΟΚ
ούτε της ΔΗΜΑΡ εξαγγελία προεκλογική ήταν, ότι κάποια στιγµή
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου θα καταργήσουµε το δηµόσιο φορέα ραδιοτηλεόρασης.
Λέει λοιπόν αυτός ο απίθανος συντάκτης, που δεν µπορεί να
είναι ο Λιβιεράτος, µπορεί να είναι εκείνος που µας τον είχε φέρει
ο Γιώργος Παπανδρέου για Υπουργό και γύρναγε στο «ΣΚΑΙ» και
στο «MEGA», δεν πήγαινε στην ΕΡΤ να πει την όποια άποψη
είχε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ο κοντοπίθαρος ποιος είναι;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτός έφερε και µια πρόταση
που, βέβαια, εγώ τον έδιωξα, την οποία πέρασε από το Υπουργικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν προχώρησε. Την έφερε
µετά επί Παπαδήµου. Όπως επίσης ο κ. Καψής –δεν είναι εδώέφερε επί Παπαδήµου την παράταση της λειτουργίας των προσωρινών αδειών των καναλιών, που τις έχουν από το 1990.
Έλεος! Αφήστε αυτούς τους καυγάδες που είναι σκέτο θέατρο
και υποκρισία. Τα ζητήµατα είναι πιο ουσιαστικά. Είναι πιο βαθιά.
Καταλάβετέ το. Αλλά χρειάζεται να σκεφθείτε και αυτοκριτικά.
Εγώ µικρό παιδί που ήµουν στην ΕΠΟΝ, άκουγα να κάνουµε αυτοκριτική. Ωραία! Εάν υπάρχουν αυτοί και κουµαντάρουν τον
τόπο αυτόν, έχει να κάνει µε το ότι πέντε εκδότες δεν βρήκαν µεν
από τον Ανδρέα κατανόηση, αλλά βρήκαν τότε από τον κ. Μητσοτάκη, που µαζί µε το µακαρίτη τον Φλωράκη και το µακαρίτη
τον Κύρκο τους έδωσαν την τηλεόραση.
Δεν µπορεί να λέει ο φίλος εκπρόσωπος του ΚΚΕ ότι τα µέσα
είναι το µέσο της αστικής τάξης για να αναπαράγουν την ιδεολογία της κ.λπ.. Τότε γιατί τους τα δώσατε; Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ
δεν είστε τα παιδιά, που λέτε, και τα εγγόνια των αγωνιστών. Μερικές φορές, για εµένα, εµφανίζεστε –η ηγεσία σας τουλάχιστονσαν επίγονοι εκείνων που µε τα λάθη τους έπαιξαν τεράστιο
ρόλο, ώστε όλη η Ευρώπη να ανοικοδοµείται µετά τον πόλεµο
και η Ελλάδα για δέκα χρόνια να αιµατοκυλιέται. Σήµερα έχουµε
ανάγκη από καταλλαγή.
Να κυβερνήσετε. Αλλά αν είναι να κυβερνήσετε, διότι κάποιοι
κουφιοκεφαλάκηδες θα λένε πως ό,τι αποφασίζεται εδώ, πρέπει
να ανατραπεί, γιατί αυτό είναι βία. Μα φυσικά, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη. Εγώ έµαθα ότι, όταν υπάρχει βία, αντιτάσσεις βία, όπως
έλεγε στον ανένδοτο αγώνα ο Γεώργιος Παπανδρέου: «Νέοι της
Ελλάδος τροµοκρατείστε τους τροµοκράτες» -γιατί ήταν τροµοκράτες.
Αν εσείς, λοιπόν, κρίνετε ότι αυτή η Κυβέρνηση η νόµιµη, αυτά
τα κόµµατα, ασκούν βίαια, είναι «συµµορία», είναι επόµενο
όποιος το ακούει να αντιτάσσει βία. Λοιπόν, ας µην παίξουµε
αυτό το θέατρο.
Κύριε Υπουργέ Επικρατείας, σας άκουσα χθες το βράδυ. Είπατε ότι εκλογές αποκλείεται να γίνουν πρόωρα. Δεν υιοθετώ
εγώ αυτά τα περί Μέρκελ, δεν µε ενδιαφέρουν. Εγώ θέλω όλα
εδώ να κρίνονται, στην Ελλάδα και µάλιστα εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο. Εδώ πρέπει να ξαναγυρίσει η δηµοκρατία. Κάποιοι αφελώς µιλάνε για ένα νέο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας που θα τον
εκλέγει ο λαός. Το πρόβληµά µας δεν είναι της εξουσίας του
Προέδρου της Δηµοκρατίας, είναι το πρόβληµα της εξουσίας
του Κοινοβουλίου, και όχι µόνο του Αρχηγού του κόµµατος που
θα κυβερνά, αλλά είναι και θέµα εσωτερικής δηµοκρατίας των
ίδιων των κοµµάτων. Τότε το Κοινοβούλιο έχει και ασκεί τις εξουσίες του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλω ένα λεπτό, για να πω κάτι
που θεωρώ σηµαντικό γι’ αυτό το νοµοσχέδιο: Στις εκλογές,
κύριε Υπουργέ, δεν πήγαµε και δεν θα πάµε και όταν ακόµα αλλάξετε, ενδεχοµένως, γνώµη –όλα είναι δυνατά- διότι το ΠΑΣΟΚ
δεν θέλησε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκείνο το βράδυ ο κ. Κουβέλης
αποχώρησε, κακώς, κατά τη γνώµη µου. Θα µπορούσαµε να κάνουµε κάτι άλλο και θα µπορούσαµε να ζητήσουµε και να αξιώσουµε να πάρετε πίσω και αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιε-

15217

χοµένου.
Το πρόβληµά µας τώρα είναι η ΕΡΤ. Ο κ. Μάναλης στην Επιτροπή Θεσµών µας είπε ότι δεν πάει για να κλείσει την ΕΡΤ. Τον
βλέπω τώρα αρµόδιο για το κλείσιµο. Αυτό που γίνεται είναι µεγάλη προσβολή, διότι όποιος βλέπει τώρα το «ΔΤ», ελεεινολογεί
την ΕΡΤ. Ή θα έπρεπε να ανακαλέσετε την πράξη, ή να ανοίξετε
αµέσως, να δώσετε την αποζηµίωση, που µετράτε τα τριάντα
εκατοµµύρια, να λήξει κάπως. Εδώ βλέπω µία αδιαλλαξία.
Ο νόµος αυτός δεν περιλαµβάνει σαφώς ότι από τα δέκα τετρακαναλικά κυκλώµατα δεν θα έχει η ΕΡΤ αυτό, που είπε ο κ.
Καψής, ότι θα έχει η ΕΡΤ, αλλά ο νόµος δεν το λέει τώρα. Να
έχει τώρα, όπως έχει µε τις τρεις συχνότητες, δώδεκα κανάλια.
Εδώ δεν γράφετε ούτε για δύο, δεν γράφετε τίποτε. Εδώ θα
έρθει προφανώς η «DIGEA», διότι άλλος ανταγωνιστής-διεκδικητής, που να µπορεί να στήσει δίκτυο µέσα σε λίγους µήνες, δεν
υπάρχει, άρα και για τα τριακόσια εκατοµµύρια που προσδοκούµε από το ψηφιακό µέρισµα, θα πάµε σε ισοδύναµα σε βάρος
του λαού. Αν έλθουν εδώ µέτρα αντί των τριακοσίων εκατοµµυρίων, σας λέω εγώ από τώρα ότι δεν ψηφίζονται.
Άρα λοιπόν θα εξασφαλίσετε τώρα στην ΕΡΤ αυτό που σας
είπα χθες, τις τρεις πολυπλεκτικές συχνότητες, για ν’ ανταποκριθεί σε αυτό που το άρθρο 15 την επιφορτίζει. Αυτό δε γίνεται µε
εξακόσιους εργαζοµένους που µπορεί να αρκούν στο «MEGA».
To «MEGA» τι κάνει; Προβάλλει τα τούρκικα σίριαλ και διάφορες
άλλες αναµεταδόσεις, που ο κόσµος πλέον, δεν βλέπει και αυτό
ισχύει για όλα τα κανάλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό λοιπόν εγώ σας το θέτω
ως όρο. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε ότι πράγµατι η ΕΡΤ κρατάει τις
τρεις όπως είναι τώρα, συχνότητες και λειτουργεί ως ανώνυµη
εταιρεία µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Γιατί; Δίνει τώρα µισή
συχνότητα στη «NOVA» και παίρνει λεφτά. Γιατί να µην τα πάρει;
Να λειτουργήσει την εταιρεία παραγωγής και εµπορίου, την είχαµε νοµοθετήσει µε το ν. 1730/87. Από τους διάφορους γενικούς διευθυντές της ΕΡΤ και διευθύνοντες συµβούλους πλην του
Ανδρέα Χριστοδουλίδη -που ξέρετε εσείς οι δηµοσιογράφοι ποιο
ήταν το ήθος του- και του Γιώργου Λογοθέτη για την ΕΡΤ3, εγώ
δεν διόρισα κανέναν στην ΕΡΤ. Δεν θα βρείτε κανέναν άλλο στον
ενάµιση χρόνο που ήµουν Υπουργός. Να µη µιλάτε γενικά για
τους διορισµούς που γίνονταν από Υπουργούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να εξατοµικεύσουµε κάποτε
τις ευθύνες καθενός, τον ψόγο και τον έπαινο σ’ όποιον τον αξίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτός για εµένα είναι ο όρος.
Ξεκάθαρα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αντιληπτό,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η εταιρεία παραγωγής και εµπορίου: Οι διευθύνοντες σύµβουλοι, τώρα επίσης, «σιτίζονται»
στα µεγάλα συγκροτήµατα, ιδιαίτερα του Αλαφούζου και του κ.
Μπόµπολα. Κατά τη γνώµη µου, στην ΕΡΤ πρέπει να υπάρχει η
εταιρεία παραγωγής και εµπορίου προγραµµάτων. Δεν θα χρειάζεται τότε, ο ελληνικός λαός να δίνει καν εισφορά, διότι θα έχει
κέρδη από το ίδιο το δικό της πρόγραµµα, χωρίς σπατάλες και
ρεµούλες, η δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Μανώλης
Γλέζος µε την ανοχή των άλλων συναδέλφων ζήτησε τον λόγο.
Να προηγηθεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είµαστε οι γηραιότεροι και γι’
αυτό, ας µας ανέχεστε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είστε οι γηραιότεροι, αλλά δεν το βάζετε κάτω µε τίποτα. Μια χαρά είστε, γεροί
να είστε!
Ορίστε, κύριε Γλέζο, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελ-
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φοι, µου είναι αδύνατο να παραβλέψω κάτι από χθες. Είπα ότι η
Κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία µε το λαό, συνεπώς δεν έχει τη δεδηλωµένη, αν δεν είχε τις πενήντα έδρες και
βρέθηκε συνάδελφος να λέει «γιατί δεν κάνατε πρόταση µοµφής». Μα η χθεσινή ψηφοφορία αποτελεί πρόταση µοµφής και
την έχασε η Κυβέρνηση. Ουσιαστική δεδηλωµένη δεν έχει. Φαινοµενική δεδηλωµένη έχει, ουσιαστική δεν έχει. Βρίσκεται σε
πλήρη αναντιστοιχία µε τον ελληνικό λαό. Αν το καταλάβει, έχει
καλώς. Αν δεν το καταλαβαίνει, θα δηµιουργούνται συνεχώς προβλήµατα. Αυτό είναι το ένα.
Το άλλο θέµα που θα ήθελα να θίξω, είναι ότι αντί να έρθει εδώ
ο νόµος που θα δώσει τη νοµοθετική επένδυση στην πράξη πρωθυπουργικού περιεχοµένου, δεν έρχεται και έρχεται ο εφαρµοστικός νόµος του πραξικοπήµατος. Δεν θέλω να σταθώ περισσότερο εδώ.
Απλώς σηµειώνω κάτι για τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Νέας Δηµοκρατίας, που είπε ότι δεν υπήρχε επέµβαση των
ΜΑΤ. Υπήρξε επέµβαση των ΜΑΤ εκεί που µπορούσαν να επέµβουν. Τα ΜΑΤ που είχαν συγκεντρωθεί και κρύβονταν στο Νοµισµατοκοπείο δεν τολµούσαν. Υπερασπιζόταν ολόκληρος ο λαός
τη ΝΕΤ και γι’ αυτό δεν έγινε η επέµβαση. Ας αφήσουµε λοιπόν
τις δήθεν απόψεις, όπως παρουσιάζονται από εδώ και από εκεί.
Η αντίδραση του λαού υπήρξε και κανείς δεν µπορεί να το ξεχάσει αυτό.
Πάω στην ουσία του προβλήµατος, γιατί αυτό κυρίως µε ενδιαφέρει. Θα αναφέρω ένα παράδειγµα, αγαπητέ Παντελή: Το
1955 οι συντάκτες και όλο το προσωπικό της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ»
καταργούν το διευθυντή και θέτουν µπροστά στην ηγεσία της
ΕΔΑ το θέµα «θέλουµε να έλθει διευθυντής ο Μανώλης ο Γλέζος». Ο Μανώλης ο Γλέζος πήγε και δηµιούργησε διευθυντική
επιτροπή -δεν κράτησε την εξουσία µόνος του- η οποία διηύθυνε
την εφηµερίδα.
Δεύτερο παράδειγµα: Στη συζήτηση που είχα µε τον Χρουστσόφ το 1963 στη Μόσχα τον ρώτησα «για ποιο λόγο δεν υπάρχει η ελευθερία του λόγου στη Σοβιετική Ένωση», άρχισε να µου
λέει για τον καπιταλιστικό περίγυρο και τα παρόµοια και του είπα:
«Μα, νικήσατε την τσαρική ιδεολογία, όταν ήσασταν µειοψηφία
και τη φοβάστε τώρα, που είσαστε εξουσία;».
Συνεχίζω: «Θα σου πω κάτι, αγαπητέ Νικήτα: Στην Ελλάδα
υπάρχει µία εφηµερίδα, που δυστυχώς, οι φίλοι µου τη λένε φασιστική, η «ΕΣΤΙΑ». Εάν, όταν έλθουµε στην εξουσία, πάνε να την
καταργήσουν, θα περάσουν πάνω από το πτώµα µου για δύο λόγους, διότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτώ να σταµατήσει η
οποιαδήποτε φωνή του οποιουδήποτε λέει κάτι, αλλά και για
έναν ουσιαστικό λόγο, διότι όλες οι δικές µας εφηµερίδες θα µας
«λιβανίζουν» και οι αντίθετες θα επιχειρούν να βρουν τα αδύνατα
σηµεία µας, που ακριβώς αυτά θέλουµε να γνωρίζουµε για να τα
εξαλείψουµε, και να µπορέσουµε να προχωρήσουµε µπροστά».
Είστε, λοιπόν, αποφασισµένοι, αγαπητέ Παντελή, να προχωρήσετε σε ουσιαστικούς λόγους, σε µια τηλεόραση και µια ραδιοφωνία που πρέπει να είναι κοινωνική, που πρέπει να µη στερεί
από το λαό το αγαθό της πληροφόρησης που είναι ένα κοινωνικό
αγαθό; Τη θέλετε κοµµατική; Τη θέλετε κρατική; Τι τη θέλετε;
Αυτό είναι το θέµα.
Γι’ αυτόν το λόγο προτείνω: Οι εργαζόµενοι αποτελούν µία
πρώτη δύναµη. Γι’ αυτό δεν πρέπει να απολυθούν; Οι εκπρόσωποι –επεκτείνω αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας- όλων των πανελλαδικών οργανώσεων πρέπει να συµµετέχουν στο συµβούλιο,
καθώς επίσης η ΕΣΗΕΑ και οι εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών κοµµάτων. Θα το δεχτείτε;
Και ειδικά εσύ, Παντελή, επειδή σε ξέρω από µικρό παιδάκι,
θα το δεχτείς; Αυτό είναι το θέµα. Θα δεχτείς να γίνει δηλαδή
ένα κοινωνικό όργανο όλου του συνόλου, που θα κατοχυρώνει
την εκπροσώπηση του λαού, ναι ή όχι;
Η πληροφόρηση είναι ένα κοινωνικό αγαθό, που κανένας δεν
µπορεί να το απορρίψει. Μιλάµε για κοινωνικοποίηση όλων των
κρατικών οργάνων και όχι µονάχα βέβαια, της τηλεόρασης και
ειδικά, κοινωνικοποίηση εδώ του κοινωνικού οργάνου, που είναι
η τηλεόραση και η ραδιοφωνία.
Αυτό είναι το ουσιαστικό θέµα και πάνω σε αυτό θέλουµε και
περιµένουµε και ελπίζουµε. Το ελπίζω από εσένα, Παντελή, και
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δεν το κρύβω, είσαι όχι ο κοµµατικός εκπρόσωπος, όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά ο εκπρόσωπος, ο οποίος, αναγνωρίζοντας τη βούληση όλου του ελληνικού λαού, θα βάλει τα
πράγµατα στη θέση του.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο -αλλά λείπει ο Υπουργός
Δηµήτρης Σταµάτης- επειδή ρώτησε τι είπαµε χθες στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µε τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ως γνωστόν σε
αυτές τις περιπτώσεις, έχουµε τρεις φάσεις. Είναι η φάση που
µιλάς ανοιχτά, µπροστά στους δηµοσιογράφους, είναι η φάση
όπου αυτά που λέγονται, δεν µαθαίνονται ανάµεσα στους εκπροσώπους που δέχεται ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, είναι και οι
δηλώσεις που γίνονται µετά. Θέλει να µάθει ο Υπουργός τι είπαµε ιδιαιτέρως; Γιατί το ρωτάει; Εκείνος θέλω να µου πει γιατί
ρωτάει, για να του δώκω απάντηση και να του πω τι είπαµε, παρ’
όλο που, αν προσέξει καλά το δελτίο µας, θα δει ακριβώς τι του
έχουµε πει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Γλέζο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρότεινα στο Σώµα ο χρόνος
οµιλίας να µειωθεί και να γίνει πέντε λεπτά.
(Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε η ψηφοφορία θα γίνει στις 24.00’.
Τον λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µελετώντας το νοµοσχέδιο για
τη «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» «µια νέα νοµική προσωπικότητα», σύµφωνα µε
την αιτιολογική έκθεση, µου ήρθαν στο νου τα λόγια ενός επιχειρηµατία, ενός εργοστασιάρχη, που είχε αφιερώσει τη ζωή του
στην πάλη για τη χειραφέτηση της εργαζόµενης συντριπτικής
πλειοψηφίας της κοινωνίας: «Οι νοµικές σχέσεις, όπως και οι
µορφές του κράτους, δεν µπορούν να ερµηνευτούν από µόνες
τους, αλλά έχουν τις ρίζες τους στις υλικές συνθήκες της ζωής».
Οι «νοµικές σχέσεις» που εκφράζει η ΕΡΤ, είναι όντως παρωχηµένες. Ήδη από το 1989, στις «υλικές συνθήκες της ζωής»
προστέθηκε η λεγόµενη τότε ελεύθερη τηλεόραση, που, όπως
αποδείχτηκε, δεν ήταν παρά η τηλεόραση του µεγάλου ελληνικού και ξένου ιδιωτικού κεφαλαίου.
Επίσης στις «υλικές συνθήκες της ζωής», παρεισέφρησε η
πραγµατικότητα της κρίσης και της πολιτικής των µνηµονίων και
της τρόικας για δραστική συρρίκνωση οποιουδήποτε τµήµατος
του δηµόσιου τοµέα µπορεί να αναλάβει µε κέρδος ο ιδιωτικός.
Οι δυόµισι χιλιάδες απολύσεις, που εγκαινίασαν την πολιτική
του «ξαφνικού θανάτου» για εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες
και δηµοτικούς αστυνοµικούς, υπήρξαν «έξτρα µπόνους».
Δεν θέλω να σταθώ σε γνωστά κωµικοτραγικά επιχειρήµατα
Υπουργών, που αποτυπώνονται και στην αιτιολογική έκθεση για
τη «διάβρωση του δηµοσίου ραδιοτηλεοπτικού φορέα από τον
πολιτικό-κρατικό εναγκαλισµό». Αν δεν ήταν τόσο γκροτέσκα η
κατάσταση που δηµιούργησε η Κυβέρνηση, εδώ θα γελάγαµε
γιατί αυτό θα µπορούσε να εκληφθεί µόνο ως αυτοκριτική του,
µέχρι πέρυσι, δικοµµατισµού.
Και βεβαίως, θα µπορούσε να εκληφθεί ως αυτοκριτική του
ίδιου του κ. Κεδίκογλου, καθώς αυτός ήταν υπεύθυνος για την
ΕΡΤ. Όταν από τις 21-8-2012 άρχισαν να συµπληρώνονται οι µερικές δεκάδες των «ειδικών θέσεων», µε γραµµατείς και δηµοσιογράφους, µε µισθούς 3.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ το µήνα,
µε µέσο µισθό των υπόλοιπων εργαζοµένων στην ΕΡΤ 1.200
ευρώ. Όταν εµποδιζόταν η κατάρτιση προγράµµατος παραγωγής της ΕΡΤ, για να µπορούν να ξοδεύονται εκατοµµύρια σε εξωτερικές παραγωγές φίλων –ακόµα και ειδησεογραφικές. Ή όταν
από το στενό περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού παρέµβαιναν µέσω Twitter, για να ανεβοκατεβάζουν µη αρεστούς παρουσιαστές.
Ο κ. Βορίδης, πάλι, χθες έθιξε ένα ζωτικό ζήτηµα µε µια περίεργη αριθµητική: Μας ρώτησε πόσες εκποµπές της ΕΡΤ αφιερώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε µεγάλους συντηρητικούς
διανοούµενους, όπως ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ή ο Ευάγγελος Αβέρωφ. Και µας είπε επίσης, ότι από τη στιγµή που άλλα
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συγκινούν τον καθένα µας –και εδώ θα συµφωνήσω ότι αυτό
είναι αδιαµφισβήτητο, µε ποιο κριτήριο µπορεί να υπάρξει ένα
µορφωτικό-πολιτιστικό πρόγραµµα που να απευθύνεται στο δηµόσιο χώρο, δηλαδή στους πολλούς. Σχεδόν, δηλαδή, µας προτείνει να µοιράσουµε τον κόσµο της τέχνης και της γνώσης, µε
βάση τα ποσοστά των κοµµάτων και την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας.
Μα η µεγάλη τέχνη συχνά, δεν έχει µεγάλη σχέση µε το πρόσωπο του καλλιτέχνη, καθώς το έργο τέχνης στην πρόσληψή από
τους αναγνώστες, θεατές ή ακροατές του, αποκτά µια δική του,
ανεξάρτητη από τις προθέσεις του δηµιουργού του, δυναµική.
Ο πιο αποκαλυπτικός και, ταυτόχρονα, από τους σηµαντικότερους συγγραφείς του 19ου αιώνα, ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του
ρεύµατος του κοινωνικού ρεαλισµού, ο Μπαλζάκ, ήταν σε προσωπικό επίπεδο όχι απλώς συντηρητικός, αλλά θα έλεγα µε σύγχρονους όρους θατσερικός.
Γιατί µας συγκινούν ακόµα σήµερα τα µυθιστορήµατα του;
Μήπως για τις προσωπικές ιδέες του δηµιουργού του; Ούτε κατά
διάνοια. Μας συγκινούν επειδή επεξεργάζεται και απεικονίζει, µε
µεγαλειώδη από αισθητική άποψη τρόπο, την κοινωνική πραγµατικότητα.
Και ο Σεφέρης που ήταν πολιτικά, ένας πλήρως µάχιµος, ως
πρεσβευτής, άνθρωπος του συντηρητικού στρατοπέδου, έγραψε
πολύ µεγάλη ποίηση και στο πλαίσιό της ποιήµατα όπως «Ο τελευταίος σταθµός», τον Οκτώβρη του ’44, που είναι ό,τι συγκλονιστικότερο έχει γραφεί για την Εθνική Αντίσταση εκείνη την
περίοδο και µάλιστα από κάποιον που το έγραφε εκείνες τις
µέρες, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι προετοιµαζόταν ο Εµφύλιος.
Πώς τα κατάφερε; Για τον ίδιο λόγο µε τον Μπαλζάκ.
Επίσης, πώς ο πολιτικά συντηρητικός Χατζιδάκις –που σήµερα
απολύετε τη χορωδία του µαζί µε τη µοναδική δηµόσια Συµφωνική Ορχήστρα και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής- κατάφερε µε τη «Λιλιπούπολη» να ενώσει σε ένα εκπληκτικό πανηγύρι
µικρούς και µεγάλους –και τότε βέβαια, µε συγκεκριµένες εξαιρέσεις, τους τότε ιθύνοντες της δηµόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης;
Αν αυτό λοιπόν, η καλλιτεχνική απεικόνιση και επεξεργασία
της σύνθετης και περίπλοκης πραγµατικότητας, δεν αποτελεί
κριτήριο για ένα µορφωτικό πολιτιστικό πρόγραµµα µιας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. που απευθύνεται ακριβώς στους πολλούς, τι θα µπορούσε να αποτελέσει;
Έτσι, δεν πέφτουµε επίσης στην παγίδα της δήθεν αντιπαράθεσης –της λεγόµενης «υψηλής τέχνης»- που αναφέρεται σε ένα
αναγκαστικά περιορισµένο, έτσι όπως λειτουργεί µέχρι σήµερα,
καλλιεργηµένο αστικό ακροατήριο και θεατές- µε τη λεγόµενη
µαζική κουλτούρα, που απευθύνεται ακριβώς στους λαϊκούς ανθρώπους. Και είναι αντιλαϊκή κουλτούρα, είναι η κουλτούρα της
διαφήµισης την εποχή, που τα πάντα –η γνώση, η πληροφορία,
η τέχνη- µετατρέπονται σε εµπόρευµα.
Όπως λέει και ο Χορκχάιµερ για την «Γκουέρνικα» του Πικάσο
και τα µυθιστορήµατα του Τζόις: «Αυτά τα φιλόξενα έργα τέχνης,
παρά τον εξευτελισµό της ύπαρξης…διατηρούν το αληθινό περιεχόµενο των προηγούµενων µεγάλων έργων τέχνης και βρίσκονται πιο κοντά στις µαντόνες του Ραφαήλ και τις όπερες του
Μότσαρτ σήµερα…που το ραδιόφωνο και ο κινηµατογράφος δεν
διαφέρουν καθόλου από το αεροπλάνο και το κανόνι».
Η ΕΡΤ θα µπορούσε υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις -να γίνει
ένας τέτοιος ραδιοτηλεοπτικός όµιλος. Και αυτό ακριβώς αισθάνθηκε η ανθρώπινη αλυσίδα που στήθηκε έξω από την Αγία
Παρασκευή. Η «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.», ως ένας απίθανος, ακόµα και στα
χαρτιά, γραφειοκρατικός ιδιωτικο-δηµόσιος µηχανισµός, µε τον
Πρόεδρό της να είναι επιπλέον και Υπουργός Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, αποκλείεται να γίνει οποτεδήποτε κάτι τέτοιο.
Ακόµα και στα χαρτιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κυρία Βαλαβάνη.
Ο κ. Γεώργιος Κοντογιάννης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινώς παραδεκτό απ’ όλους
ότι η ΕΡΤ χρειαζόταν εξυγίανση και αναµόρφωση, µια αναµόρ-
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φωση ριζική και τολµηρή, που θα ξεπερνούσε τις αγκυλώσεις και
τα συµφέροντα του παρελθόντος.
Αυτήν τη διαπίστωση τη στηρίζω σε βιωµατική επαγγελµατική
εµπειρία, γιατί στα δεκαπέντε χρόνια που συνεργάστηκα µε
µπλοκάκι και συµβάσεις έργου στην ΕΡΤ, έζησα όλη τη «σαπίλα»
και την αδιαφάνεια ενός ιδρύµατος, όπως περιπαικτικά την αποκαλούσαµε, στο οποίο κυρίαρχο στοιχείο ήταν η προάσπιση συνδικαλιστικών συµφερόντων σε συνδυασµό µε µία αρρωστηµένη
αντίληψη περί δηµοσίου.
Ταυτόχρονα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έζησα και
συνεργάστηκα µε ανθρώπους µε φιλότιµο και επαγγελµατική συνείδηση, που αγωνιούσαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, που
δούλευαν ακούραστα για εικοσιτετράωρα για να βγει ασπροπρόσωπη η Ελλάδα και οι κυβερνήσεις της σε διεθνείς διοργανώσεις, σε διεθνή fora.
Αυτές οι δύο αντιλήψεις, αυτές οι δύο ΕΡΤ, συνυπήρχαν και
συγκρούονταν στο κτήριο της Αγίας Παρασκευής και επειδή η
δεύτερη κατηγορία εργαζοµένων ήταν η µεγαλύτερη, όλοι ήθελαν την εξυγίανση της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ωστόσο νοµίζω ότι κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί ότι η
Κυβέρνηση θα επέλεγε ως λύση του προβλήµατος τον ξαφνικό
θάνατο της ΕΡΤ, χωρίς να υπάρχει διάδοχο σχήµα και αυτό το
γεγονός, το οποίο είχε ως απόρροια και το «µαύρο», προκάλεσε
το αίσθηµα της κοινωνίας και οδήγησε σε µία µη αναγκαία κυβερνητική κρίση, που λίγο έλειψε να προκαλέσει πολιτική αστάθεια.
Σαφώς η ΕΡΤ δεν έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί µε τον
τρόπο που γινόταν τόσα χρονιά και σωστά –αν θέλετε - ως πολιτική πράξη επελέγη ο ξαφνικός θάνατος. Όµως, αν η ΕΡΤ έκλεινε
τα µεσάνυχτα της 11ης Ιουνίου, στο πρώτο λεπτό της 12ης Ιουνίου
έπρεπε να λειτουργεί το νέο σχήµα. Ποιος ο λόγος να γίνει όλη
αυτή η διαδικασία και δεν περιοριστήκαµε απλώς, στο να γίνει η
εθελουσία έξοδος και στη συνέχεια εξυγίανση µε το υπάρχον
προσωπικό και εθελούσιες µετατάξεις και, τελικά, εφόσον
έπρεπε, να προχωρήσουµε και σε απολύσεις; Η προσπάθεια,
έτσι που εξελίσσεται, θυµίζει τη ρήση: «ώδινεν όρος και έτεκε
µυν».
Κάποιοι όµως θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για όλη αυτήν
τη διαδικασία, η οποία εξέθεσε την Ελλάδα και έπληξε την αξιοπιστία της Κυβέρνησης. Ποιοι είναι αυτοί που εµπνεύστηκαν και
εισηγήθηκαν αυτήν τη διαδικασία; Δεν καταλαβαίνουν ότι εκθέτουν πρόσωπα και θεσµούς; Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι που
δεν καταλαβαίνουν αυτόν τον κίνδυνο, άνθρωποι που βαδίζουν
χωρίς εναλλακτικό σχέδιο, όποιος και να ήταν ο αρχικός στόχος,
να βρίσκονται ακόµη στη θέση τους; Φυσικά ξεκαθαρίζω ότι δεν
µιλάω για Υπουργούς.
Σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο, θέλω να δηλώσω ότι θα το
υπερψηφίσω, γιατί κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και
γιατί η ΕΡΤ µε οποιαδήποτε ονοµασία τελικώς επιλεγεί, πρέπει
να επαναλειτουργήσει το συντοµότερο.
Το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητούµε έπρεπε να το συζητήσουµε µε την ΕΡΤ εν λειτουργία και όσοι υποστηρίζουν ότι αυτό
δεν θα το επέτρεπε η ΠΟΣΠΕΡΤ, θα τους απαντήσω: «Μακάρι να
µην το επέτρεπε, γιατί η ευθύνη για το «µαύρο| θα ανήκε σε εκείνους που έφεραν την ΕΡΤ στο σηµερινό κατάντηµα, στους κοµµατικούς συνδικαλιστές και όχι στην Κυβέρνηση».
Η µετάβαση στη νέα ΕΡΤ πρέπει να γίνει τάχιστα και µε πλήρες
πρόγραµµα. Όσο διαρκεί το σηµερινό θολό καθεστώς και όσο
περισσότερες ενδιάµεσες µεταβατικές καταστάσεις υπάρχουν,
τόσο περισσότερες νοµικές ακροβασίες και αυθαιρεσίες θα
υπάρξουν.
Ποιος θα έχει την ευθύνη για όλα αυτά, κύριε Υπουργέ;
Επιτρέψτε µου όµως, να κάνω κάποιες επισηµάνσεις. Για να
γίνει η εκποµπή αυτού του σηµερινού –εµένα δεν µ’ αρέσει – σήµατος, µέχρι προχθές, χρησιµοποιούνταν τρεις ιδιώτες, χωρίς να
υπάρχει συµφωνία και χωρίς δηµοσίευση της συµφωνίας στο «Διαύγεια», κάτι το οποίο επιβάλλεται στις περιπτώσεις διαχείρισης
του δηµοσίου χρήµατος. Τώρα, η εκποµπή γίνεται -και σωστάαπό το δηµόσιο κτήριο της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης,
αλλά παραµένουν οι άλλοι δύο ιδιώτες, για να βγει το σήµα στον
αέρα. Ποιοι είναι οι τεχνικοί και πώς πληρώνονται;
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Στην Αγία Παρασκευή υπάρχει ένας θησαυρός που καταγράφει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, το αρχείο της ΕΡΤ, αλλά και
τεχνικός εξοπλισµός. Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής θα
γίνει µε επίσηµα πρωτόκολλα; Οι υπάλληλοι της παλιάς ΕΡΤ, αν
και απολυµένοι, εξακολουθούν να είναι χρεωµένοι µε µηχανήµατα και υλικό εκατοµµυρίων ευρώ, που είναι περιουσία του ελληνικού λαού και οι υπάλληλοι αυτοί τρέµουν στην ιδέα ότι
µπορεί να υπάρξουν ζηµιές και δολιοφθορές ίσως από διάφορους ιδιώτες, που θα περιφέρονται σήµερα στα κτήρια της ΕΡΤ.
Σε ό,τι αφορά τις αποζηµιώσεις, πάλι κάποιοι προσπαθούν να
εκθέσουν τον Πρωθυπουργό. Σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός
στις 12 Ιουνίου, αλλά και µετά, είχε πει ξεκάθαρα ότι όλοι θα αποζηµιωθούν µε τον πλέον γενναιόδωρο τρόπο. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να «κουτσουρέψουν» τις αποζηµιώσεις; Δεν καταλαβαίνουν τη ζηµιά που προκαλούν στην αξιοπιστία ενός προσώπου,
που ως θεσµό οφείλουµε, ιδιαίτερα σήµερα, να διαφυλάξουµε
ως κόρη οφθαλµού;
Όµως υπάρχει ακόµη ένα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ: Γιατί πρέπει να λάβουν αποζηµίωση και εκείνοι που θα επαναπροσληφθούν; Αποζηµιώσεις, όπως τις περιέγραψε ο Πρωθυπουργός,
πρέπει να λάβουν µόνο όσοι τελικώς απολυθούν από την ΕΡΤ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα λάθη και αν έγιναν, σήµερα
υπάρχει διαµορφωµένη µία κατάσταση, µια κατάσταση που έχει
δύο διαστάσεις: Από τη µια, υπάρχουν κάποιοι συνδικαλιστές, οι
οποίοι ως κοράκια προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι µπορούν από
το πτώµα της ΕΡΤ και να εξασφαλίσουν το πολιτικό τους µέλλον.
Τους είδαµε να φιγουράρουν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου
βρήκαν καταφύγιο. Από την άλλη, υπάρχουν υπεύθυνοι επαγγελµατίες, οικογενειάρχες, που ζουν µε την αγωνία για το σκληρό, αδυσώπητο και αβέβαιο αύριο.
Όσοι λοιπόν εµφανίζονται σήµερα, ως όψιµοι υποστηρικτές
της ΕΡΤ -και αναφέροµαι στο ΣΥΡΙΖΑ- θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα υπερψήφιζαν το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί µε την εφαρµογή του δίνεται τέλος σε µία εκκρεµότητα, σε µία αβεβαιότητα.
Από εδώ και πέρα όµως, πρέπει όλα να γίνουν µε ταχύτητα
φως. Οι εργαζόµενοι είναι εκεί, υπάρχουν και διαθέτουν µια εµπειρία να επαναλειτουργήσουν την ΕΡΤ, ώστε να είµαστε έτοιµοι
και για την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από 1-1-2014.
Αναγνωρίστε το νέο σχήµα ως καθολικό διάδοχο της ΕΡΤ,
όπως άλλωστε περιγράφει και το άρθρο 16 παράγραφος 3.
Εξετάστε το ενδεχόµενο, αν µπορούν πλέον νοµικά, να σταθούν: Πρώτον, η εθελουσία έξοδος και δεύτερον, η κινητικότητα
και µετά προχωρήστε σε απολύσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται.
Το προσωπικό που θα αποµείνει, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα είναι
πάνω από χίλιοι πεντακόσιοι.
Επίσης διευκρινίστε τι θα γίνει µε τον αριθµό των ραδιοφώνων,
τον αριθµό των περιφερειακών σταθµών και των περιουσιακών
τους στοιχείων. Αφήστε στην άκρη τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και δώστε άµεσα µία ρεαλιστική λύση. Όσο περισσότερο διαρκεί η εκκρεµότητα, τόσο περισσότερο θα µεγεθύνονται
τα νοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.
Εντέλει, κύριε Υπουργέ, πόσο υψηλό θα είναι το κόστος σε
χρήµα και αξιοπιστία για όλους εµάς, για να περάσει το γινάτι
κάποιων, που αποδεδειγµένα πλέον έκαναν λάθος;
Τέλος οι απολυµένοι της ΕΡΤ πρέπει να δείξουν ανάλογο ρεαλισµό. Ας θέσουν στο περιθώριο όσους σήµερα επιχειρούν να
τους εκµεταλλευθούν πολιτικά και παίζουν µε την αγωνία τους
και ας συνεργαστούν µε τον αρµόδιο Υπουργό, ώστε η ΕΡΤ να
αρχίσει να εκπέµπει από το φυσικό της χώρο, το Ραδιοµέγαρο
της Αγίας Παρασκευής το συντοµότερο συνατόν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω κι
εγώ µε τη σειρά µου να καταδικάσω τις βιαιοπραγίες εναντίον
του Υπουργού Υγείας, του κ. Αδώνιδος Γεωργιάδη.
Το κάνουµε και ως κόµµα Συµφωνία για τη Νέα Ελλάδα, το
κάνω και εγώ προσωπικά και ως Βουλευτής και ως πρώην Υπουρ-
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γός Υγείας.
Θέλω µε την ευκαιρία -επειδή η καταδίκη είναι απερίφραστη,
χωρίς «ναι µεν, αλλά», χωρίς αναφορικές προτάσεις, όπως πρέπει να είναι η καταδίκη τέτοιων γεγονότων- να αναρωτηθώ µήπως
κάποιοι πρέπει να τα ξανασκεφτούν όλα αυτά τα επιχειρήµατα
περί δηµοκρατικού και συνταγµατικού τόξου;
Επειδή είναι φανερές οι πολιτικές καταβολές, όσων οργάνωσαν και εκτέλεσαν αυτά τα επεισόδια κι επειδή υπάρχει και πολύ
µαζεµένη πείρα τα τελευταία χρόνια, µήπως όλες αυτές οι θεωρίες περί δηµοκρατικού τόξου αποδεικνύονται θεωρίες για πολιτική τακτική, αλλά όχι θεωρίες που αφορούν την ουσία;
Έρχοµαι στο σχέδιο νόµου τώρα. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καθένας µας εδώ κρίνεται από την αξιοπιστία του, από τη
στάση που κρατά στις διάφορες περιστάσεις. Όχι να λες άλλα,
όταν είσαι στην Κυβέρνηση κι άλλα όταν είσαι στην Αντιπολίτευση. Είναι ένας χρυσός κανόνας για όσους γνωρίζουν τα πράγµατα και για όσους έχουν ασκήσει εξουσία.
Ωστόσο στο πλαίσιο αυτής της αρχής, δεν είναι πολυτέλεια,
είναι αναγκαίο να αναφερθεί τι ακριβώς έχει υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν, τι ακριβώς γίνεται σήµερα. Το λέω αυτό γιατί
ως µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου, είχα εγκρίνει το σχέδιο
νόµου Παπανδρέου για την αναµόρφωση της ΕΡΤ το 2011.
Το παρόν σχέδιο νόµου λίγο ή πολύ και µε διαφοροποιήσεις
από άρθρο σε άρθρο, εµπεριέχει περίπου τις ίδιες διατάξεις. Τα
άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 13 είναι πανοµοιότυπα, αν δεν
είναι ακριβώς τα ίδια µε τις ρυθµίσεις που µπήκαν στο σχέδιο
νόµου. Είναι ίδια ή περίπου ίδια. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη
ρυθµιστέα ύλη, στα άρθρα 14 και 15, αλλά αυτά τα άρθρα δεν
υπήρχαν σε εκείνο το σχέδιο νόµου και δεν νοµίζω ότι µπορεί κάποιος να διαφωνήσει µε την ουσία των ρυθµίσεων που εµπεριέχονται εκεί.
Συνεπώς δηλώνω αυτό που έχω πει και στην επιτροπή, ότι θα
ψηφίσω το σχέδιο νόµου. Έχω και είχα µία επιφύλαξη για τις µεταβατικές του διατάξεις και θα προσπαθήσω να κάνω σαφή τη
γνώµη µου στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Θέλω όµως, πριν απ’ αυτό να θίξω δύο πολιτικά θέµατα. Η
κρίση, όπως εκδηλώθηκε τον Ιούνιο, κατά βάση, πέραν από τις
πολιτικές στοχεύσεις που είχε –τα είπαµε στην επιτροπή, µην τα
ξαναλέµε- είχε ζητούµενο οικονοµικό, λιγότεροι υπάλληλοι, λιγότερες δαπάνες, άχρηστες δαπάνες. Καταδικάστηκε όµως ως
αυταρχική κίνηση και τυφλή, διότι σε ό,τι αφορά στις δαπάνες
που σχετίζονται µε το προσωπικό, χτυπούσε στο ψαχνό. Μιλάµε
για δυόµισι χιλιάδες υπαλλήλους. Όλοι έξω.
Θέλω να λέω το παράδειγµα ανθρώπων που είχαν την ίδια
τύχη, του δηµοσιογράφου Σαββίδη από την ΕΡΤ3 -τον οποίο
πάρα πολύ εκτιµώ και ουδέποτε έχω δει εκτός τηλεοράσεως, δεν
τον ξέρω τον άνθρωπο- κι εκείνων, κύριοι Υπουργοί, που τους
ξέρετε, τους ξέρουµε, που πήγαιναν παλιά στην ΕΡΤ 1 και 16 του
µηνός και δεν ξαναπατούσαν και από την ηµέρα που η µισθοδοσία έγινε από τα ATM, δεν ξαναπατούσαν ποτέ. Ίδια τύχη και
στον έναν και στον άλλο, ίδια συµπεριφορά και απέναντι στον
έναν και απέναντι στον άλλο.
Αυτό το χτύπηµα στο ψαχνό το πήρατε πίσω. Δεν το πήρατε
πίσω όµως για τους σχολικούς φύλακες, τους εργαζοµένους στη
Δηµοτική Αστυνοµία, δεν το πήρατε πίσω για τους καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης. Η µέθοδος πολιτικής αντιµετώπισης των
προβληµάτων που ένα χρόνο λιµνάζουν στα γραφεία σας και επί
κάποιους µήνες πριν, λίµναζαν σε γραφεία της προηγούµενης
κυβέρνησης Παπαδήµου, η αβελτηρία, η έλλειψη τόλµης το
µπρος-πίσω οδηγεί και οδήγησε σε χτύπηµα στο ψαχνό.
Για την ΕΡΤ, αυτό µε την κατακραυγή και τις αντιδράσεις δεν
είναι νοµική πραγµατικότητα. Θα µας πείτε όµως, κύριε Υπουργέ,
όπως κάνατε και στην επιτροπή, τις πρώτες βασικές σας σκέψεις
για τα θέµατα ρύθµισης του προσωπικού, όπως τα έχετε στο
µυαλό σας να γίνονται τους επόµενους µήνες όχι από την Κυβέρνηση, αλλά από τα αρµόδια όργανα που θα επιλεγούν για να
διοικήσουν τη δηµόσια τηλεόραση.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µεταφέρω από την επιτροπή στο Σώµα έναν προβληµατισµό που έχει δηµιουργηθεί είχα την τιµή εγώ να θέσω το πρόβληµα- από τις απαντήσεις του
επαρκούς, στο µεγαλύτερο µέρος των απαντήσεών του, διδύµου
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των Υπουργών Σταµάτη και Καψή.
Είναι ένα θέµα από τα λίγα, για το οποίο πιστεύω ότι δεν δώσατε απάντηση και πρέπει σήµερα να το ξεκαθαρίσετε. Είναι το
θέµα των δαπανών. Ο ελληνικός λαός κατάλαβε τα όσα λέγονταν
περί σπατάλης. Το πρότυπο της δηµόσιας τηλεόρασης, όπως θα
προκύψει όχι από το νόµο, αλλά από την εφαρµογή του, τι προϋπολογισµό έχει;
Θα µου πείτε ό,τι µου είπατε στην επιτροπή, ότι αυτά και ο κ.
Σταµάτης κι εσείς θα τα δείτε µετά, θα τα δουν τα µεταβατικά
όργανα. Εγώ λέω άλλο. Είστε Υφυπουργός, κύριε Καψή, που
εποπτεύει την ΕΡΤ, που εποπτεύει τη δηµόσια τηλεόραση. Με τι
προϋπολογισµό θα κινηθεί η δηµόσια τηλεόραση;
Εν πάση περιπτώσει, εσείς όταν µιλήσετε µε τη διοίκηση, όταν
αυτή αναδειχθεί, τι εικόνα θα τους δώσετε περί δαπανών που
σχετίζονται µε το προσωπικό; Πού κινείστε; Θα κινηθούν µόνοι
τους, αναζητώντας γενικές αρχές από το σχέδιο νόµου; Πόσω
µάλλον που όλα αυτά θα γίνουν σε µεταβατικό νοµοθετικό πλαίσιο.
Είπα στην επιτροπή και το µεταφέρω κι εδώ, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ότι το πιο επικίνδυνο µέρος του σχεδίου νόµου είναι
το άρθρο 16. Μην αναζητάτε αλλού προβλήµατα. Η πράξη θα τα
δείξει τα πραγµατικά προβλήµατα. Ένα νοµοθετικό πλαίσιο
έχουµε εδώ. Σε γενικές γραµµές είναι σωστό.
Το άρθρο 16 όµως, που ρυθµίζει τη µεταβατικότητα, κυρία
Πρόεδρε, όπως ξέρουµε πάρα πολύ καλά από τις ανώµαλες πρακτικές του νοµοθέτη, πάρα πολύ απλά µε µία διαταξούλα, ανθυποτροπολογία από ένα χρόνο ή έξι µήνες µεταβατικότητας
περνάµε στα δύο, στα πέντε, στα δέκα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, επειδή φοβόµαστε αυτό, κύριοι Υπουργοί, ελπίζουµε ότι
δεν θα γίνει. Το ψηφίζω, ξαναλέω. Ελπίζουµε ότι αυτό δεν θα
επαναληφθεί. Τέρµα οι κακές πρακτικές. Δεν υπάρχει περιθώριο.
Ωστόσο, επειδή τις φοβόµαστε, δώστε εικόνα αυτού, που ως
εποπτεύουσα Κυβέρνηση έχετε στο µυαλό σας, όχι πώς θα καθοδηγήσετε όργανα που θέλουµε όλοι να είναι ανεξάρτητα, αλλά
σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούν.
Ο εισηγητής σας, ο αξιότιµος συνάδελφος είπε στο πλαίσιο
του νόµου, όταν ετέθη το θέµα αυτό στην επιτροπή. Μα, το πλαίσιο του νόµου δεν εµπεριέχει πραγµατικότητες αριθµητικές.
Εσείς θα τις δώσετε, για να καταλάβουµε πώς θα κινηθούν στο
πλαίσιο αυτό οι αρµόδιοι τις επόµενες ηµέρες, που ελπίζουµε –
διαβάζουµε βέβαια στις εφηµερίδες- να είναι περιπτώσεις ικανών
ανθρώπων που θα αποδεχθούν τη βαριά ευθύνη, διότι είναι πολύ
βαριά η ευθύνη να ασχολείσαι µε προϋπολογισµούς που καταλήγουν σε πρόσωπα, ανεργία, απολύσεις και ούτω καθεξής.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε την επισήµανση της ανάγκης να
υπάρξει αυτοκριτική για το θέµα της δηµόσιας τηλεόρασης. Πρέπει να υπάρξει αυτοκριτική που πρέπει να κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο πρέπει να είναι πολιτικό.
Η τηλεόραση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλουµε να ανοίξει. Δεν θέλουµε να κλείσει, θέλουµε να ανοίξει στον κόσµο, στην
αντικειµενικότητα, να κλείσει στις πελατειακές σχέσεις που όλες
οι κυβερνήσεις χρησιµοποίησαν.
Επειδή δεν αφήσατε, κύριε Κεδίκογλου εσείς προσωπικά, τη
διαρθρωτική αλλαγή να γίνει το 2011 πρέπει ως Κυβέρνηση να
πείτε και εδώ -ο κ. Σταµάτης το έκανε στην επιτροπή- δυο λόγια
αυτοκριτικά. Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη αυτοκριτικής, πέραν από
το πολιτικό επίπεδο. Εγώ δεν λέω ότι οι κυβερνήσεις του κόµµατος στο οποία άνηκα δεν µετήλθαν πελατειακών πρακτικών.
Έχουµε κάνει όλοι την αυτοκριτική µας, γι’ αυτό το 2011 πήγαµε
να τα αλλάξουµε και σταθήκατε εµπόδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε,
αυτοκριτική πρέπει να κάνουν και τα συνδικαλιστικά όργανα της
ΕΡΤ, της δηµόσιας τηλεόρασης, διότι πρόσφατες είναι οι µνήµες
των πάρα πολύ αρµονικών σχέσεων της συνδικαλιστικής ηγεσίας
της ΕΡΤ σε εποχή απόλυτης σπατάλης στη δηµόσια τηλεόραση.
Έχουµε και τηλεοπτικές εικόνες, έχουµε εικόνες που αφορούν
τη µισθοδοσία του προσωπικού. Έχουµε όλοι µία εικόνα. Κι εκεί-
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νοι πρέπει να κάνουν αυτοκριτική.
Συνεπώς µε την αυτοκριτική πάνω στα έδρανά µας, να δούµε
το επόµενο βήµα.
Ψηφίζω την προσπάθεια και θα ελέγχουµε την εφαρµογή της
κάθε µέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λοβέρδο.
Ο κ. Σίµος Κεδίκογλου, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει τον λόγο για το µισό χρόνο
του Υπουργού, για δέκα λεπτά.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να
είµαι και πιο σύντοµος, γιατί πρέπει να µιλήσουν και οι συνάδελφοι Βουλευτές.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να κάνω µια απαραίτητη διευκρίνιση. Αντιλήφθηκα ότι έχει υπάρξει µια παρεξήγηση.
Αυτό που είπα πριν, απαντώντας στον κ. Κοντονή, ήταν ότι
«δεν θα απαντάω σε κάθε τρελό σενάριο». Σε καµµία περίπτωση,
δεν αναφερόµουν σε συγκεκριµένο πρόσωπο και ειδικά στον
Φώτη Κουβέλη, στον οποίο ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών
έχω απεριόριστο σεβασµό και εκτίµηση. Αυτό το λέω για να είµαστε σαφείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ απαράδεκτη την αδυναµία του ΣΥΡΙΖΑ να πράξει το δηµοκρατικώς αυτονόητο, να καταδικάσει τη βίαιη επίθεση, τη χειροδικία εναντίον του Υπουργού
Υγείας, που είχε προσέλθει για διάλογο µε τους εργαζοµένους
στο «Αττικό Νοσοκοµείο».
Δυστυχώς, δεν µε εκπλήσσει. Βλέπετε, το ανατριχιαστικό εµφυλιοπολεµικό σύνθηµα «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Μελιγαλάς», που φώναζαν
οι επιτιθέµενοι σήµερα στον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, είναι το ίδιο
που άκουγαν ο Αρχηγός και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πήγαιναν στο Ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρασκευής και χαµογελούσαν
αυτάρεσκα.
Προειδοποίησα χθες από αυτό το Βήµα για τις επικίνδυνες συνέπειες των εµπρηστικών λόγων που ανάβουν πυρκαγιές. Δεν εισακούστηκα και δυστυχώς σήµερα είδαµε µια φυσική συνέπεια.
Ο κ. Αθανασίου καταδίκασε µεν, αλλά έτσι όπως προσθέσατε,
κύριε Αθανασίου, τα ξένα δηµοσιεύµατα, ήταν λες και δικαιολογήσατε. Ως έµπειρος δηµοσιογράφος πιστεύω να έχετε αντίληψη
πώς ακούγονται τα λόγια σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: … (δεν ακούστηκε).
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Αναρωτιέµαι αν αναλογίζονται τις
ευθύνες τους οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που από αυτό το Βήµα
έδιναν ραντεβού εµφυλίου πολέµου στα γουναράδικα. Σίγουρα
όχι η κ. Σακοράφα που µίλαγε για κατοχική κυβέρνηση χαφιέδων
και µε κατηγόρησε σήµερα, γιατί ζήτησα την αποποµπή της από
το ΣΥΡΙΖΑ. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τέτοια φρασεολογία δεν
ταιριάζει σε Βουλευτές κοµµάτων του δηµοκρατικού τόξου,
εκτός κι αν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν αυτήν την άποψη.
Είναι πάντως εξωφρενικό να ακούµε τον κ. Λαφαζάνη να µας
κατηγορεί ότι θέλουµε -λέει- να γυρίσουµε την Ελλάδα στη δεκαετία του 1950. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που ονειρεύεται σοβιέτ εκείνης
της εποχής. Το είπε άλλωστε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που
υποσχέθηκε εργατικά συµβούλια, δηλαδή συµβούλια εργατών σοβιέτ στα ρώσικα σηµαίνει συµβούλια- στα εργοστάσια. Το είπε
πρόσφατα στη Χαλκίδα.
Το έδειξε ξεκάθαρα ο κ. Τσίπρας, όταν γελούσε, ακούγοντας
ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι πρέπει να εξοριστούν σε γκουλάγκ.
Το επανέλαβε, φαντασιωνόµενος κοµµούνα στην Αθήνα και προειδοποιώντας για το φάντασµα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλανιέται πάνω
από την Ελλάδα.
Μάλλον θα πρέπει να αλλάξετε κειµενογράφο.
Είπε πολλά ο κ. Τσίπρας, αλλά και πάλι δεν είπε λέξη για τα
σχέδιά του. Το µόνο βέβαιο είναι ότι θέλει να οδηγήσει στη χρεοκοπία της χώρας. Γι’ αυτό δεν έχει κανένα πρόβληµα να πει ότι
θα επαναλάβει τα ίδια λάθη που µας οδήγησαν στα σηµερινά
αδιέξοδα, δηλαδή να ξαναφτιάξει την παλιά ΕΡΤ µε όλες τις παθογένειες του παρελθόντος.
Δεν µε εκπλήσσει βέβαια η αντιπάθεια του κ. Τσίπρα προς
όσους σταδιοδρόµησαν στον ιδιωτικό τοµέα -το γεύτηκα χτες
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εγώ και σήµερα το γεύτηκε ο συνάδελφος κ. Καψής- όχι µόνο
γιατί θέλει «όλα στο δηµόσιο» -τα σοβιέτ που λέγαµε- αλλά και
γιατί προτιµά κρατικοδίαιτους συνδικαλιστές και προϊόντα του
κοµµατικού σωλήνα. Με αυτούς µεγάλωσε, αυτούς εµπιστεύεται
και σε έναν τέτοιο αναφέρθηκε ο κ. Κοντονής, σε έναν πρώην διευθυντή της ΕΡΤ.
Θέλω να του επισηµάνω ότι ο εν λόγω κύριος έχει καταγγελθεί
από την ΕΣΗΕΑ για το διαβλητότατο διαγωνισµό συµβασιούχων
που έκανε το Φεβρουάριο του 2012, όταν ήταν διευθυντής.
Έβαλε τους δικούς του. Τον ξέρω από τότε που ήµουν εγώ στην
ΕΡΤ. Εκεί έµεινε που τον άφησα, στον ίδιο ρόλο. Βέβαια η θητεία
του είναι γνωστή σε όλους. Καλό θα είναι να ρωτήσετε κι εσείς
για να µάθετε, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να υπερηφανεύεστε που
σήµερα είναι στις τάξεις σας.
Σε ό,τι αφορά τα όσα µου προσάπτετε για το προσωπικό ειδικών θέσεων και τους ειδικούς συµβούλους, που δήθεν -λέει- εγώ
διόρισα, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και αρµόδιος
για την ΕΡΤ δεν διορίζει. Δεν µπορεί να διορίσει. Το διοικητικό
συµβούλιο, που παίρνει αυτές τις αποφάσεις, ήταν τρικοµµατικό.
Εκτός αν πιστεύετε ότι εγώ επέβαλα την άποψή µου στα τρία
κόµµατα.
Όσον αφορά την ερώτηση, σχετικά µε τη ραδιοτηλεόραση,
µόλις ενηµερώθηκα ότι τα ασφαλιστικά µέτρα εκδικάζονται σήµερα. Δεν έχουµε ακόµα την απόφαση.
Θέλω να πω δύο λόγια ακόµα. Θα είµαι όντως σύντοµος.
Λέτε ότι δουλεύουµε για λογαριασµό των ιδιωτικών καναλιών.
Μα τα ιδιωτικά κανάλια ήταν που βολεύονταν από αυτήν την αναξιοπαθούσα, φορτωµένη αµαρτίες, παρελθούσα ΕΡΤ. Ίσα-ίσα,
έχουν λόγους να φοβούνται και να ανησυχούν από ένα νέο δηµόσιο ανταγωνιστικό φορέα πλήρως κατοχυρωµένης ανεξαρτησίας.
Γι’ αυτό το θέµα δεν έχετε πει κουβέντα. Σε αυτό το νοµοσχέδιο κατοχυρώνεται πλήρως η ανεξαρτησία της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, µε τέτοιο τρόπο που δεν µπορεί καµµία κυβέρνηση
και κανένα κόµµα φυσικά να παίξει τα παιχνίδια του παρελθόντος.
Η Κυβέρνηση τόλµησε το πρωτοφανές, να απεµπολήσει δηλαδή κάθε δυνατότητα ελέγχου. Αν µπορούσαµε να κάνουµε
αυτά που λέτε ότι κάναµε, τότε γιατί να απεµπολήσουµε ένα τέτοιο όπλο; Δεν είναι όµως σωστό. Στη νέα Ελλάδα το δηµόσιο
δεν θα ανήκει σε κυβερνήσεις, κόµµατα ή συντεχνίες. Θα ανήκει
στους πολίτες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεδίκογλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βούτση,
δεν θέλετε να µιλήσετε στη δευτερολογία σας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όχι, δεν θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε ένα
λεπτό για να µιλήσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Κεδίκογλου, την αυτοκριτική
σας δεν ακούσαµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Λοβέρδο, µε συγχωρείτε, αλλά
θα ήθελα να πω δυο λόγια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λοβέρδο, αφήστε παρακαλώ τον κ. Βούτση να µιλήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Θα µπορούσαµε να µαλώνουµε ατελείωτα σηµείο προς σηµείο γι’ αυτά που είπε ο κ. Κεδίκογλου. Δεν
θα το κάνω.
Θέλω όµως να πάρω το λόγο για το εξής και µόνο, για να µείνει
µε τον πιο επίσηµο τρόπο στην Αίθουσα.
Κύριε Κεδίκογλου, όλες αυτές τις ηµέρες στην ΕΡΤ -δεν ξέρω
από πού είστε πληροφορηµένος, δεν τολµώ να σκεφτώ ότι από
µόνος σας το λέτε απλώς για να κυκλοφορήσει στα blogs- ποτέ,
είτε παρουσία του κ. Τσίπρα είτε παρουσία των Βουλευτών µας
είτε παρουσία οποιουδήποτε είτε κατ’ υπόνοια και κατά πληροφορία µας δεν ειπώθηκαν συνθήµατα σαν αυτό, το οποίο επανειληµµένα ήρθατε εδώ µέσα και είπατε. Σας διαβεβαιώνω
απολύτως και παρακαλώ πολύ να ελέγξετε τις πηγές σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Είµαι αυτήκοος. Ήµασταν παρόντες. Δεν υπάρχουν τέτοια συνθήµατα, διχαστικά ή
όπως θέλετε πείτε τα.
Όπως επίσης και για σήµερα το πρωί, αν δείτε όλα τα blogs εµείς δεν ήµασταν εκεί, όµως το πληροφορηθήκαµε- ο ίδιος ο κ.
Γεωργιάδης πουθενά δεν υπαινίσσεται τέτοιο σύνθηµα ούτε αναφέρεται τέτοιο σύνθηµα. Είστε ο µόνος και ο πρώτος που από
το πρωί κιόλας, είπατε ότι αυτό το σύνθηµα ειπώθηκε στο νοσοκοµείο απ’ έξω και ότι ειπώθηκε και παρόντος του κ. Τσίπρα -και
φαντάζοµαι και όλων των άλλων που ήµασταν εκεί όλες τις ηµέρες- στην Αγία Παρασκευή.
Κύριε Κεδίκολγου, αν δεν είστε απολύτως σίγουρος γι’ αυτά
πράγµατα, ακριβώς λόγω του ρόλου που έχετε, είναι πραγµατικά
πολύ προβληµατικό να τα αναφέρετε, διότι αντιλαµβάνεστε ότι
ρίχνετε λάδι στη φωτιά και καλό θα είναι να λέτε αυτά τα πράγµατα µόνο κατόπιν αποδείξεως.
Υπάρχει και ένα παρελθόν, το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά ως πολιτικά προϊστάµενος καταστάσεων µονταζιέρας, που
έχουν υπάρξει στο κόµµα σας. Ας µην ανοίξουµε αυτή τη συζήτηση, διότι σας επαναλαµβάνω ότι πολλά θα µπορούσαµε να
πούµε, για να µην ξεστρατίσει εντελώς.
Γι’ αυτό όµως το σύνθηµα ειδικά, επειδή είναι ένα σήµα που
δόθηκε από αυτήν την Αίθουσα, από δύο, τρεις Υπουργούς της
Νέας Δηµοκρατίας, επισηµαίνω ότι είναι άκρως επικίνδυνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Βούτση.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας το
είπε σε συνέντευξή του για το σύνθηµα.
Ενηµερωθείτε λίγο καλύτερα. Δείτε και τα βίντεο από τις επισκέψεις των στελεχών σας εκεί.
Στον κ. Λοβέρδο, που δεν είναι δυστυχώς εδώ, θα ήθελα να
πω ότι την αυτοκριτική µου την έκανα χθες στην οµιλία µου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εγώ σας είπα για τον κ. Τσίπρα, ο
οποίος είχε πάει στην Αγία Παρασκευή.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Για την Αγία Παρασκευή σας λέω
να δείτε τα βίντεο. Ακούγεται το σύνθηµα και υπάρχει το πανό.
Σήµερα, ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας είπε ότι ακούστηκε αυτό το
σύνθηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Η κ. Βασιλική Κατριβάνου έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Χθες, το είπε ο κ. Κουκούτσης εδώ. Το
πήρατε από τον κ. Κουκούτση και είπατε ότι το είπαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
φτάνει. Έχουµε και άλλα θέµατα πολύ σοβαρά, κύριε Βούτση.
Έχετε τον λόγο, κυρία Κατριβάνου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
Θα ήθελα να ξεκινήσω, µιλώντας για το «µαύρο» και βίαιο κλείσιµο της ΕΡΤ, γιατί υπάρχουν πολλά πράγµατα που είναι βίαια
και µε πολλούς τρόπους ασκείται η βία. Η βία ασκήθηκε εκείνο
το βράδυ από το στόµα του κ. Κεδίκογλου, που σόκαρε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ολόκληρο το πανελλήνιο, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη και διέσυρε τη χώρα µας.
Αυτή ήταν βία πραγµατική και δεν έχω ακούσει καµµία κριτική
γι’ αυτή.
Ένα κλείσιµο λοιπόν βαθύτατα αυταρχικό, αντιδηµοκρατικό,
αντισυνταγµατικό ήταν ένα σηµείο καµπής που συµπυκνώνει
πάρα πολλά πράγµατα. Ήταν η στιγµή που ο κόσµος σοκαρίστηκε, γιατί πειράχτηκε βαθιά η αξιοπρέπειά του, η αίσθηση δηµοκρατίας των ανθρώπων.
Και µέσα στην ΕΡΤ οι εργαζόµενοι και έξω από την ΕΡΤ, στο
προαύλιο οι αλληλέγγυοι και σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς οι
διαµαρτυρίες και οι κινητοποιήσεις δηµιούργησαν ένα πρωτοφανές κίνηµα και κάτι απροσδόκητο. Άλλαξαν την κατάσταση. Αν
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δεν είχε συµβεί αυτό, θα είχε κλείσει η ΕΡΤ εκείνο το βράδυ της
11ης Ιουνίου. Αυτό το άλλαξε ο κόσµος µε τη φωνή του και µε τη
δύναµή του.
Αυτό δεν µπορεί να εξηγηθεί µε όρους πολιτικής γεωγραφίας,
δηλαδή τι ψηφίζει ο καθένας. Γιατί αυτό που έδειξαν οι δηµοσκοπήσεις, είναι ο κόσµος που αντέδρασε. Περιελάµβανε ψηφοφόρους της Δεξιάς, ψηφοφόρους της Νέας Δηµοκρατίας, ψηφοφόρους της Κυβέρνησης. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί αυτό που έγινε
εκείνη τη βραδιά έθιγε βαθύτατα την αξιοπρέπειά του, έθιγε την
αίσθηση δικαίου και την αίσθηση του δηµόσιου αγαθού. Αυτό κατέβασε τον κόσµο στο δρόµο.
Το καταπληκτικό στοιχείο αυτού του γεγονότος δεν ήταν τόσο
πολύ η µαζικότητα –και ήταν ένα µαζικό γεγονός- αλλά το εύρος
της αντίδρασης σε όλο τον πλανήτη, η ζωντάνια και η µαχητικότητα και ότι δηµιουργήθηκαν νέες συµµαχίες. Είχαµε ανθρώπους
ριζοσπάστες, αριστερούς, δεξιούς, συντηρητικούς, συνταξιούχους, άνεργους. Είχαµε όλο τον κόσµο εκεί που ήρθε να υπερασπιστεί όχι µόνο τους δυόµισι χιλιάδες εργαζοµένους που
απολύονταν. Αισθάνθηκε και ότι υπερασπίζεται την αξιοπρέπειά
του και τη δηµοκρατία και ότι βρίσκει τη δική του φωνή. Κάτι αντίστοιχο, που µας δείχνει τη δύναµη που έχει ο δηµοκρατικός κόσµος όταν λέει «στοπ, ίσαµε ‘δω» και κινητοποιείται, είναι αυτό
που γίνεται και σήµερα, καθώς λόγω της κινητοποίησης του δηµοκρατικού κόσµου µαταιώνεται το φεστιβάλ µίσους στην Καλαµάτα της Χρυσής Αυγής µετά από την κινητοποίηση του δηµοκρατικού κόσµου. Γιατί ο κόσµος έχει τη δύναµη. Το δηµοκρατικό
µπλοκ έχει τη δύναµη και όταν την παίρνει και την καταλαβαίνει,
αλλάζει την ιστορία.
Οι εργαζόµενοι λοιπόν στην ΕΡΤ αυτοοργανώνονται, φτιάχνουν προγράµµατα ποιότητας, όπου χωράνε όλες οι φωνές τις
κοινωνίας που έχουν αποκλειστεί µέχρι τώρα: το κίνηµα στις
Σκουριές, οι δοµές αλληλεγγύης, προγράµµατα µουσικής και τέχνης. Το εγχείρηµα απελευθερώνει δυνατότητες και σκιαγραφεί
πώς µπορεί να είναι µία δηµόσια τηλεόραση απαλλαγµένη από
κρατικό και κοµµατικό έλεγχο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Το «µαύρο» στις οθόνες µας, το είδαµε από την πρώτη στιγµή.
Αυτό που δεν έχουµε καταλάβει ακόµα και το βλέπουµε έτσι
σιγά-σιγά είναι το «µαύρο» που συµβαίνει στο χώρο του πολιτισµού. Και όταν λέω στο χώρο του πολιτισµού, εννοώ από τα µουσικά σύνολα µέχρι το µουσικό αρχείο και την υποστήριξη του
κινηµατογράφου και του ντοκιµαντέρ, για τα οποία η ΕΡΤ ήταν η
κινητήρια δύναµη. Η ΕΡΤ είναι η µοναδική πηγή χρηµατοδότησης
ποιοτικού ντοκιµαντέρ στην Ελλάδα. Είναι αυτή που συγχρηµατοδοτεί τον ελληνικό κινηµατογράφο και αυτό αυτήν τη στιγµή
σταµατά.
Ελάχιστα γίνεται συνειδητό ότι η κατάργηση των µουσικών συνόλων της ΕΡΤ, η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα
Σύγχρονης Μουσικής, η Χορωδία, που τόσο µας συγκίνησαν στο
προαύλιο που έπαιξαν, καθιστούν αυτή τη στιγµή τη χώρα µας
τη φτωχότερη µουσικά χώρα στη Δυτική Ευρώπη.
Θα µιλήσω λίγο για το χώρο του ντοκιµαντέρ. Η ΕΡΤ είχε δεσµευτεί για τη χρηµατοδότηση έργων ντόπιας και διεθνούς παραγωγής, αλλά αυτές οι υποχρεώσεις και οι δεσµεύσεις της δεν
περνούν στη ΝΕΡΙΤ. Έτσι πλήθος ανθρώπων και παραγωγών, τεχνικών, σκηνοθετών, σεναριογράφων, ερευνητών µένουν στον
αέρα. Άνθρωποι µένουν ξεκρέµαστοι, αλλά ξεκρέµαστο µένει και
το ντοκιµαντέρ και ο κινηµατογράφος στην Ελλάδα. Παραγωγοί
που δεν µπορούν να ολοκληρώσουν τις ταινίες τους µένουν εκτεθειµένοι στις τράπεζες και στους συνεργάτες τους. Διεθνείς παραγωγές, όπου συµµετέχει η ΕΡΤ, δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ.
Στις 15 Αυγούστου το γαλλογερµανικό κανάλι «ΑRΤΕ» κάνει
αφιέρωµα για τη σύγχρονη Ελλάδα. Συµπαραγωγός είναι η ΕΡΤ.
Από αυτήν τη συµπαραγωγή η Ελλάδα θα απουσιάζει, γιατί η
ΕΡΤ θα απουσιάζει. Αυτό που θα καταγράφεται θα είναι το κλείσιµο της δηµόσιας τηλεόρασης. Αυτό θα έχουµε να παρουσιάσουµε.
Μόλις η χώρα πολιτιστικά έχει βγει από την εσωστρέφειά της
λίγο προς τα έξω και έχει φέρει και κέρδη, της κόβετε τα πόδια.
Αυτό που λέµε είναι ότι η λιτότητα στην οικονοµία οδηγεί στη λι-
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τότητα στη δηµοκρατία και στον πολιτισµό. Η υπόθεση της ΕΡΤ
το αναδεικνύει αυτό περίτρανα σε όλες τις πλευρές.
Το καινούργιο νοµοσχέδιο δεν µπορεί να συζητηθεί κάτω από
αυτήν τη σκιά του «µαύρου». Η χθεσινή απόφαση της γενικής συνέλευσης των εργαζοµένων της ΕΡΤ να παραµείνουν και να συνεχίσουν τον αγώνα τους, αλλά και το πάρα πολύ ωραίο έργο
που παράγουν δείχνει αυτήν τη στιγµή το δρόµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτείνω, για να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι, να πάµε σε πεντάλεπτες οµιλίες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεύτερον, προτείνω να µην υπάρξουν δευτερολογίες από τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τους Εισηγητές και να
κλείσουµε στις 20.00’.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Να εξαντλήσουµε τους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να µιλήσουν. Γι’ αυτό
λέµε να µιλήσουν από πέντε λεπτά όσο το δυνατόν περισσότεροι
συνάδελφοι.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα συµφώνησε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Δώστε µου δώδεκα λεπτά, γιατί είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλώς.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε
κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σηµαντικό. Προσπαθώ να καταλάβω
πώς µία κυβερνώσα παράταξη, όπως είναι η Νέα Δηµοκρατία,
φέρνει για ψήφιση νόµο του ΠΑΣΟΚ και µάλιστα νόµο του Μόσιαλου, νόµο ενός συνταγµατολόγου ο οποίος στην Επιτροπή
της Βουλής µας είπε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο διασφαλίζεται
το να µην ανακατεύονται κυβερνήσεις, τα κόµµατα και η Βουλή,
η οποία έχει την απόλυτη ευθύνη που θα έπρεπε να έχει -και την
έχει- να παρακολουθεί µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου
όλους τους φορείς του ελληνικού δηµοσίου και βεβαίως να ασκεί
και την απαιτούµενη εποπτεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κοµµατικοκρατία.
ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Και βεβαίως µιλάµε
για ένα κόµµα, το οποίο έχω βιώσει στο πετσί µου τη δεκαετία
του ’80 µε εκείνη την επιδροµή των «πράσινων ακρίδων». Τότε
τους έλεγαν «πρασινοφρουρούς». Τότε η ΕΡΤ, από χίλιους διακόσιους πενήντα υπαλλήλους που είχε, απέκτησε τρεις χιλιάδες
ανθρώπους µέσα σε ένα χρόνο και η επιταγή των 600.000.000
δραχµών που παραδόθηκε ως κέρδη, έγινε ζηµίες. Και να σας
θυµίσω ότι είναι εκείνο το κόµµα, το οποίο είχε στείλει τον Αρκουδέα στους ποµπούς της Ελλάδας, για να µην εκπέµψουν οι
δηµοτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί του 9.84, του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης. Ήταν τότε που κατέβαζαν, µε την ευκολία που
κατεβάσατε και εσείς, τους διακόπτες, µε αποτέλεσµα να µη µεταδίδονται ούτε καν τα ξένα δορυφορικά κανάλια που είχαν αρχίσει τότε να µεταδίδονται µέσω της ΕΡΤ, δηλαδή των Ισπανών,
των Γάλλων, το «CNN».
Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι µου προκαλεί µία απέχθεια
το γεγονός ότι χρησιµοποιείτε εκείνους και το νόµο εκείνων, τους
οποίους την εποχή εκείνη κατηγορούσατε ως αντιµνηµονιακή
Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Έχω ένα θέµα σε σχέση µε αυτό το µεταβατικό στάδιο. Ξέρω
ότι η Πλειοψηφία θα ψηφίσει το νοµοσχέδιο. Ήδη από την επιτροπή έχω πει ότι εγώ δεν συµφωνώ εκφράζοντας και µία µεγάλη
απορία, κύριε Υπουργέ. Είστε δηµοσιογράφος και είµαι δηµοσιογράφος. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί σε καµµία περίπτωση δεν
µπορώ να αποδεχτώ θέµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε τη δηµοκρατικότητα, είτε τη δική σας είτε της οικογενείας σας .
Ήµουν µαζί µε τον πατέρα σας όταν κατέβασε η δικτατορία
τους διακόπτες στην εφηµερίδα «ΕΘΝΟΣ» για ένα άρθρο του
Ζίγδη. Εκεί ήµουν.
Αυτό το οποίο πραγµατικά µε εντυπωσιάζει είναι το πώς απο-
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δεχθήκατε τη λογική να µην κάνετε τις αλλαγές που θα έπρεπε
να γίνουν. Εγώ σας λέω ότι χρειάζονται πάρα πολλές αλλαγές,
συθέµελες αλλαγές. Χρειάζεται ένας εξορθολογισµός που τον
θέλουν και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ, οι περισσότεροι, η
πλειοψηφία τους. Το έχω ζήσει αυτό το µαγαζί και µε «γαλάζια»
κυβέρνηση και µε «πράσινη» κυβέρνηση.
Οι εργαζόµενοι σας διαβεβαιώ, κύριε Υπουργέ, είναι οι πρώτοι
που λένε ότι πρέπει να δουλεύουν όλοι το ίδιο και όχι µία κατηγορία µόνο εργαζοµένων, κυρίως οι συµβασιούχοι σε σχέση ενδεχοµένως µε κάποιους µόνιµους.
Οφείλω να σας πω ότι αυτή η ΕΡΤ, την οποία τόσο πολύ την
κατηγορούµε, ουδέποτε έχασε µία είδηση, ουδέποτε έχασε ένα
γεγονός. Όποτε χρειάστηκε, ανεξάρτητα µε το αν έπαιρναν ή δεν
έπαιρναν υπερωρίες, δούλευαν σαν µηχανάκια και έτρεχαν για
να στήσουν λινκ, να στήσουν ποµπούς, να στήσουν τα συνεργεία
τους για να καλύψουν τα γεγονότα.
Επειδή το έχω βιώσει δεκαπέντε χρόνια και ήµουν και εκείνος
που έβαλε το πρώτο λιθαράκι στην ΕΡΤ3, µένω µε την απορία ότι
εδώ µέσα υπάρχουν Βουλευτές δηµοσιογράφοι που την έχουν
δουλέψει την ΕΡΤ. Προηγουµένως µίλαγε ο κ. Κοντογιάννης.
Είναι εδώ η Φωτεινή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η κ. Πιπιλή χειροκροτούσε όρθια
για τις αποζηµιώσεις της ΕΡΤ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι εδώ ο Ντινόπουλος, είναι εδώ ο Νάσος, είναι εδώ η κ. Καραµανλή, είναι εδώ
η κ. Λιάνα Κανέλλη. Θα µπορούσατε, λοιπόν, ανεξάρτητα σε τι
συµφωνούµε ή δεν συµφωνούµε, να φωνάξετε τους Βουλευτές
δηµοσιογράφους µαζί µε τους καλλιτέχνες, όπως είναι ο κ. Κυρίτσης -που και αυτός έχει λιώσει τα παπούτσια του µέσα στην
ΕΡΤ- και να πείτε: «Έχω αυτό το πράγµα, κοιτάξτε το. Πώς το
βλέπετε; Πώς µπορείτε να µας βοηθήσετε;». Να σας δώσουµε
τη γνώµη µας, την άποψή µας, από µέσα µάλιστα, γιατί το έχουµε
δουλέψει αυτό το µαγαζί και ξέρουµε πού πάσχει πιο πολύ από
τον κάθε κύριο συνταγµατολόγο που έφτιαξε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πέρυσι που ήµουν στα ξεκινήµατά µου ως Βουλευτής και
ήµουν λίγο πιο κινηµατικός στις εκφράσεις µου, ενδεχοµένως θα
µπορούσα να το σκίσω. Τώρα δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω,
γιατί πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει βαρεθεί πια αυτά τα σόου και
θέλει να ακούει περισσότερες προτάσεις από εµάς τους Βουλευτές. Θα σας κάνω στο τέλος, κύριε Υπουργέ, τις προτάσεις, πώς
εγώ προσωπικά και ως Ανεξάρτητοι Έλληνες βλέπουµε το θέµα
της ΕΡΤ.
Μας έχει κάνει εντύπωση αυτό το µεταβατικό στάδιο. Προσέξτε, η Κυβέρνηση θα ορίζει το εποπτικό συµβούλιο, το εποπτικό συµβούλιο θα ορίζει τον διευθύνοντα σύµβουλο και το
διοικητικό συµβούλιο. Είναι καθαρά µία κοµµατική, κυβερνητική
επιλογή. Και µη µου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Δεν θα βάζατε την κ.
Κωνσταντοπούλου ή τον κ. Χαλβατζή για παράδειγµα µέσα στο
διοικητικό συµβούλιο. Το αποκλείω προσωπικά και δεν ξέρω εάν
θα το δεχόντουσαν εκείνοι εάν τους το λέγατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εάν προτείνω εγώ την
κ. Κωνσταντοπούλου, θα µπει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το αποκλείω προσωπικά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Θα έχετε φτιάξει λοιπόν ένα κοµµατικό σχήµα και εγώ λέω ότι αυτό το κοµµατικό
σχήµα –θυµηθείτε το- θα κάνει τις εκλογές του χρόνου το Μάιο.
Και αν γίνουν εθνικές εκλογές στο ενδιάµεσο, αυτό το κοµµατικό
σχήµα της ΕΡΤ θα κάνει και τις εκλογές στο ενδιάµεσο.
Μένω επίσης µε την άλλη απορία. Γιατί εσείς, το κράτος, ο µέτοχος, που είσαστε ο ιδιοκτήτης -γιατί είναι µία εταιρεία ιδιωτικού
δικαίου µε µοναδικό µέτοχο το κράτος- δεν µας λέτε τι στην ευχή
θέλετε να κάνετε µε αυτήν την ΕΡΤ; Ποιο είναι το business plan;
Μας κρύβετε τα σχέδιά σας. Έχετε περάσει µέσα τη διάταξη ότι
το εποπτικό συµβούλιο δικαιούται να προτείνει στο διοικητικό
συµβούλιο –δεν θυµάµαι, γιατί έχετε τόσους πολλούς εποπτεύοντες, φορείς, όργανα µέσα στη ΝΕΡΙΤ και µπερδεύοµαι- τι
κανάλια θα καταργήσει.
Πείτε µας, λοιπόν, ότι ονειρεύεστε µία ΕΡΤ µε ενάµισι τηλεοπτικό κανάλι και ότι ονειρεύεστε και µία ΕΡΤ µε τέσσερις ραδιοφωνικούς σταθµούς. Πείτε µας ότι θέλετε να καταργήσετε τα
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περιφερειακά ή πείτε µας ποια περιφερειακά θα σώσετε. Θα σώσετε το ιστορικό του Βόλου; Θα σώσετε της Μακεδονίας; Θα σώσετε των Δωδεκανήσων; Δεν µας το λέτε. Ούτε καν προϋπολογισµό δεν µας φέρατε, δηλαδή τι µπάτζετ θέλει να δώσει η Κυβέρνηση για τη λειτουργία της ΕΡΤ σε σχέση µε τα προβλεπόµενα, την επιχορήγηση, αυτά που δίνουν οι πολίτες, τις
διαφηµίσεις. Ούτε αυτό µας λέτε. Είναι κρίµα, διότι έτσι δεν µπορούµε να οµονοήσουµε, όταν δεν ξέρουµε τι έχετε µέσα στο
µυαλό σας.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεκαπέντε χρόνια ευτύχησα να ζω
στην ΕΡΤ. Θα µου πείτε βέβαια ότι ήταν µονοπώλιο, άλλες καταστάσεις. Σύµφωνοι. Κάθε φορά, όµως, που στεκόµουν στο
στούντιο του «ΑΝΤΕΝΝΑ» ή του «STAR» ή του «ALTER» λυπόµουν που δεν ανταγωνιζόµουν την ΕΡΤ και το µυαλό µου ήταν
µόνο στο «MEGA» ή στον «ALPHA» ή στον «ΣΚΑΪ».
Θα ήθελα να ανταγωνίζοµαι τον κατ’ εξοχήν γίγαντα που θα
µπορούσε να είναι, µία ΕΡΤ µε µία τεράστια τεχνική υποδοµή και
µε τους πιο άξιους ανθρώπους. Το εννοώ αυτό ανεξάρτητα µε
το εάν υπάρχουν µέσα οι κοµµατικοί λόχοι. Το ξέρουµε αυτό.
Από τον τορναδόρο, όµως, µέχρι εκείνον που φτιάχνει σκηνικά
και από τον σκηνοθέτη µέχρι το δηµοσιογράφο, πραγµατικά πιστεύω ότι η ΕΡΤ µπορεί να κάνει θαύµατα.
Μην µου λέει κανείς ότι δεν είναι κυρίαρχος στόχος η θεαµατικότητα. Ναι, πρέπει να είναι κυρίαρχος στόχος η θεαµατικότητα
µέσα από ένα ποιοτικό πρόγραµµα, για να το βλέπουν όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες. Είναι σαν να µου λέτε ότι έχετε ένα
µαγαζί και δεν σας ενδιαφέρει να πουλήσετε το εµπόρευµά σας.
Και δεν το θεωρώ ως εµπόρευµα αυτό. Ας πούµε, όµως, ότι είναι
ένα κόµµα. Έχουµε ένα κόµµα το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίες
αρχές και δεν µας νοιάζει εάν έχουµε µόνο έναν ψηφοφόρο. Όχι,
πρέπει να απλώσουµε τη θεαµατικότητα της ΕΡΤ τόσο καλά σε
όλη την Ελλάδα, µε πραγµατικά ποιοτικά προγράµµατα, αυτά
που δεν παίζουν τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία έχουν ξεχυθεί στη
φθηνή και µη µεταγλωττισµένη τουρκική αγορά. Και αυτό είναι
ένα ζήτηµα.
Πρέπει, επίσης, να επισηµάνω ότι εδώ έχουµε ένα απίστευτο
ανακάτεµα διαφόρων αρµοδιοτήτων. Προσέξτε να δείτε πώς λειτουργεί η ΕΡΤ: Με εποπτικό συµβούλιο, µε διοικητικό συµβούλιο,
µε γενική συνέλευση, µε περιφερειακό συµβούλιο, µε διευθύνοντα σύµβουλο, µε διαµεσολαβητή, µε επιτροπή δεοντολογίας.
Μην ξεχνάµε και το ΕΣΡ.
Όλοι αυτοί λοιπόν θα ανακατεύονται; Πείτε µου ποιος θα έχει
τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εγώ προσωπικά δεν έχω πειστεί ότι µπορεί µε τέτοια πολυπραγµατοσύνη να λειτουργήσει η
ΕΡΤ, όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει.
Επίσης, θα ήθελα να µου εξηγήσετε τι ακριβώς θα πράξετε µε
το άρθρο 108, εάν έχω διαβάσει σωστά τα όσα έγραψε χθες ο κ.
Παπαχρήστος στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Είστε –λέει- πολύ ενοχληµένος που δεν πέρασε το άρθρο 108 και σκοπεύετε να παραιτηθείτε εάν δεν περάσει και από τη Βουλή. Πρέπει να ξέρουµε
πού πάµε. Τίθεται το θέµα: Ναι, βεβαίως να πάρουµε τις αποζηµιώσεις, αλλά τι θα γίνει µε εκείνους οι οποίοι θα επανέλθουν;
Σας παρακαλώ πολύ να υπολογίσετε τους «ασεπίτες». Είναι
διακόσιοι άνθρωποι που προσελήφθησαν, τους πήρε το κράτος.
Αυτό είναι ένα συµβόλαιο µε το κράτος. Τους πετάτε; Τι γίνεται
µε τα ΑΜΕΑ που υπάρχουν µέσα στην ΕΡΤ;
Επίσης, υπάρχει κάτι το οποίο µε εντυπωσιάζει. Η Επιτροπή
Δεοντολογίας λέει ότι θα κάνει άσκηση εσωτερικού ελέγχου.
Προλαµβάνεται µε την άσκηση εσωτερικού ελέγχου η εκποµπή
τυχόν αντιδεοντολογικών προγραµµάτων. Δηλαδή; Λογοκρισία.
Θα πηγαίνει ο κάθε παραγωγός και ο κάθε δηµιουργός σε
αυτήν την επιτροπή το πρόγραµµά του -είναι στο άρθρο 13- και
θα του λέει «δώσε µου τη σφραγίδα», όπως πήγαινα επί εποχής
Γιάννη Καψή µε τα βρεγµένα δοκίµια της σελίδας στη Ζαλοκώστα για να πάρω σφραγίδα; Αυτό θα γίνεται;
Κλείνω µε προτάσεις, γιατί ο κόσµος θέλει προτάσεις. Πάρτε
πίσω την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Επαναλειτουργήστε
την ΕΡΤ. Συµφωνώ µε τον κ. Κοντογιάννη σε αυτά που είπε σχετικά µε το ότι µε λειτουργία της ΕΡΤ θα έπρεπε να κάνετε τις
όποιες αλλαγές. Δώστε µας ένα business plan µε κοστολογήσεις. Δώστε µας τον προσανατολισµό του προγράµµατος του
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κάθε καναλιού ξεχωριστά. Θέλετε να κάνετε τη ΝΕΤ ενηµερωτικό; Θέλετε να κάνετε την ΕΤ1 –αν την κρατήσετε- θεµατολογικό
µε ποδόσφαιρο και ψυχαγωγία; Μακριά τα χέρια από την ΕΤ3,
διότι όπως ξέρετε είναι το κανάλι εκείνο µε το λιγότερο κοστολόγιο και το καλύτερο πρόγραµµα.
Το ίδιο και στα ραδιόφωνα. Έχετε την ΝΕΤ-105,8, έχετε την
ΕΡΑ-ΣΠΟΡ, έχετε το εκπληκτικό «ΚΟSΜΟS» µε την ωραιότερη
µουσική, έχετε το Τρίτο Πρόγραµµα, τους τοπικούς περιφερειακούς σταθµούς. Ζητάµε αυτά να µπουν σε λειτουργία. Αξιολογείστε µετά µε βάση αυτό το business plan, το προσωπικό. Είναι
δυόµισι χιλιάδες άνθρωποι. Σας ζήτησα να µου δώσετε κατάλογο
που να λέει πόσοι δουλεύουν σήµερα ή πόσοι δούλευαν πριν
απολυθούν –που ακόµα εργάζονται οι άνθρωποι βεβαίως εθελοντικά- ανά κανάλι. Είναι σηµαντικό να το ξέρουµε και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κάτι τελευταίο, για να µην πάρω άλλο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γνωστή η ευαισθησία
και η γνώση σας, αλλά δυστυχώς από εσάς έτυχε να ξεκινήσει η
µείωση του χρόνου.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε, και θα το σεβαστώ απόλυτα.
Αυτό το οποίο για εµένα έχει πολύ µεγάλη σηµασία είναι ότι
είναι ακραίο, όχι ότι είναι µέσα στην Αγία Παρασκευή κάποιοι άνθρωποι και αυτήν τη στιγµή δουλεύουν, βγάζοντας µέσω διαδικτύου τα προγράµµατα, αλλά ήταν ακραίο ότι κατεβάσατε τους
διακόπτες. Έδειξε ότι δεν υπήρχε το πολιτικό θάρρος ακόµα και
να συγκρουστείτε, αν είχατε επιχειρήµατα –για καλό δικό σαςµε εκείνους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει πραγµατικά δεν ζητούσαν τίποτα παραπάνω -πέρα από τους λόχους τους κοµµατικούςπαρά να κάνουν µε ευσυνείδητο τρόπο τη δουλειά τους. Και την
έκαναν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουίκ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μιχαλάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, η δικοµµατική Κυβέρνηση προσπαθεί µε το παρόν
σχέδιο νόµου να µας κάνει να ξεχάσουµε όσα απαράδεκτα και
αντιδηµοκρατικά έχουν µεσολαβήσει εδώ και περίπου σαράντα
ηµέρες. Η Κυβέρνηση νοµίζει ότι απευθύνεται σε «λωτοφάγους».
Δεν έχουν ξεχαστεί ούτε πρόκειται να ξεχαστούν ούτε να θεραπευθούν µε το σχέδιο νόµου για τη ΝΕΡΙΤ η παρανοµία, το πραξικόπηµα, το «µαύρο», η λογοκρισία.
Μόνη σωστή οδός που πρέπει να ακολουθήσετε, κύριοι της
Κυβέρνησης, είναι να άρετε το «µαύρο», να εφαρµόσετε την προσωρινή διαταγή του Συµβουλίου της Επικρατείας, να επαναφέρετε τα πράγµατα στην κατάσταση πριν από την 11η Ιουνίου,
δηλαδή να ανοίξετε τους ποµπούς και τις συχνότητες, να αφήσετε τους εργαζοµένους να επιτελέσουν χωρίς παρεµβάσεις το
δηµοσιογραφικό, ενηµερωτικό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό τους
έργο.
Εσείς όµως επιµένετε στην παρανοµία, την πειρατεία και τη
λεηλασία του αρχείου της ΕΡΤ και των δηµιουργών της µε τη ΔΤ
που ξεκίνησε να εκπέµπει από ιδιωτικά στούντιο, έξω από κάθε
πλαίσιο νοµιµότητας και δικαίου, αποσπώντας µόνο τη χλεύη και
την κατακραυγή εντός και εκτός των συνόρων.
Το σχέδιο νόµου προετοιµάζει το έδαφος για µια κακέκτυπη
συρρικνωµένη ΕΡΤ –κακόηχα αποκαλείται ΝΕΡΙΤ- η οποία θα
είναι έρµαιο των ιδιωτικών συµφερόντων στο χώρο του Τύπου
και όχι µόνο. Προσπαθείτε να διαµορφώσετε το τοπίο της ραδιοτηλεόρασης για την επόµενη δεκαετία και µάλιστα µε αφετηρία
το διορισµό του µεταβατικού σχήµατος και του πρώτου διευθύνοντος συµβούλου απευθείας από την Κυβέρνηση.
Με τον αυτόν τον πρώτο κρίκο, τον προερχόµενο από τη δικοµµατική Κυβέρνηση, το διορισµένο δηλαδή από την Κυβέρνηση, ξεκινάει η αλυσίδα της διαπλοκής και της ποδηγέτησης
της νέας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. «Αλλάζει ο Μανωλιός και
βάζει τα ρούχα του αλλιώς», όπως λέει η παροιµία. Και όχι απλώς
τα αλλάζει, αλλά τα κόβει και τα ράβει στα µέτρα της αγοράς και
της Κυβέρνησής σας ταυτόχρονα, αγοράς δηλαδή καπιταλιστι-
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κών συµφερόντων σε περίοδο κρίσης, που χέρι-χέρι µε την Κυβέρνηση προωθούν τη λεηλασία των δηµόσιων αγαθών και
πόρων.
Στην ΕΡΤ συνέβη από την πρώτη µέρα και σε πρώτη φάση µε
τις αθλητικές µεταδόσεις που παραχωρήθηκαν, όπως αναφέρουν δηµοσιεύµατα, έναντι εξευτελιστικού τιµήµατος σε ιδιωτικά
κανάλια. Εποµένως, στην πραγµατικότητα η ΝΕΡΙΤ ή η ΔΤ, όπως
µεταδίδεται, δεν θα έχει ως στόχο την εκπόνηση τηλεοπτικού και
ραδιοφωνικού προγράµµατος, την πραγµατική και αµερόληπτη
ενηµέρωση, την ανάδειξη του πολιτισµού, την ψυχαγωγία των
τηλεθεατών και των ακροατών. Θα είναι ένας ιµάντας µεταφοράς
των πόρων της ΕΡΤ και των πόρων των δηµόσιων ταµείων στις
τσέπες «ηµετέρων» και των ιδιωτών επιχειρηµατιών του Τύπου.
Θα είναι ένας µηχανισµός προπαγάνδας παραπληροφόρησης
και διχασµού της κοινωνίας. Θα είναι ένας εργασιακός χώρος
πλήρως ελαστικοποιηµένων και αντεργατικών συνθηκών απασχολισιµότητας, µοντέλο για όλο το διαλυµένο δηµόσιο και τις
ΔΕΚΟ, υπό την απειλή της ιδιωτικοποίησης και της εκποίησης
όσο-όσο.
Είναι αποκαλυπτικές των προθέσεων οι προβλέψεις για το µεταβατικό εποπτικό συµβούλιο και τον πρώτο διευθύνοντα σύµβουλο, που κατόπιν καθορίζουν µε τη σειρά τους τα διάδοχα
διοικητικά όργανα και σχήµατα. Αυτά τα µεταβατικά όργανα διορίζονται από την Κυβέρνηση. Η εξάρτηση από την Κυβέρνηση
και µάλιστα τη συγκεκριµένη Κυβέρνηση δεν παύει, απλώς µεταµφιέζεται. Προσπαθεί, µάλιστα, να προκαθορίσει τα πράγµατα
σε βάθος εξαετίας, πέρα από θητείες που συνδέονται µε δηµοκρατικές νοµιµοποιήσεις ή ελέγχους και εποπτείες από δηµοκρατικά εκλεγµένες λειτουργίες, όπως θα ήταν για παράδειγµα η
Βουλή.
Όπως είπα και πριν, η Κυβέρνηση και οι παρασκευαστές του
σχεδίου νόµου διάλεξαν αγορά, διάλεξαν καπιταλισµό σε κρίση
και σε περίοδο βίαιου µοιράσµατος ιµατίου του δηµοσίου χώρου
και της τράπουλας των συµφερόντων. Διάλεξαν να αναλάβει τη
δηµόσια ραδιοτηλεόραση η όποια εταιρεία κυριαρχήσει στο διαγωνισµό, πάντα µε τις ευλογίες της Κυβέρνησης Σαµαρά, µια
εταιρεία που, κατά την έκφραση που υπάρχει στον Τύπο, θα είναι
µια εταιρεία-κυνηγός κεφαλών. Από τη µια, θα ξεκινήσει τις καρατοµήσεις από τους εργαζοµένους της ΕΡΤ, όσους δεν είναι
εκλεκτοί, όσους δεν είναι πειθήνιοι, όσους δεν είναι του «γαλαζοπράσινου» κλίµατος σήψης, καταστροφής και παρακµής. Στη
συνέχεια, θα στρατολογήσει και θα εντάξει, διά των απευθείας
αναθέσεών της, εγνωσµένου κύρους εκλεκτούς της παρασιτικής
µεγαλοαστικής τάξης και των ιδιωτών εκδοτών και καναλαρχών,
αµείβοντας και πλασάροντας φύκια για µεταξωτές κορδέλες.
Κάπως έτσι η ΝΕΡΙΤ θα αποδειχθεί χρυσωρυχείο για τους λίγους της εξωτερικής ανάθεσης και της προνοµιακής µεταχείρισης και γαλέρα για τους πολλούς. Αυτή εποµένως δεν είναι
δηµόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά ιδιωτικός φορέας-παρίας των
ενηµερωτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών προγραµµάτων και
εξελίξεων. Κάτω από αυτό το πρίσµα, το σχέδιο νόµου πρέπει να
καταψηφιστεί και να απορριφθεί στο όνοµα του λαού, του δηµοσίου συµφέροντος και της αποστολής, που το Σύνταγµα επιτάσσει σε έναν πραγµατικό δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Μιχαλάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θέσω ένα ερώτηµα ρητορικό και να δώσω µια απάντηση, ξεκινώντας την οµιλία
µου. Γιατί άραγε, η Κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τελείως
τις ρόδες στο όχηµα της κρατικής τηλεόρασης;
Απαντώ: Κατά την άποψή µου, τρία ήταν τα χαρακτηριστικά
της µέχρι τώρα κακής, αν θέλετε, απόδοσης. Πρώτα απ’ όλα,
ήταν η χαµηλή απόδοση σε ό,τι αφορά την προτίµηση του κοινού
στο τι κανάλι θα βλέπει. Κακά τα ψέµατα, πληρώναµε όλοι από
την τσέπη µας ένα κανάλι, που ναι µεν το αγαπούσαµε, αλλά δεν
το βλέπαµε. Ήταν 1% µε ένα 1,5% για την ΕΤ1, λίγο παραπάνω
στο σύνολο του προγράµµατος για τη ΝΕΤ. Άκλαυτο το πρό-
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γραµµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Υπάρχει καµµία αντίρρηση; Ελπίζω πως όχι.
Δεύτερη αιτία ήταν η σπατάλη. Όλοι εδώ µέσα, ο καθένας µε
τη δική του ερµηνεία, µιλά για τη σπατάλη στην κρατική ραδιοτηλεόραση.
Τρίτη αιτία ήταν η αδυναµία να συλλάβει νέους ορίζοντες, να
γίνει ένα σύγχρονο κανάλι ουσιαστικής ενηµέρωσης.
Υπάρχει κανείς σε αυτήν την Αίθουσα που πιστεύει ότι η επάνοδος –και εδώ θα χρησιµοποιήσω την έκφραση του αξιότιµου
εισηγητού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- στην προτεραία κατάσταση διασφαλίζει τη διαφορετική απόδοση σε αυτά τα τρία;
Εγώ λέω πώς όχι. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπερθεµατίζω την προσπάθεια της Κυβέρνησης να αλλάξει το σκηνικό.
Συζητούµε εδώ για τη σπατάλη, που όλοι ξέρουµε ότι υπήρχε.
Στη σπατάλη συµµετείχαν µόνο οι κακές, τραγικές –θα πω- διοικήσεις; Και ακόµη περισσότερο, η απαράδεκτη ανοχή των εκάστοτε διά των ετών, αρµοδίων Υπουργών ή Υφυπουργών σε
αυτήν τη σπατάλη; Να µην τους αφήσουµε απέξω, κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες για την κατάντια
της ΕΡΤ, που διανύουν όλο το πολιτικό σύστηµα. Ναι, οι εργαζόµενοι ήταν απέξω; Η περίφηµη ΠΟΣΠΕΡΤ ήταν απούσα ή ήταν
συµµετέχουσα σε αυτές τις σπατάλες; Εξαιρώ τη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων, που ξέρω πολύ καλά –και έχω προσωπική άποψη, πιστέψτε µε- ότι έκαναν καλά τη δουλειά τους
όσοι ήταν εκεί. Οι άλλοι όχι.
Αυτά λοιπόν τα γεγονότα µε την επάνοδο στην προτεραία κατάσταση, διασφαλίζουν αλλαγή κατεύθυνσης;
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διασφαλίζουν αλλαγή
κατεύθυνσης. Μπορούµε να έχουµε χίλιες διαφωνίες για τον
τρόπο ο οποίος επελέγη. Αυτό όµως το οποίο συζητάµε σήµερα,
δεν θα έχει καµµία σχέση µε αυτό που θα συζητήσουµε το Σεπτέµβρη ή τον Οκτώβρη.
Και εκεί είναι το στοίχηµα της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ,
ότι όλη αυτή η συζήτηση η οποία υπάρχει στο πολιτικό σύστηµα
και σ’ αυτήν την Αίθουσα, δεν έχει καµµία σχέση µε τη συζήτηση
του Οκτωβρίου. Εκεί είναι το στοίχηµα της Κυβέρνησης, αν θα
µπορέσει να παρουσιάσει µια καινούργια κρατική ραδιοτηλεόραση –γιατί για κρατική ραδιοτηλεόραση µιλούµε- που να έχει
λιγότερο κόστος, να έχει µεγαλύτερη απόδοση και να έχει συλλάβει τους νέους ορίζοντες της ενηµέρωσης, του πλουραλισµού,
του πολιτισµού και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αυτό είναι το στοίχηµά µας.
Όλα τα υπόλοιπα είναι στιγµιότυπα για τα οποία η ιστορία δεν
θα ασχοληθεί πάρα πολύ. Και δεν θα ασχοληθεί πάρα πολύ, γιατί
στην πολιτική αυτό που µετράει, είναι το αποτέλεσµα.
Είπε ο αξιότιµος Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σ’
αυτήν την Αίθουσα στην αρχή µεν της οµιλίας του, ότι η ΕΡΤ ηγεµονεύει –το διαβάζω- του πολιτισµού, της ενηµέρωσης και στο
τέλος της οµιλίας του είπε ότι είναι όχηµα κοµµατισµού και απαξίωσης.
Διαλέξτε. Την ΥΕΝΕΔ χτυπάτε ή την ΕΡΤ; Πρέπει να διαλέξετε.
Και πρέπει ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και όλες οι δυνάµεις εδώ στην Αίθουσα να διατηρούν την αξιοπιστία τους. Να
γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε κάποια απορία,
κυρία Κωνσταντοπούλου;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λέω, εσείς διαλέξατε την Κυβέρνηση και αυτό δείχνει αξιοπιστία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως δείχνει γιατί
πρώτον, υπηρετώ τον ίδιο ιδεολογικό χώρο, τον οποίο πάντοτε
υπηρετούσα και γιατί δεύτερον, πάντοτε στη ζωή µου είχα µια
απέχθεια στον ακτιβισµό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και µία αγάπη στην εξουσία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στην οµιλία σας, κυρία
Κωνσταντοπούλου, αρκετά σας απήντησα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ρωτήσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και επειδή µε προκαλείτε,
θα σας πω το εξής: Πότε η εκπρόσωπός σας στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο που είναι και συγγενής σας, διαµαρτυρήθηκε για την κρατική ραδιοτηλεόραση ή για τα πειρατικά κανά-
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λια;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχει εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ πολύ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί όταν αποκαλείτε πειρατικά τα κανάλια τα ιδιωτικά εδώ και µάλιστα διά στόµατος Αρχηγού Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τότε να έχετε το θάρρος να
µην πλασάρεσθε κάθε πρωί σε όλες τις ζώνες των «πειρατικών»
ιδιωτικών καναλιών και να µην επιχειρείτε να χρησιµοποιείτε τα
«πειρατικά» κανάλια για τη σωστή και πλουραλιστική διάδοση
των δικών σας απόψεων.
Αυτό λοιπόν, ο δυϊσµός στον πολιτικό σας λόγο, είναι και ο
υπεύθυνος για την πολιτική σας και δηµοσκοπική σας υποχώρηση, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτηµα.
Το ζήτηµα είναι, αν θα µπορέσουµε να κερδίσουµε το στοίχηµα µιας ικανής πλουραλιστικής ραδιοτηλεόρασης, στοίχηµα
το οποίο η Κυβέρνηση οφείλει –και ορθώς και επαινώ που ανέλαβε ο κ. Καψής, ο οποίος είναι πολιτικά αχρωµάτιστος, αλλά δηµοσιογραφικά είναι έντονα χρωµατισµένος µε εµπειρία και
επιτυχίες, για να µην κατηγορηθεί ποτέ ότι αυτό το εγχείρηµα
εµπίπτει στους κανόνες του κοµµατισµού, στους οποίους πολλές
φορές περιπίπτουµε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα και για να υπάρχει µια εγγυοδοσία ότι το εγχείρηµα τουλάχιστον το ανέλαβε και
το υλοποιεί ένας άνθρωπος, τον οποίο δεν µπορούµε να τον κατηγορήσουµε για έλλειψη αγάπης, σεβασµού στον πλουραλισµό
και στην ιδέα της ενηµέρωσης- να το κερδίσει µε δύο τρόπους.
Πρώτον, να δώσει µία ικανή έκφανση των νέων οριζόντων της
ενηµέρωσης, της διεθνούς και της εγχώριας και της πολυπολιτισµικότητας αυτής της χώρας, που θα είναι πολύ µεγάλο το µήνυµα εντός και εκτός της Ελλάδος.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τους εργαζοµένους, να σεβαστεί όσο
µπορεί αυτούς που είναι ανήµποροι, που δουλεύει ένας στην οικογένειά τους, που έχουν πολλά παιδιά, τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και όλες εκείνες τις κατηγορίες για τις οποίες το πολιτικό σύστηµα έχει ρίξει πολλά δάκρυα σε αυτήν την Αίθουσα και
πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύουµε ότι δεν ήταν κροκοδείλια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε και βέβαια, κοντά σε αυτούς που είπατε, υπάρχουν πάρα
πολλοί ικανοί στην ΕΡΤ.
Η κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου έχει τον λόγο.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, δεν µπορώ να µην συγχαρώ τον κ. Κεδίκογλου για
την τεκµηρίωση που έκανε πάνω στο νοµοσχέδιο που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης είµαι είκοσι οκτώ ετών. Έχω µεγαλώσει µε το παιδικό πρόγραµµα της
δηµόσιας ελληνικής τηλεόρασης, µε τις εκποµπές, όπως τη
«Φρουτοπία», «Του κουτιού τα παραµύθια» και άλλες πολλές.
Επίσης, έχω ακόµη έντονες παιδικές µνήµες από το ραδιόφωνο που άκουγαν οι γονείς µου, τον «102» της Θεσσαλονίκης
µε τον Χατζιδάκι, τη Μίλβα, τον Μικρούτσικο και άλλους πολλούς, στιγµές αθωότητας, που πραγµατικά, θα ήθελα να ζήσουν
και τα δικά µου παιδιά.
Όµως έχω και άλλες µνήµες από την παιδική µου ηλικία, τους
γονείς µου και τους παππούδες µου να µου διηγούνται µαύρες,
δύσκολες, ντροπιαστικές στιγµές της ιστορίας αυτού του τόπου
και να µου λένε «ευτυχώς, εσείς δεν θα τα ζήσετε όλα αυτά».
Τελικά και παρόµοιες στιγµές απαγορεύσεων και αυταρχισµών
ζούµε και οι νεότερες γενιές δεν πρόκειται να έχουν το προνόµιο
µιας πραγµατικά εκπαιδευτικής τηλεόρασης, όπως ήταν η ΕΡΤ
πολλά χρόνια πριν.
Γι’ αυτές τις ακρότητες που ζούµε σήµερα, σίγουρα δεν είναι
υπεύθυνος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο σοκαριστικές ήταν οι στιγµές µετά το
«µαύρο» στις οθόνες µας, άλλο τόσο σοκαριστική ήταν και η χθεσινή απαγόρευση της κυκλοφορίας που προκαλέσατε στο κέντρο της Αθήνας. Δεν µπορούσε κανείς πεζός να κυκλοφορήσει,
γιατί τον σταµατούσε η Αστυνοµία και ζητούσε ταυτότητα.
Είµαστε υποχρεωµένοι όµως να ξεπεράσουµε αυτό το σοκ
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όλοι µας και να πούµε «ως εδώ, φτάνει», να βγούµε στους δρόµους –όπως και κάνουµε- και να δηλώσουµε την αλληλεγγύη µας
στους υπό απόλυση εργαζοµένους σε όλη την Ελλάδα που είναι
πάρα πολλοί. Και δεν είναι µόνο οι απολυµένοι της ΕΡΤ, όπως
είπε προχθές ή χθες ο κ. Βορίδης, είναι και άλλοι. Βγαίνουµε
στους δρόµους και δηλώνουµε ότι θα υπερασπιστούµε και το
Σύνταγµα και τη δηµοκρατία και την ελευθερία µας. Διαδηλώνουµε για την ελευθερία του λόγου, την ενηµέρωση, τα δηµόσια
αγαθά και το δηµόσιο χώρο.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, φέρατε επτά σελίδες
για τη Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση, την
ίδια στιγµή που τα µνηµόνια έρχονται σε τόµους διακοσίων και
τριακοσίων σελίδων. Τόση αξία της δίνετε. Μέσα σε επτά σελίδες
όµως δεν χωράνε ούτε τα µουσικά σύνολα της ΕΡΤ ούτε οι δεκάδες περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, ούτε το περιοδικό
της, ούτε καν το ανεκτίµητης αξίας αρχείο της, δηλαδή όλος ο
πολιτισµός που παρήγαγε τόσα χρόνια η ΕΡΤ.
Όλα τα παραπάνω λοιπόν είναι, που και οι εργαζόµενοι της
ΕΡΤ και εµείς και όλος ο λαός που συµπαραστάθηκε εκείνες τις
µέρες και συνεχίζει να συµπαραστέκεται στο Μέγαρο, υπερασπιζόµαστε αυτόν τον ενάµιση µήνα και όχι την άλλη, τη διεφθαρµένη, τη ρουσφετολογικά καµωµένη, τη βρώµικη ΕΡΤ, που το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έχτιζαν τόσα χρόνια.
Και φυσικά αυτή τη δεύτερη ΕΡΤ δεν τη θέλει κανείς µας. Αλλά
το προφανές και που καταλαβαίνουµε όλοι, είναι ότι εσείς που
τη δηµιουργήσατε, δεν µπορείτε και δεν είστε ικανοί να την αλλάξετε. Και δεν µπορείτε, γιατί δεν ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι
διαδικασίες µε αξιοκρατικά και δηµοκρατικά κριτήρια, γιατί
απλώς δεν το κάνατε ποτέ.
Αφήνετε τα ιδιωτικά κανάλια να σφετερίζονται συχνότητες για
τις οποίες δεν έχουν πληρώσει ποτέ τους. Εκπέµπουν ελεύθερα.
Από την άλλη, όταν κάποιοι τηλεοπτικοί σταθµοί αποφάσισαν να
εκπέµψουν το πρόγραµµα της, «πειρατικής», κατ’ εσάς, ΕΡΤ,
τους κόψατε αµέσως το σήµα γιατί παρανοµούσαν. Δώσατε εντολή να πέσει η σελίδα nerit.gr, γιατί γελοιοποιηθήκατε που πρόλαβε άλλος να την κατοχυρώσει. Αυτή είναι λοιπόν η δηµοκρατία
σας.
Εµείς ζητάµε να φύγει το «µαύρο» τώρα κιόλας. Να ξαναεκπέµψει η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και όπου υπάρχει απόδηµος Ελληνισµός.
Θέλουµε να ενισχύσουµε τα πραγµατικά δηµόσια ραδιοτηλεοπτικά µέσα για όλους τους πολίτες και όλες τις πολιτικές απόψεις
και πολιτιστικές προτιµήσεις, ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση και τα ιδιωτικά συµφέροντα, πραγµατικά στην υπηρεσία
εκείνων, που πληρώνουν για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, µε
αποφασιστικό ρόλο των εργαζοµένων σε όλα τα ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία και το πρόγραµµά τους.
Θέλουµε –και θα το κάνουµε- αδειοδότηση όλων των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών από µηδενική βάση, µε τήρηση όλων των
νοµίµων προϋποθέσεων και αυστηρά κριτήρια. Επιδιώκουµε ίση
πρόσβαση από όλους σε όλες τις διαθέσιµες πηγές πληροφόρησης και κατοχύρωση δικαιώµατος ισότιµης µεταχείρισης όλων
των πολιτών από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε µια δηµόσια τηλεόραση που να µην έχει ως αυτοσκοπό την τηλεθέαση, αλλά τη διάδοση πολιτισµού, τη διαπαιδαγώγηση των νέων και φυσικά την αµερόληπτη ενηµέρωση
–λέξεις άγνωστες για όλους εσάς της συγκυβέρνησης.
Δεν θα σας επιτρέψουµε όµως να κάνετε και εµάς να τις ξεχάσουµε. Μαζί µε τις πιο ζωντανές, τις πιο δηµιουργικές δυνάµεις
της κοινωνίας θα ανάψουµε τη σπίθα για ριζοσπαστικές αλλαγές
σε όλη την Ευρώπη. Έχουµε χρέος να το κάνουµε, είµαστε έτοιµοι να το κάνουµε και θα το κάνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος, κ. Καραµανλή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι στον κατάλογο,
κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι στη θέση του κ.
Αυγενάκη, ο οποίος πήγε πιο κάτω.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αρκετοί σε αυτήν την
Αίθουσα που έχουν περάσει κατά τη διάρκεια του επαγγελµατικού τους βίου από την ΕΡΤ και έχουν προσωπική άποψη για τη
λειτουργία της.
Κυρία Αγαθοπούλου, ως «γαλάζιο» παιδί είµαι απολυµένη.
Κατά την άποψή σας, θα έπρεπε η «γαλάζια» Κυβέρνηση να µε
έχει ενηµερώσει τέσσερις µήνες πριν, για να πάρω µια ωραία µετάταξη και να σώσω το τοµάρι µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα έφερε έτσι η τύχη, ώστε στη
φάση που κλείνει αυτός ο κύκλος λειτουργίας της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, να είµαι και εγώ υπάλληλος της ΕΡΤ, έστω και
σε αναστολή των καθηκόντων µου, λόγω της βουλευτικής ιδιότητας. Γι’ αυτό θα µου επιτρέψετε έναν πιο προσωπικό τόνο στην
τοποθέτησή µου.
Η ΕΡΤ υπήρξε για πολλά χρόνια ο χώρος της δουλειάς µου, ο
χώρος που είχα την τύχη να γνωρίσω αξιόλογους συναδέλφους
και ανθρώπους που µου δίδαξαν πολλά. Να δηµιουργήσω φιλίες
που θα µε συντροφεύουν για πάντα, ανεξάρτητα από κοµµατικές
προτιµήσεις. Υπήρξε ο χώρος που µου δόθηκε η ευκαιρία να σταδιοδροµήσω επαγγελµατικά. Οι εµπειρίες που αποκόµισα όλα
αυτά τα χρόνια ήταν πολύτιµες. Θα τις χαρακτήριζα µοναδικές.
Υπήρχαν όµως και παθογενείς καταστάσεις. Πήρα από την
ΕΡΤ και δύσκολα µαθήµατα. Μπορώ να µοιραστώ µαζί σας πολλές ιστορίες ενδεικτικές του νοσηρού τρόπου λειτουργίας της
ΕΡΤ. Ιστορίες για εργαζοµένους που υποχρεώνονταν να χτυπούν
πόρτες, όταν έληγε η σύµβασή τους, παρ’ ότι άξιζαν και δικαιούνταν βάσει της απόδοσής τους να συνεχίσουν να εργάζονται, διότι
έτσι ήταν δοµηµένο το σύστηµα και έτσι λειτουργούσε, για εργαζόµενους που υποχρεώνονταν να ενταχθούν σε στρατόπεδα,
οµάδες, παρέες που υπηρετούσαν συνδικαλιστικά και κοµµατικά
συµφέροντα, για να επιβιώσουν επαγγελµατικά.
Τη δεκαετία του 1990 υπήρχαν λίγοι, αλλά υπήρχαν συνάδελφοι που περνούσαν την 1η και τη 16η του µήνα για να πληρωθούν
και όταν µπήκαν τα ΑΤΜ µηχανήµατα, δεν χρειάστηκε να πατούν
ποτέ. Και βγάζαµε όλη τη δουλειά εµείς οι συµβασιούχοι. Είµαι
από το 1991 στην ΕΡΤ3 και από το 1994 στην ΕΡΤ και είµαι µε
µπλοκ παροχής υπηρεσιών µέχρι το 2006, που έγινα αορίστου
χρόνου επί κ. Παυλόπουλου.
Γι’ αυτά έχουν µιλήσει πολλοί, αρµόδιοι και αναρµόδιοι. Αυτή
όµως είναι η µία όψη του νοµίσµατος, διότι για κάθε ιστορία αναξιοκρατίας και ρουσφετιού έχω να σας διηγηθώ άλλες δύο ιστορίες ενδεικτικές του φιλότιµου και της σηµαντικής προσωπικής
και ποιοτικής δουλειάς των εργαζοµένων. Σε κάθε περιστατικό
µε οσµή αδιαφάνειας αντιστοιχούν πολλά περισσότερα ανθρώπων, κατά κανόνα χαµηλόµισθων, που στήριζαν την ΕΡΤ µε το
µεράκι και το πάθος τους. Συνάδελφοι οι οποίοι έχασαν τη ζωή
τους στην άσκηση του καθήκοντος. Σε κάθε παθογένεια που πηγάζει από τη δηµοσιοϋπαλληλική και συντεχνιακή νοοτροπία,
αναλογούν πολλά παραδείγµατα άψογου επαγγελµατισµού, ευσυνειδησίας και αξιοπρεπέστατου αποτελέσµατος.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η ΕΡΤ είχε απαξιωθεί στη συνείδηση της πλειοψηφίας της κοινής γνώµης. Οι εργαζόµενοι σε
αυτήν φέρουν µερίδιο ευθύνης το οποίο όµως, είναι συντριπτικά
µικρότερο, σε σχέση µε τις ευθύνες των κυκλωµάτων που αποµυζούσαν τη δηµόσια τηλεόραση. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να τους
βάζουµε όλους στο ίδιο τσουβάλι, διότι όταν απολύονται κάποιοι
άνθρωποι, δεν χρειάζεται να λοιδορούνται κιόλας και µάλιστα
συλλήβδην.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα περιέγραψα είναι η εικόνα
της ΕΡΤ µέσα από τα µάτια ενός εργαζοµένου σε αυτήν, που το
κλείσιµό της σε προσωπικό και ανθρώπινο επίπεδο τού έχει στοιχίσει. Και του έχει στοιχίσει ειλικρινά. Σίγουρα περισσότερο απ’
ό,τι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων κοµµάτων, που
έσπευσαν να παραστήσουν τους θλιµµένους συγγενείς, µε περίσσευµα υποκρισίας και λαϊκισµού. Αυτοί που χαρακτήριζαν την
ΕΡΤ ως ΥΕΝΕΔ παλαιάς κοπής και εργαλείο µνηµονιακής προπαγάνδας και στη συνέχεια θρηνούσαν για τη φίµωση της δηµόσιας τηλεόρασης. Αυτοί που κατηγορούσαν την ΕΡΤ για
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µονοµέρεια –µιλάω για το ΚΚΕ- και µεροληψία στην ενηµέρωση
και κόπτονται σήµερα για το µέλλον της. Αυτοί που επένδυσαν
στην αγωνία περισσότερων των δύο χιλιάδων εξακοσίων οικογενειών, µε σκοπό τα µικροκοµµατικά οφέλη.
Θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρείτε σωστό ότι 2011 µε 2012 υπήρχαν αναρτηµένα χαρτιά µε φέρετρο, των Βουλευτών τότε, Αγάτσα, Ασπραδάκη, Τσόκλη; Να πεθάνουν; Θεωρείτε σωστό να υπάρχει αυτήν τη στιγµή,
φωτογραφία µου, το τελευταίο δεκαήµερο, στους διαδρόµους
της ΕΡΤ; Αυτήν τη δηµοκρατία προασπίζεστε; Εγώ, όχι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γιατί το λέτε στο ΣΥΡΙΖΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν νοµίζω ότι εκφράζει όλους. Δεν αναφέρθηκε σε όλους.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Στην ελληνική κοινωνία έχει εδραιωθεί
η αντίληψη ότι η ΕΡΤ ήταν ένας οργανισµός που χρειαζόταν αλλαγή εκ βάθρων. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι ήταν ανάγκη να
δηµιουργηθεί ένας φορέας απαλλαγµένος από πρακτικές και νοοτροπίες δεκαετιών, που την οδήγησαν στην απαξίωση. Ένας
φορέας µε ξεκάθαρους κανόνες στη διαχείριση και τη λειτουργία
του και αξιοκρατική αξιολόγηση του στελεχιακού δυναµικού,
όπου δεν θα έχει θέση το χρεοκοπηµένο µοντέλο των συντεχνιών
και του βολέµατος.
Θα ήθελα –δεν είναι εδώ ο κ. Καψής- να υπάρχει απόλυτη προτεραιότητα, κύριε Σταµάτη, στις προσλήψεις των παλιών εργαζοµένων και να ισχύσουν στο ακέραιο, όπως και συγκεκριµένα
κοινωνικά κριτήρια που σχετίζονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή ΑΜΕΑ.
Θα ήθελα να πω πάρα πολλά, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Θέλω
να κλείσω µε το εξής: Το «µαύρο» που έπεσε µπορεί να µε αιφνιδίασε και να µε σόκαρε. Όµως πιστέψτε µε ότι πολλές φορές
στα είκοσι δύο χρόνια που υπηρέτησα την ΕΡΤ, αλλά και πολλοί
συνάδελφοί µου παραπάνω από εµένα, έπεσε «µαύρο» στα µάτια
µας και στην ψυχή µας. Αυτό το «µαύρο» δεν θέλω να το ξαναδώ
ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος, ιδιαίτερα δηµοσιογράφος. Αυτό το
«µαύρο» πολεµούµε να φύγει για πάντα και στη θέση του να δώσουµε γενική, αδιάβλητη και ακοµµάτιστη ενηµέρωση για όλους
τους πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Καραµανλή.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μαρία Κανελλοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, θέλω και εγώ να
σας µιλήσω εκ µέρους µιας µεγάλης µερίδας ανθρώπων της γενιάς µου. Αυτής της κατασυκοφαντηµένης γενιάς του Πολυτεχνείου, που φταίει για όλα τα δεινά της µεταπολιτευτικής Ελλάδας.
Θέλω να σας µιλήσω για το τι σήµαινε και τι εξακολουθεί να
σηµαίνει για εµάς η δηµόσια ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, για εµάς τα παιδιά της ελληνικής επαρχίας και για την
ακρίβεια τα φτωχά παιδιά, χωρίς πρόσβαση σε ακριβά σχολεία,
χωρίς διακοπές και χωρίς ταξίδια σε άλλους τόπους.
Το ραδιόφωνο πρώτα και η µαυρόασπρη τηλεόραση αργότερα, υπήρξαν ένα ολάνοικτο παράθυρο στον κόσµο της γνώσης
και της φαντασίας, της ψυχαγωγίας και της απόλαυσης. Μάθαµε
γράµµατα και το εννοώ, περνώντας ατελείωτους χειµώνες στα
χωριά µας, όταν το χιόνι δεν ήταν αφορµή για σκι, αλλά ο λόγος
για να µαζευτούµε γύρω από σόµπες και τζάκια και ως µοναδική
επιλογή, µε όχηµα το ραδιόφωνο, να περιπλανηθούµε στους µαγικούς χώρους της µουσικής, του θεάτρου, της λογοτεχνίας και
του κινηµατογράφου αργότερα.
Έτσι ακούσαµε στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη τους «Πανθέους»
πολύ πριν γίνουν σίριαλ, έργα του Λέοντος Τολστόι όπως η «Ανάσταση», το θέατρο στο µικρόφωνο και τις µυθικές φωνές της Παξινού και της Αρώνη, του Χορν και της Λαµπέτη και άλλων
εκλεκτών καλλιτεχνών, πολύ πριν µας δοθεί η χάρη να τους απολαύσουµε διά ζώσης.
Μάθαµε το rock’n’roll από τον Γιάννη Πετρίδη και το νέο κύµα
από τον Γιώργο Παπαστεφάνου και αργότερα την όπερα από το
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Τρίτο Πρόγραµµα του Μάνου Χατζιδάκι που, όπως και σε εσάς,
κύριε Βορίδη -που λείπετε- πράγµα περίεργο, αρέσει και σε
εµάς.
Αλλά και τα νέα από εκείνο το ραδιόφωνο τα ακούσαµε, κύριε
Υπουργέ, και στοίχειωσαν τον παιδικό µας ύπνο οι δολοφονίες
του Λαµπράκη και του Τζον Κένεντι. Και όχι να πεις µε τίποτα αριστερές κυβερνήσεις.
Γι’ αυτό µας φάνηκε αφόρητη και τη βιώσαµε σαν τραύµα τη
σιωπή στο ραδιόφωνο και τη µαυρίλα στην οθόνη και αναρωτιόµαστε ποιοι σοφοί σκέφτηκαν, σήµερα µάλιστα που ανήκουµε
στη Δύση µε τη βούλα και ποιοι ψυχρά επέλεξαν να διαλύσουν
εν µία νυκτί, ό,τι είχε αποµείνει ως πολιτιστικό καταφύγιο στην
τηλεοπτική και ραδιοφωνική σφαίρα.
Διότι παρά τα κενά, τα λάθη και τις παραλείψεις, µόνο στη δηµόσια τηλεόραση µπορούσε να απολαύσει κανείς υπέροχες κινηµατογραφικές ταινίες, που ποτέ κανένα ιδιωτικό κανάλι δεν θα
φιλοξενήσει και εκποµπές σαν τον πολυβραβευµένο «Εξάντα» και
το «Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα», το «Παρασκήνιο» και το «Μονόγραµµα» κι άλλα πολλά, αληθινά φώτα πορείας, που ωστόσο,
καθώς λέτε, τα έβλεπαν λίγοι.
Έστω. Θα το δεχθώ ότι οι θεαµατικότητες και οι ακροαµατικότητες δεν ήταν ικανοποιητικές. Επειδή όµως όλοι ξέρουµε πώς
διαµορφώνονται και τι εξυπηρετούν οι µετρήσεις, θα σας πω,
κύριε Υπουργέ, ότι όταν έχεις το χρυσό χαρτί της κινηµατογραφικής λέσχης στο κανάλι σου και επιλέγεις να το παίξεις, να παίξεις τον Μπέργκµαν και τους αδελφούς Ταβιάνι στη 1.00’ τη
νύχτα, µε εργάσιµη ηµέρα, δεν έχεις κακή τηλεόραση, έχεις
απλώς κακό προγραµµατισµό. Ή κάτι χειρότερο, ίσως υπηρετείς
πολιτική απαξίωσης του δηµόσιου υπέρ των φίλων σου, του ιδιωτικού τοµέα. Σύνηθες.
Συνήθης επίσης η πρακτική σας, όταν «πονάει δόντι», αντί να
κάνετε τα δέοντα για να γιατρέψετε και να διορθώσετε, επιλέγετε
να κόψετε κεφάλια. Έτσι ακούσαµε τον κ. Μητσοτάκη να µας λέει
µε ανατριχιαστική ψυχραιµία ότι µε τις απολύσεις στην ΕΡΤ έχει
επιτευχθεί ο στόχος των δυόµισι χιλιάδων απολύσεων. Έχει λογική; Υπονοεί σχέδιο; Ποιος; Γιατί; Με ποια αξιολόγηση; Με ποια
κριτήρια; Με ποια αξιοκρατία; Πότε; Όποιον πάρει ο χάρος! Και
δυστυχώς, ο πολιτισµός και οι άνθρωποι που τον υπηρετούν είναι
από τους πρώτους που συνήθως παίρνει.
Δεκαεννέα χρόνια µετά από το θάνατο του Μάνου Χατζιδάκι,
αντί για φόρο τιµής στη µνήµη του, εσείς κλείνετε τη χορωδία
που εκείνος ίδρυσε το 1977 και διαλύετε τα µουσικά σύνολα της
ΕΡΤ, απολύοντας διακόσιους ανθρώπους, οι οποίοι όλα αυτά τα
χρόνια, προσέφεραν τα µέγιστα στον µουσικό πολιτισµό της
χώρας.
Ποιος εξυπηρετείται από τις ενέργειές σας; Μα οι γνωστοί. Να
µη χάσω χρόνο να τους απαριθµήσω πάλι, τους ακούσαµε πολλές φορές µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Όµως είστε συνένοχοι.
Αργά µα σταθερά, συνειδητά εντούτοις, τους επιτρέπετε να αποµείνουν κυρίαρχοι του τηλεοπτικού πολιτισµού και της, τάχα,
ενηµέρωσης, της πλύσης δηλαδή των εγκεφάλων, της παραπληροφόρησης και παραδίνετε τις οθόνες στα πρωινάδικα της
µόδας, του κουτσοµπολιού, των διαζυγίων, των αστρολόγων και
των συνταγών µαγειρικής.
Σε µια εποχή που οι καλλιτέχνες όλων των κλάδων αλλά και οι
δηµοσιογράφοι δοκιµάζονται από ανεργία, που καταγράφει ποσοστά άνω του 90%, εσείς επιλέγετε να κατεβάσετε ρολά σε
έναν ακόµα χώρο εργασίας. Χρειάστηκαν χρόνια, αλλά στην τελική ο «Σουλεϊµάν» κέρδισε κατά κράτος την «Αστροφεγγιά» και
το «Συµβολαιογράφο», τον Παπαδιαµάντη, τον Καραγάτση και
τον Καζαντζάκη και αποδείχθηκε πολύ πιο «µεγαλοπρεπής» και
από το “Borgen” και από τον «Πύργο του Ντάουντον».
Κύριε Υπουργέ, παρά τον οδοστρωτήρα των ιδιωτικών ΜΜΕ,
κάποιοι συµπατριώτες µας, κάποια άλλα παιδιά σαν κι εµάς, τότε,
στις άκρες αυτής της χώρας, σε ορεινά χωριά και σε νησιά αποκλεισµένα, κάποιοι µοναχικοί ταξιδευτές των εθνικών δρόµων,
θεωρούν τη δηµόσια ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση κοµµάτι αναπόσπαστο της καθηµερινότητάς τους και τη µοναδική
τους επιλογή ακόµα. Και η ελληνική οµογένεια στις άκρες όλου
του κόσµου τη θεωρεί τον ισχυρό, σχεδόν το µόνο κρίκο µε την
πατρίδα, µε τη γλώσσα, µε την ιστορία.
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Όλους αυτούς, µαζί µε τους εργαζοµένους στην ενηµέρωση,
τους δηµοσιογράφους και τους τεχνικούς, τους εργάτες σε
όλους τους τοµείς του πολιτισµού, που τους χρωστάτε χρήµατα
αυτήν τη στιγµή, καθώς κλείνετε την ΕΡΤ, θα µας βρείτε απέναντί
σας, καθώς µε ψίχουλα και ξεροκόµµατα επιχειρείτε να αντικαταστήσετε αυτό, που θα µπορούσε να είναι το συγκριτικό µας
πλεονέκτηµα και το λαµπρό διαβατήριό µας στον κόσµο όλο, µε
ένα κοµµατικό µικροµάγαζο, που θα επιβεβαιώνει δραµατικά το
µύθο της ψωροκώσταινας. Τραγική ειρωνεία, όλο αυτό το ονοµάζετε καινούργιο! Πόσος σουρεαλισµός εν τέλει!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κανελλοπούλου, χαίροµαι ειλικρινά, γιατί σας γνώρισα όταν, ως Πρόεδρος
της Διαρκούς Επιτροπής για την Παιδεία, ήµασταν µαζί, αλλά επίσης χαίροµαι µιας και είναι σίγουρο πως θα συναντηθήκαµε,
όταν εγώ ως φοιτητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στις 18 Οκτώβρη 1973, βρέθηκα στην Αθήνα και
έτρωγα στη λέσχη της οδού Ιπποκράτους ή της ΑΣΟΕΕ κι εκεί
κάπου, έξω από το Πολυτεχνείο ή στο Σύνταγµα, θα έχουµε σίγουρα συναντηθεί. Χαίροµαι διπλά.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Σίγουρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βέβαια εσείς είστε
πολύ µικρότερη από εµένα, γιατί εγώ αργούσα να περάσω τα µαθήµατα.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ είµαι µικρότερη από όλους
τους άντρες, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό είναι βέβαιο!
Ορίστε, κύριε Νταβλούρο, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή την
τοποθέτηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
δεν σας κρύβω ότι µε έκπληξη διαπίστωσα ότι οι θέσεις που εξέφρασε, αλληλοαναιρούνται. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας
ότι η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός προχώρησαν
στο κλείσιµο της ΕΡΤ σε µία ένδειξη αντεκδίκησης, γιατί δεν τους
ικανοποιούσε δήθεν ο πλουραλισµός, η πολύχρωµη πολιτιστική
και πολιτισµική ταυτότητα της ΕΡΤ και αυτό το πολυδιάστατο µελίσσι.
Τώρα βέβαια θα ήταν καλό να έλεγε κανείς στον κ. Τσίπρα να
µας έλεγε ο ίδιος ο ελληνικός λαός την άποψή του, αν πρόκειται
για «µελίσσι» ή πιθανόν για «σφηκοφωλιά». Και το λέω αυτό, γιατί
αν και ενιαίος φορέας η ΕΡΤ δεν παρέλειψε να διατηρεί αντί
ενός, ως συνηθίζεται, έξι λογιστήρια. Γι’ αυτό και για άλλους πολλούς λόγους, θα σας συνιστούσα µε καλή διάθεση, αγαπητοί συνάδελφοι, να πάψετε να φωτογραφίζεστε, γιατί –πού ξέρετε;µπορεί να ευαισθητοποιηθεί και κάποιος εισαγγελέας και να
ασχοληθεί µε τα κατορθώµατα του «µελισσιού» και τότε ενδέχεται κάποιοι να εκτεθείτε.
Παρέλειψε βέβαια ο κ. Τσίπρας να µας πει –να µας εξηγήσει,
θα έλεγα- πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι ένα τόσο εξαιρετικό
προϊόν που, κατά την άποψή του, παρήγαγε η κρατική τηλεόραση, είχε ποσοστά τηλεθέασης που δεν υπερέβαιναν το 3%.
Από την άλλη –κι εδώ είναι το παράδοξο- ο κύριος Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µας είπε ότι όταν έρθει στην
εξουσία, όπως ονειρεύεται ο ίδιος και οι σύντροφοί του, θα αποκαταστήσουν τη νοµιµότητα σε καθεστώς προ 11ης Ιουνίου κι
αυτό, διότι δεν πρόκειται να ανεχθούν αυτό που σήµερα αντιπροσωπεύει η ΕΡΤ –προσέξτε- ως «όχηµα προπαγάνδας, παράρτηµα
Γραφείου Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας» και επιπλέον σε ένα περιβάλλον λειτουργίας «αδιαφάνειας, έλλειψης λογοδοσίας από
τους εγκαθέτους της». Έτσι διαπιστώνει ο κ. Τσίπρας ότι αντιπροσωπεύεται το καθεστώς λειτουργίας της ΕΡΤ µέχρι χθες.
Το ερώτηµα είναι: Τι από τα δύο τελικά αντιπροσωπεύει η ΕΡΤ;
Και τα δύο αποκλείεται. Ως εκ τούτου, ή το ένα ή το άλλο θα υιοθετήσει και κατά συνέπεια επιβεβαιώνει µε την αναφορά του,
αυτήν την αναγκαιότητα παρέµβασης από την Κυβέρνηση για την
αποκατάσταση αυτού του περιβάλλοντος παθογένειας που αντιπροσώπευε η ΕΡΤ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική πολιτεία, όπως γνωρίζετε, από τη Μεταπολίτευση, µε µία σειρά νοµοθετήµατα προ-
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σπάθησε να διαµορφώσει το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της
κρατικής τηλεόρασης. Οι διατάξεις αυτών των νοµοθετηµάτων
δεν ήταν τίποτα παραπάνω, παρά µόνο η επιβεβαίωση της προσπάθειας για κυβερνητικό έλεγχο στη ραδιοτηλεόραση τόσο σε
ό,τι είχε να κάνει µε το διορισµό των διοικήσεων, αλλά ακόµηακόµη και την κατάρτιση των προγραµµάτων της. Σε κάθε περίπτωση, η κρατική τηλεόραση δεν εξασφάλιζε ευελιξία,
ανεξαρτησία από κοµµατικές επιρροές και κυβερνητική κηδεµονία.
Τώρα όλοι αναγνωρίζουµε την αναγκαιότητα για ριζικές αλλαγές στη ραδιοτηλεόραση. Ήταν και είναι ζητούµενο να µετατραπεί από κυβερνητική-κρατική σε δηµόσια µε τη δηµιουργία ενός
σύγχρονου µοντέλου διοίκησης που θα επιτρέπει τη βέλτιστη
αξιοποίηση του ανταποδοτικού τέλους επ’ ωφελεία των πολιτών.
Για να επιτευχθεί αυτό όµως, χρειαζόταν όχι µετατροπή, αλλά
δηµιουργία νέου ανεξάρτητου φορέα που να εγγυάται την απαλλαγή της από τον κρατικό εναγκαλισµό και την κηδεµονία της
εξουσίας.
Το παρόν νοµοσχέδιο ενσωµάτωσε το βασικό µέρος του σχεδίου που συνέταξε η επιτροπή υπό τον καθηγητή κ. Αλεβιζάτο.
Ο νέος φορέας δεν είναι απλά διαφορετικός από την «ΕΡΤ Α.Ε.»
του ν. 1730/1987. Είναι ριζικά νέος. Δεν αποτελεί διάδοχο νοµικού προσώπου, αλλά νέα νοµική προσωπικότητα που υπηρετεί
τους σκοπούς του άρθρου 15 του Συντάγµατος.
Ο κρατικός εναγκαλισµός της ΕΡΤ δηλωνόταν µε παρεµβάσεις
στην πρόσληψη προσωπικού δηµοσιογράφων ακόµη και τον
έλεγχο των δηµοσιονοµικών της. Κάτω από αυτές τις συνθήκες,
οι οποίες αποτυπώνουν κατεστηµένες πρακτικές δεκαετιών, ήταν
αδύνατον να πετύχει η οποιαδήποτε προσπάθεια δηµιουργίας
νέας εταιρικής διακυβέρνησης.
Γι’ αυτόν το λόγο έπρεπε στη θέση της ΕΡΤ να υπάρξει νέος
φορέας µε προδιαγραφές καλλιέργειας, αυτοσυνειδησίας, συντακτικής ανεξαρτησίας, οργανωτικής δοµής και σχεδιασµού, που
να εξυπηρετούν τη δηµοκρατία, την κοινωνία και τις ανάγκες των
πολιτών.
Αυτήν ακριβώς την ανάγκη υπηρετεί το παρόν νοµοσχέδιο. Για
το λόγο αυτό το στηρίζουµε. Το στηρίζουµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γιατί θέλουµε µια πραγµατικά δηµόσια τηλεόραση
που να µη χειραγωγείται από το κράτος και να µην εκπροσωπείται από τους εκάστοτε κυβερνητικούς εγκαθέτους. Να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελλήνων για αντικειµενική
ενηµέρωση, µόρφωση και ψυχαγωγία. Να διασφαλίζει την πολυφωνική ανταλλαγή απόψεων, να καταπολεµά κάθε είδους διακρίσεις, να αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισµό και την παράδοση.
Να µην κάνει διακρίσεις στην προβολή δηµιουργών του πνεύµατος και των τεχνών, ανάλογα µε το ποιο αυτί ακούει ο καθένας
µας. Να διαφυλάττει την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας και να
διαθέτει ως ενιαίος φορέας ένα λογιστήριο …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας έδωσα ολόκληρο
λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Να µην υπάρχουν σφήκες δίπλα
στις µέλισσες, να µη συντηρούνται µε παχυλές αµοιβές κηφήνες
δίπλα στους εργάτες της ίδιας κυψέλης. Αυτήν τη ραδιοτηλεόραση θέλουµε, γι’ αυτήν εργαζόµαστε προς όφελος των πολιτών
και της δηµοκρατίας, που όλοι υπηρετούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Λυκούδης Σπύρος έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω και από τη δική µας την πλευρά, της Δηµοκρατικής Αριστεράς, να καταδικάσουµε απερίφραστα την άθλια
σηµερινή επίθεση κάποιων αθλίων κατά του Υπουργού κ. Γεωργιάδη. Φοβάµαι ότι θα ζήσουµε και άλλες τέτοιες σκηνές.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω ένα µικρό σχόλιο. Όταν η
δηµοκρατία µας δεν µπορεί να αµυνθεί ούτε εντός του Κοινοβουλίου, πολύ περισσότερο δεν είναι έτοιµη να αµυνθεί έξω από το
Κοινοβούλιο.
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Ζήσαµε και τα χθεσινά άθλια γεγονότα σε αυτήν την Αίθουσα.
Ζήσαµε κατ’ αρχάς µια «εθνικολεβεντιά» από αυτό το Βήµα, όταν
µε αφορµή ένα σύνθηµα που δεν έχει ακουστεί ποτέ από το
χώρο της Αριστεράς –δεν ξέρω από ποιους ειπώθηκε- το «ΕΑΜΕΛΑΣ-Μελιγαλάς», ακούστηκε από εδώ η λεβέντικη, εθνική απάντηση: «Στο Βίτσι και στο Γράµµο, σας βάλαµε στην άµµο».
Μέσα σε µία τέτοια ατµόσφαιρα και σε ένα άθλιο κλίµα, γεγονότα σαν τα σηµερινά θα γεννηθούν πολλές φορές. Νοµίζω ότι
η Αριστερά που έχει µατώσει για να υπάρχει Κοινοβούλιο και δηµοκρατία, οφείλει να σταθεί στην πρώτη σειρά των αγώνων για
µία ουσιαστική απάντηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος απέναντι σε αυτά τα φαινόµενα. Ελπίζω να µην πήρα από το χρόνο
µου µε αυτό το σχόλιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλά πράξατε. Θέλω
να σας πω ότι εχθές, αποδείξαµε ότι δεν φοβόµαστε και ούτε εκβιαζόµαστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Δεν φοβόµαστε, αλλά εγώ από αυτό
το Βήµα άκουσα ότι, όπως µας «βάλανε κάποτε στην άµµο, στο
Βίτσι και στο Γράµµο», ενδεχοµένως έχουν διάθεση να µας ξαναβάλουν. Προφανώς δεν θα µπορέσουν, αλλά και µόνο η απειλή
από το Βήµα της Βουλής είναι ευθεία επίθεση κατά της δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλά, αυτό το ελάχιστο ποσοστό έχει καµµία πιθανότητα ποτέ, να κάνει κάτι τέτοιο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θα
έβαζα κάποιον τίτλο σε αυτήν τη σύντοµη σηµερινή µου παρέµβαση, θα ήταν «Δηµόσια τηλεόραση: η επόµενη φάση, το επόµενο βήµα». Θα επέλεγα αυτόν τον τίτλο, γιατί θέλω να επικεντρωθώ περισσότερο, στην προσπάθεια ανίχνευσης µιας απάντησης στο ερώτηµα, τι είδους δηµόσια τηλεόραση ταιριάζει και θέλουµε σήµερα στη χώρα µας.
Θα απέφευγα, δηλαδή, µία συζήτηση σήµερα του τύπου «οι
πολιτικές επιπτώσεις του κλεισίµατος της ΕΡΤ», συζήτηση που
προφανώς θα προδιέθετε για µία πολιτική προσέγγιση στα πρόσφατα γεγονότα, στις αιτίες, στις επιπτώσεις, στην πολιτική ζωή
της χώρας, όχι γιατί αυτό δεν χρειάζεται, όχι γιατί υποτιµώ την
πολιτική διάσταση των φαινοµένων –άλλωστε χωρίς την πολιτική
ανάλυση των φαινοµένων δεν µπορείς να περιγράψεις το µέλλον
της τηλεόρασης- αλλά γιατί νοµίζω ότι θα έρθει και θα διεξαχθεί
µε πληρέστερο τρόπο αυτή η συζήτηση, όταν θα συζητήσουµε
για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Να γίνω σαφής. Η άποψή µου για τη ραδιοτηλεόραση έχει
τρεις πλευρές. Πρώτον, πρόκειται για το πεδίο εκείνο, το µηχανισµό όπου αποκρυσταλλώθηκαν δεκαετίες τώρα όλες οι παθογένειες αυτού που βολικά εν τέλει συνηθίζουµε να ονοµάζουµε
πελατειακό κράτος. Συγκεκριµένα, η ΕΡΤ ήταν ένας οργανισµός,
στη λειτουργία του οποίου επιβλήθηκε ο συνδυασµός κυβερνητικών και κοµµατικών παρεµβάσεων σε συνδυασµό µε ακραίες
συντεχνιακές αντιλήψεις, ένας συνδυασµός που είναι προφανές
πως στις σηµερινές συνθήκες τα έφαγε τα ψωµιά του, κύριε
Υπουργέ. Το ίδιο όµως προφανές είναι, νοµίζω, πως για να βγάλεις νέο ψωµί, δεν ξεκινάς γκρεµίζοντας το φούρνο. Ξεκινάς αλλάζοντάς τον, εκσυγχρονίζοντάς τον, αναδιαρθρώνοντάς τον.
Τώρα είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ µια µεγάλη µεταρρύθµιση µε στόχο την εξουδετέρωση του κυβερνητικού µονοπωλιακού ελέγχου στη δηµόσια τηλεόραση.
Το νοµοσχέδιο του Αλεβιζάτου και του Τσεβά µε τη σηµερινή
υπογραφή του σηµερινού Υπουργού Παντελή Καψή αποτελούσε
µία ώριµη µελετηµένη πρόταση για την επίτευξη αυτού του στόχου όταν είχε εισαχθεί, την απεµπλοκή δηλαδή της τηλεόρασης
από τον κυβερνητικό έλεγχο. Μπήκε στο συρτάρι λόγω αντιδράσεων τότε της Νέας Δηµοκρατίας. Οι ρυθµίσεις του είχαν τροµάξει τότε την αξιωµατική µεν αντιπολίτευση, πλην συγκυβερνώσα, Νέα Δηµοκρατία. Η ΕΡΤ έχασε, λοιπόν, τότε µία ιστορική
ευκαιρία να αλλάξει, κύριε Υπουργέ.
Δεν είναι µόνο εκεί οι αιτίες. Οι, κατά τη γνώµη µου «αριστεροί
υποστηρικτικοί µηχανισµοί» έβγαζαν σπυράκια µε τις αξιολογήσεις για ένα διαφορετικό προσωπικό στην τηλεόραση και οι δεξιοί τότε έτρεµαν για ενδεχόµενους εθνικούς κινδύνους µήπως
µας πάρουν τις συχνότητες οι Αλβανο-Σκοπιανοί και οι Τούρκοι.
Έρχεται σήµερα, λοιπόν, το νοµοσχέδιο για τη νέα δηµόσια
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τηλεόραση στηριγµένο σε αυτές τις ίδιες ράγες, µε σαφείς όµως
–και αυτό είναι που έχει σηµασία- διαφοροποιήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά αναγνωρίζει την ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης της δηµόσιας τηλεόρασης. Επίσης, αναγνωρίζει την ανάγκη να αρθούν στην
κατεύθυνση και των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου της
Επικρατείας οι συνέπειες των θεσµικά και πολιτικά απαράδεκτων
ενεργειών της 11ης Ιουνίου 2013.
Καταθέσαµε τροπολογία-προσθήκη στο άρθρο 16 του σχεδίου
νόµου. Με βάση αυτή την τροπολογία που προτείνει η Δηµοκρατική Αριστερά αποκαθίσταται άµεσα η λειτουργία της δηµόσιας
ραδιοτηλεόρασης και διασφαλίζεται η παραβιαζόµενη µέχρι και
σήµερα νοµιµότητα µέσα στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται τόλµη όταν µιλάµε
για τη νέα τηλεόραση, τόλµη από όλες τις πλευρές. Το πεδίο διαµόρφωσης της νέας δηµόσιας τηλεόρασης είναι κατ’ εξοχήν
πεδίο που προσκαλεί και προκαλεί σε τόλµη και σε µεγάλες
τοµές και σε µεγάλες αλλαγές, γιατί έχουµε ζήσει µέχρι σήµερα
καταστάσεις απείρου κάλλους. Μία από αυτές τις καταστάσεις
απείρου κάλλους µου θύµισε ο καλός µου συνάδελφος και καλός
φίλος από το ΣΥΡΙΖΑ κ. Νάσος Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, το
αναφέρω επειδή αναφερθήκατε στον Χιου Γκριν.
Πρόκειται για ένα γνωστό περιστατικό, ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, που περιγράφει όµως το κωµικοτραγικό, διαχρονικό,
ελληνικό, δηµοσιοτηλεοπτικό καθεστώς που έχουµε ζήσει επί δεκαετίες. Όταν κάποτε είχε έρθει ο Χιου Γκριν στην Ελλάδα –αναφερθήκατε στο γεγονός- προσκεκληµένος από τον Κωνσταντίνο
Καραµανλή για να υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης της ελληνικής τηλεόρασης -σχέδιο που ως γνωστόν το έφαγε το µαύρο
σκοτάδι- είχαµε βρεθεί ως αντιπροσωπεία του µικρού κόµµατος
στο οποίο άνηκα τότε, του ΚΚΕ Εσωτερικού, στην αµήχανη θέση
να πρέπει να του απαντήσουµε -όταν συναντηθήκαµε µαζί τουστο ερώτηµα που είχε θέσει για το «πόσες εκατοντάδες εκτάρια
γης διέθετε η ελληνική τηλεόραση». Αυτό είχε διαπιστώσει και
ρώταγε ο δυστυχής κ. Χιου Γκριν, διότι το τότε ΕΙΡΤ στο προσωπικό του αριθµούσε εκατόν πενήντα κηπουρούς!
Μιλάµε για το 1974 και έχουν περάσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαράντα χρόνια από τότε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ το συµπατριώτη, Πόντιο στην καταγωγή, Βουλευτή
κ. Καραγιαννίδη να πάρει το λόγο. Είστε από τη Δράµα, είµαι από
την Καβάλα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Από παντού είναι τιµητική η καταγωγή, και από τις δύο πλευρές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έτσι µπράβο. Έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι
η αµνησία στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ένα µεγάλο πρόβληµα
και το αντιµετωπίζουµε µε ιατρικές µεθόδους. Φαίνεται, όµως,
ότι οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας έχουν γίνει µόνιµοι κάτοικοι
της «χώρας του Αλτσχάιµερ». Εξηγούµαι.
Σας διαβάζω δηλώσεις του κ. Κεδίκογλου, ο οποίος το 2011
πήγε να συµπαρασταθεί στους εργαζόµενους της ΕΡΤ που απεργούσαν. Τότε δεν ήταν συντεχνία. Ήταν εργαζόµενοι στην ΕΡΤ.
Θα σας διαβάσω κάτι λοιπόν, για να κρίνετε την αξιοπιστία του
κυρίου που λέει ότι είναι Υπουργός:
«Κλείνει» -ο νόµος εννοεί- «εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες,
απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δηµόσια περιουσία. Και
αυτό το δυναµικό µπορεί να αξιοποιηθεί µε πολλαπλασιαστικά
οφέλη για το καλό όχι µόνο της ΕΡΤ αλλά και της ελληνικής οικονοµίας. Έχουµε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για
την ΕΤ1. Έχω πει πως δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιµο
της ΕΤ1, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που
υπάρχουν εκεί πέρα, και να δοθεί το κτήριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτήν τη λογική.
Ακόµα περισσότερο, δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίµατος της συχνότητας και ειδικά στις παραµεθόριες περιοχές
υπάρχει άµεσος κίνδυνος καταπάτησης αυτών των συχνοτήτων.
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Η ΕΡΤ µπορεί να είναι πλεονασµατική, κύριε Βορίδη, µπορεί να
είναι οικονοµικά ανεξάρτητη και µπορεί να πληροί συγκεκριµένα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ
είναι δηµόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουµε είναι η συρρίκνωση
και η απαξίωση προς όφελος ιδιωτικών και ξένων συµφερόντων.
Και δεν θα αφήσουµε αυτό να γίνει.» Αυτά έλεγε ο κ. Κεδίκογλου
το 2011 που ήταν στην Αντιπολίτευση.
Όµως, όταν γίνεται Υπουργός, λέει χειρότερα. Σε απάντηση
στον κ. Λιάρο στο «MEGA» στις 17-5-2013 λέει: «Κύριε Λιάρο, έχω
βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δηµοσιεύµατα, αυτές τις φήµες.
Και θα επαναλάβω ότι οι µόνοι που κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι αυτοί που απαξιώνουν τη δηµόσια τηλεόραση
στα µάτια των Ελλήνων.»
Τον έχουµε Υπουργό αυτόν τον κύριο. Κρίνετε την αξιοπιστία
του και για αυτά που είπε προηγουµένως, για τα συνθήµατα που
ακούστηκαν. Στο χωριό µου, πάντως, στο καφενείο τον λένε πολιτικό σαλτιµπάγκο αυτόν. Δεν τον λένε πολιτικό.
Πάµε παρακάτω. Υπάρχει ένα κριτήριο, αυτό της τηλεθέασης.
Θέλετε να σας πω τι είναι πρώτο στην τηλεθέαση τα τελευταία
δέκα χρόνια στην τηλεόραση; Το ριάλιτι –ένα από τα ριάλιτι που
υπάρχουν τέλος πάντων- «Big Brother» και ένα σούργελο που
κάνει τα ψυχικά προβλήµατα του κόσµου εκποµπή και παίρνει
λεφτά από αυτό. Αυτά έχουν τηλεθέαση. Εάν θέλετε αυτό το κριτήριο για τη δηµόσια τηλεόραση, τότε να καταργήσουµε τις όπερες, τις τζαζ ορχήστρες, το ανεξάρτητο ελληνικό ροκ και τις
ταινίες οι οποίες είναι πειραµατικές.
Και να σας πω και κάτι άλλο που µε αφορά, γιατί είµαι από τη
Δράµα. Δεν έχω ακούσει σχετικά µε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους, το οποίο επρόκειτο να γίνει το Σεπτέµβριο, τι θα γίνει.
Γιατί χορηγός αυτού του φεστιβάλ ήταν η ΕΡΤ. Μπορείτε να
απαντήσετε σε κάτι; Απευθύνοµαι και στους Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που είναι από τη Δράµα. Θα ψηφίσουν κάτι το οποίο θα καταργήσει το Φεστιβάλ; Εδώ είναι, να πάρουν θέση.
Τρίτον, υπάρχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και το τότε Υπουργείο
Βορείου Ελλάδας βοηθούσε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, αλλά βασικός χορηγός ήταν
η ΕΡΤ, πάντα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτό δεν καταργείται ποτέ. Είναι σπουδαίο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Και απάντηση δεν έχουµε σε
αυτό το νοµοσχέδιο που φέρατε.
Τώρα, υπάρχει -λέει- ιδιωτική πρωτοβουλία, της οποίας είστε
λάτρεις προφανέστατα και έχουµε και πολιτικές διαφωνίες για
αυτό. Θέλω να µου πείτε, λοιπόν, εάν αυτοί που τους θεωρείτε
πετυχηµένους στα ιδιωτικά κανάλια έχουν αποδώσει στην εφορία
και στα ασφαλιστικά ταµεία κάτι. Έχουν αποδώσει όλα αυτά τα
χρόνια που διαχειρίζονται δηµόσιες συχνότητες έστω και 1 ευρώ;
Έχετε κάνει κάτι εσείς όλα αυτά τα χρόνια, τώρα που καίγεστε
για την ΕΡΤ, ώστε να πάρετε έστω και 1 ευρώ; Όχι! Πώς να το
κάνετε αυτό; Αφού είναι φίλοι σας και τρώτε µαζί.
Τρίτον –και ολοκληρώνω- την αξιοπιστία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ενηµέρωση τη γνώρισε µε πολύ οδυνηρό τρόπο και
ο Πρωθυπουργός, όταν µας έκανε κοινωνούς της προσωπικής
του αυτοκριτικής.
Τελειώνω –αναφερόµενος σε κάτι σχετικά µε τον κ. Βορίδη- µε
αυτό το στιβαρό επιχείρηµα που είπατε εχθές για το σαµπουάν.
Προφανέστατα, όταν κάνετε καρικατούρα το επιχείρηµα του αντιπάλου, δεν γίνεται διάλογος, αλλά γίνεται καρικατούρα. Φαντάζοµαι ότι κάποιο σαµπουάν χρησιµοποιείτε, όταν λούζετε τα
µαλλιά σας. Έτσι; Και προφανέστατα αυτό το σαµπουάν έχει
συµπεριλάβει στην τιµή του το κόστος της διαφήµισης.
Αυτό εννοούσαµε, λοιπόν, όταν είπαµε ότι η ιδιωτική τηλεόραση παίρνει τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών µέσω της διαφήµισης. Αν και ο σύντροφός µου Δηµήτρης Κοδέλας δεν είναι εδώ,
µπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι κάποιο σαπούνι χρησιµοποιεί και
αυτός. Άρα αυτό το επιχείρηµα δεν στέκει. Χρησιµοποιείστε κάποιο άλλο επιχείρηµα!
Αυτή η τηλεόραση που θέλετε να κάνετε, είναι η τηλεόραση
που έχετε καταφέρει να κάνετε µέχρι τώρα µε την µονταζιέρα,
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µε τα ψεύδη και µε τις διαστρεβλώσεις των δηλώσεών µας. Να
την χαίρεστε. Εµείς δεν θα την κρατήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ το συνάδελφο τον κ. Μεϊκόπουλο να πάρει τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο πολιτικός λόγος ανέκαθεν
υπήρξε προβληµατικός, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείται για να
υλοποιήσει και να νοµιµοποιήσει κατευθύνσεις, οι οποίες στην
ουσία τους πλήττουν τα συλλογικά κοινωνικά συµφέροντα.
Στην εποχή δε του µνηµονίου, πέρα από ένα σύνολο αντιδραστικών και κοινωνικά καταστροφικών εφαρµοστικών νόµων, εισάγεται και µια καινούργια µεταµόρφωση στην κυρίαρχη µέχρι
στιγµής πολιτική φρασεολογία. Εισάγεται πολιτικός λόγος, ο
οποίος επιχειρεί µε ολοκληρωτικό τρόπο σε κάθε περίπτωση τη
στρέβλωση της πραγµατικότητας, τον αποπροσανατολισµό της
κοινής γνώµης από την ουσία των προβληµάτων και τις βασικές
αιτίες αυτών, και την επιβολή ενός ακραίου κοινωνικού αυτοµατισµού, όπου οι αµαρτίες ενός διαπλεκόµενου πολιτικού συστήµατος φορτώνονται στις πλάτες και στις συνειδήσεις των
πολιτών, στρέφοντας τον έναν απέναντι στον άλλον.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ζήτηµα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης δεν είναι απλά ένα θέµα απολύσεων ή προσλήψεων.
Η πράξη της Κυβέρνησης και η αντίδραση που προκάλεσε δεν
περιορίζονται στο επίπεδο µιας συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης.
Το κλείσιµο της ΕΡΤ και το «µαύρο» στην οθόνη, έχει µέγιστη
συµβολική και πολιτική σηµασία. Είναι ένα κορυφαίο ζήτηµα λειτουργίας της δηµοκρατίας και του ίδιου του Συντάγµατος.
Η ΕΡΤ είναι το πιο παλιό στην Ελλάδα δίκτυο ενηµέρωσης, επικοινωνίας, καταγραφής του πολιτισµού αλλά και παραγωγός πολιτισµού η ίδια. Η ίδια η λειτουργία της είναι συζητήσιµη και
ελέγξιµη πολύ συχνά. Όµως αυτή η λειτουργία την ανέδειξε σε
θεσµό.
Από τις διοικητικές της θέσεις πέρασαν και άφησαν ανεξίτηλα
τα ίχνη τους προσωπικότητες µε διακεκριµένη θέση στον πολιτισµό µας, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Μίµης Θεοδωράκης.
Πέρασαν βέβαια και προσωπικότητες που ούτε καν συγκρίνονται
µε τα προαναφερόµενα σύµβολα του σύγχρονου πολιτισµού
µας. Όλοι είχαν τοποθετηθεί από τις κατά εποχή κυβερνήσεις
για να υλοποιήσουν τις πολιτικές τους.
Ναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ειδικά της συγκυβέρνησης,
δεν ζούµε σε σύννεφο. Δεν υπερασπιζόµαστε θύλακες και άσυλα
διαπλοκής. Γνωρίζουµε τις χρόνιες παθογένειες στους δηµόσιους θεσµούς και τις δοµές. Είναι άλλο όµως το να κλείνω και να
διαλύω την ΕΡΤ, γιατί πρέπει να παρουσιάσω τις συµφωνηµένες
µε την τρόικα απολύσεις στο όνοµα της εξυπηρέτησης ενός κατά
γενική πλέον οµολογία µη βιώσιµου δηµόσιου χρέους, και άλλο
την εξυγιαίνω, την αναβαθµίζω, εισάγω αξιοκρατία, δηµοκρατικό
έλεγχο στη λειτουργία της, απόλυτη διαφάνεια στις προσλήψεις
και στην υπογραφή των συµβάσεων.
Η ΕΡΤ είναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναπόφευκτα η αντανάκλαση των εικόνων της ελληνικής κοινωνίας. Είναι
προσωπικό που έχει προσληφθεί αξιοκρατικά ή µε ρουσφέτια,
µε πολύ µεγάλες ή µικρότερες ικανότητες, µε αφοσίωση ή µε
τρόπο ρουτινιάρικο να κάνει τη δουλειά του. Είχε πάντως πετύχει
πρωτίστως την καλλιέργεια αλλά και την καταγραφή του πολιτισµού µας.
Υπήρχε, συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, στην ΕΡΤ διαφθορά;
Κατά κοινή πλέον οµολογία, ναι. Και λέω «πλέον» γιατί µόλις
τώρα κάνουν λόγο Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ για διαφθορά
στην ΕΡΤ. Μάλλον πρόκειται για µία δηµόσια αυτοκριτική τους.
Δεν ακούστηκε, όµως, ούτε λέξη για το ποιοι παράγουν τη διαφθορά.
Για να πούµε, λοιπόν, τα πράγµατα µε το όνοµά τους, διαφθορά δεν µπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να το επιτρέπει ο επιβλέπων. Και επιβλέπων υπήρχε πάντα στην ΕΡΤ, ο κυβερνητικός
υπεύθυνος που πάντα επέλεγε τους ανθρώπους του στις διοικήσεις του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων. Η εκάστοτε, λοιπόν, κυβερνητικοί υπεύθυνοι υπέβαλαν ή και επέβαλαν πολιτική.
Οι δοτές διοικήσεις, λοιπόν, είναι εκείνες που επέλεγαν κι απο-
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φάσιζαν για την ανάδειξη στελεχών, την αξιοποίηση ή όχι κάποιων και τη δηµιουργία εργαζοµένων διαφορετικών ταχυτήτων
και αµοιβών. Επέλεγαν όµως και τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Οι εξωτερικές παραγωγές υπήρξαν για δεκαετίες η αιµορραγία
της ΕΡΤ. Όλα αυτά δεν θα µπορούσαν να γίνονται χωρίς την
ύπαρξη διεφθαρµένων προσώπων και κυρίως µηχανισµών που
όµως και ταυτότητα έχουν και συγκεκριµένες ευθύνες, ανεξαρτήτως του αν καταλογίζονται σωστά.
Άνθρωποι που ακόµη και στο µακρινό παρελθόν εργάστηκαν
στην ΕΡΤ, κάνουν λόγο για άθλιες διοικήσεις ατάλαντων και ανίκανων, κοµµατικά διορισµένων που έφτιαξαν το φέουδο της ΕΡΤ,
που το καταδίκαζαν όλοι οι σχετικοί και άσχετοι επί χρόνια. Κάνουν λόγο επίσης για σκουπίδια σκανδάλων «κάτω από το χαλί».
Ας µας, λοιπόν, η Κυβέρνηση το εξής: Τι γίνεται µε τα σκάνδαλα; Έχουν ξεκαθαριστεί; Υπάρχουν τα πορίσµατα; Έχουν καταλογιστεί ευθύνες; Ή µήπως πίσω από αυτήν την επιλογή της
Κυβέρνησης κρύβεται η δηµιουργία ενός καινούργιου, σκληρού
και απόλυτα ελεγχόµενου προπαγανδιστικού µηχανισµού; Ή
µήπως η Κυβέρνηση µε το κλείσιµο της ΕΡΤ πιστεύει ότι ξεφορτώνεται τα προβλήµατα που και πολλά είναι και σοβαρά;
Ίσως έχει ενδιαφέρον να υπενθυµίσω τη φηµολογία ότι σε
σκάνδαλα εµπλέκονται ακόµη και συγγενείς διακεκριµένων στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό απλώς το αναφέρω.
Ωστόσο, ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας παρά τις προκλητικά παράνοµες αποφάσεις της Κυβέρνησης, λειτουργεί
χάρη στους εργαζοµένους του, οι οποίοι βέβαια –µέχρι στιγµήςούτε καν µία νόµιµη απόλυση δεν έχουν στα χέρια τους, για να
µη µιλήσουµε για τις αποζηµιώσεις.
Το «µαύρο» που επέλεξε η Κυβέρνηση να ρίξει στις οθόνες
µας -όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσµίως- δεν πέρασε.
Μέχρι στιγµής, το µόνο αποτέλεσµα που έχει πετύχει αυτή η επιλογή είναι να αποκόψει την επαφή της πατρίδας µας µε τους
απόδηµους συµπατριώτες µας και να καταστρέψει την ψηφιακή
εκείνη πλατφόρµα, όπου έφτανε το σήµα της ΕΡΤ απρόσκοπτα
και δωρεάν σε όλους τους κατοίκους των αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας µας, σε χωριά και νησιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κύριου Βουλευτή)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας για λίγο.
Για να µη µιλήσουµε και για το «µαύρο» στην κυβερνητική εικόνα, όπως φάνηκε ακόµη και σε Ευρωπαίους εταίρους. Το έδειξαν άλλωστε πρόσφατα οι συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου.
Η λογική αυτή στέλνει το πολιτικό σύστηµα της χώρας πολλές
δεκαετίες πίσω και ο σύγχρονος ελληνικός πολιτικός πολιτισµός
αποµακρύνεται µε ολοκληρωτικό τρόπο από τον ευρωπαϊκό περίγυρο.
Θα αναφερθώ και στο πρόσφατο ατόπηµα του αρµόδιου
φορέα για τη µετάδοση του πρωθυπουργικού µηνύµατος, επ’ ευκαιρία της προσωρινής µείωσης του ΦΠΑ. Το πανελλήνιο άκουσε
τον Πρωθυπουργό να διακόπτει την οµιλία του και να αποµακρύνεται εκνευρισµένος. Αυτό δεν συνέβη ποτέ σε όλες τις εποχές
της ΕΡΤ.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, µετά µανίας το τελευταίο διάστηµα προσπαθείτε να βαφτίσετε τις επιλογές που κάνετε ως µεταρρυθµίσεις. Θα σας πω όµως το εξής: Η πραγµατικότητα, η αµείλικτη καθηµερινότητα των εκατοντάδων χιλιάδων
εξαθλιωµένων πολιτών, ανέργων, φτωχών, προσφάτων απολυµένων, των ανύπαρκτων εργασιακών σχέσεων, των χιλιάδων κλειστών µαγαζιών, των χιλιάδων νέων επιστηµόνων µεταναστών στο
εξωτερικό, των χιλιάδων αυτοκτονιών, των συρρικνωµένων δηµοκρατικών θεσµών, των νοσοκοµείων χωρίς γιατρούς και των
φαρµακείων χωρίς φάρµακα, των σχολίων χωρίς δασκάλους και
µε υποσιτισµένους µαθητές.
Αυτή η πραγµατικότητα θα αποκαλύπτει και θα φωτογραφίζει
τις επιλογές σας ως εκτροπές. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης, έχετε αποτύχει. Λυπάµαι αλλά πρέπει να το παραδεχτείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Αργύρης Ντινόπουλος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, τόσο καιρό φωνάζατε για τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και τώρα που µειώθηκε, σας φταίει το διάγγελµα του Πρωθυπουργού.
Επίσης, θέλω από το Βήµα αυτό να εκφράσω τη συµπαράστασή µου προς το φίλο και συνάδελφο κ. Άδωνι Γεωργιάδη και
να πω ότι είµαι σίγουρος ότι αυτό το απαράδεκτο σε βάρος του
επεισόδιο θα χαλυβδώσει περισσότερο την προσπάθειά του για
να βάλει πράγµατι µία τάξη σε ένα πολύ δύσκολο Υπουργείο το
οποίο έχει αναλάβει.
Κύριε Υπουργέ, θα µπορούσα να σας πω πολλά για το πώς
έκλεισε η ΕΡΤ. Θα προτιµούσα όµως να σας πω µερικά πράγµατα για το πώς µπορεί να ανοίξει η ΕΡΤ. Διότι καλό είναι το νοµοσχέδιο, αλλά πολύ φοβάµαι ότι ένα σκέτο νοµοσχέδιο, αν δεν
ληφθούν κάποιες σηµαντικές και τολµηρές πρωτοβουλίες, κινδυνεύει να µείνει «άδειο πουκάµισο».
Ωστόσο, µπαίνω πραγµατικά στον πειρασµό να κάνω µία αναφορά σε αυτό το οποίο ακούστηκε χθες από την πλευρά της Κυβέρνησης, ότι κλείσαµε την ΕΡΤ διότι δεν µπορούσαµε να
µεταθέσουµε έναν υπάλληλο από την Κατεχάκη στην Αγία Παρασκευή.
Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν µπορώ να πιστέψω
ότι τρία κόµµατα τα οποία κυβερνούσαν τότε –η ΔΗΜΑΡ, το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία- δεν είχαν ικανά στελέχη τα οποία
να µπορέσουν να επιβάλουν µία τάξη στην ΕΡΤ για την εξυγίανσή
της, διότι κατ’ αυτήν την έννοια και στα Υπουργεία, για παράδειγµα, όπου κάποιοι δεν κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν, θα έπρεπε να ληφθούν ανάλογα µέτρα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, εγώ να δεχτώ ότι το κλείσιµο της
ΕΡΤ µπορεί να είναι µία αφορµή και µία ευκαιρία για την εξυγίανσή της. Πώς όµως θα γίνει αυτό; Νοµίζω ότι πρέπει να δεχτείτε σαν ένα αξίωµα ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει δηµόσια
τηλεόραση παρά από το Ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρασκευής,
όχι µόνο για λόγους συµβολικούς αλλά και για λόγους πρακτικούς. Διότι αν θέλουµε µία δηµόσια ραδιοτηλεόραση ανάλογη
αυτής µιας ευρωπαϊκής χώρας, αν πάµε να τη λειτουργήσουµε
εξ υπαρχής και από αλλού, το κόστος είναι τέτοιο που µε τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα καθίσταται απαγορευτικό. Άρα, λοιπόν,
κάπως πρέπει να το πετύχουµε αυτό.
Είπε η Κυβέρνηση –και καλώς είπε- ότι δεν µπορούµε να στείλουµε τα ΜΑΤ. Βεβαίως. Άρα, λοιπόν, τι πρέπει να γίνει; Πρέπει
να τα βρούµε µε τους απολυµένους της ΕΡΤ. Και πώς θα γίνει
αυτό; Ξέρετε, χρειάζεται καµµία φορά και µετριοπάθεια, χρειάζεται και µία λογική και στις συνθήκες που αυτήν τη στιγµή βρίσκεται η χώρα ταµπού δεν υπάρχουν.
Επίσης, θα σας έλεγα ότι µία προσπάθεια που γίνεται έτσι αορίστως να φορτωθούν όλες οι αµαρτίες στους εργαζόµενους,
δεν βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί δηµιουργεί έναν
ιδιότυπο –επιτρέψτε µου την έκφραση- «ΕΡΤικό» αλυτρωτισµό.
Θα µπορούσαµε να κάνουµε κάποια απλά πράγµατα. Εγώ, για
παράδειγµα, σας λέω: Αναρωτηθήκαµε πόσοι από τους δυόµισι
χιλιάδες εργαζόµενους της ΕΡΤ µε ένα πρόγραµµα συνταξιοδότησης ή εθελουσίας εξόδου θα έκαναν χρήση αυτού και θα έφευγαν; Το ρεπορτάζ –για να σας µιλήσω λίγο και µε δηµοσιογραφικούς όρους- λέει ότι αυτοί είναι πάνω από πεντακόσιοι.
Αναρωτηθήκαµε, άραγε, πώς θα µπορούσαν τα δεκαεννέα ραδιόφωνα –βέβαια για να είµαστε ειλικρινείς, σε µία χώρα όπου
υπάρχουν χίλια πεντακόσια ραδιόφωνα, τα δεκαεννέα δηµόσια
ραδιόφωνα δεν είναι και πολλά, αλλά εγώ να µπω και σε µία λογική εξορθολογισµού- να γίνουν δεκατρία, όσες είναι και οι περιφέρειες;
θα µπορούσαµε επίσης –και πιστέψτε µε- µε τη συνεργασία
των εργαζοµένων στην ΕΡΤ, να βρούµε και αυτούς οι οποίοι είτε
είναι επίορκοι είτε ήταν κοπανατζήδες, που πράγµατι αυτοί δεν
µπορούν να έχουν θέση όχι µόνο σε µία δηµόσια ραδιοτηλεόραση αλλά πουθενά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Και να µην πάρουν και αποζηµίωση.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω και για την αποζηµίωση, κυρία Πιπιλή.
Όπως, επίσης, ξέρω ότι ένα µεγάλο µέρος εργαζοµένων οι
οποίοι είναι οι µουσικοί των µουσικών συνόλων, θα µπορούσαν
προφανώς, µε κάποιες εργασιακές διευκολύνσεις –δεν παίρνουν
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και τίποτα υψηλούς µισθούς οι άνθρωποι- να ενταχθούν σε κάποιον άλλο φορέα, ο οποίος να συνάδει –ή ένα µέρος αυτών- περισσότερο προς το αντικείµενο της εργασίας τους, το οποίο είναι
περισσότερο προς τον πολιτισµό, παρά προς την ενηµέρωση ή
την ψυχαγωγία. Τα εξετάσαµε όλα αυτά;
Θέλω να σας επισηµάνω ότι, µε έναν τέτοιο τρόπο ίσως θα
ήταν πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσουµε αυτούς οι οποίοι είναι
τώρα κλεισµένοι µέσα στην ΕΡΤ και, πιστέψτε µε, κάποιοι ακραίοι
είναι αποµονωµένοι από το σύνολο των απολυµένων.
Δεν είναι όλοι, αν το θέλετε, µε ακραίες συνδικαλιστικές αντιλήψεις. Επιζητούν τη λύση οι απολυµένοι της ΕΡΤ και πρέπει να
κάνουµε ένα τολµηρό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί;
Δεν θα κρίνω το κλείσιµο της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, αλλά
η εικόνα η οποία δηµιουργήθηκε µε την εκποµπή –δεν θα χρησιµοποιήσω άλλη έκφραση- ενός πειραµατικού σταθµού είναι ότι
πετύχαµε το µαύρο να το κάνουµε ασπρόµαυρο. Δεν ήταν εικόνα
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, πέρα από τα όποια νοµικά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν.
Πληροφορούµε ότι υπάρχει µία σκέψη εκποµπής από το κτήριο της Κατεχάκη. Θέλω να σας το πω πάλι µε βάση τις εµπειρίες, τις οποίες έχουµε όσοι συνέπεσε να έχουµε εργαστεί στη
δηµόσια ραδιοτηλεόραση τα παλιά χρόνια. Εγώ απολύθηκα επί
Νέας Δηµοκρατίας το 1992, να το ξέρετε, και είχα το Μητρόπουλο δικηγόρο τότε. Θα είναι λάθος αυτό, διότι κι αν ακόµα
µπούνε πεντακόσιοι µέσα, υπό τη µεγάλη ψυχολογική πίεση των
συναδέλφων τους, κινδυνεύουµε να έχουµε άλλους χίλιους πεντακόσιους ή δεν ξέρω κι εγώ πόσους περισσότερους απ’ έξω και
να δηµιουργηθεί άλλη µία εστία έντασης.
Κλείνω µε τις αποζηµιώσεις. Και πάλι το ρεπορτάζ το λέει ότι
από τους δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενους, περίπου οι µισοί έγιναν
αορίστου χρόνου µε το νόµο Παυλόπουλου, δηλαδή το 2006. Οι
αποζηµιώσεις αυτών είναι αποζηµιώσεις δύο µηνών. Και αν υπάρχουν κάποιοι -δεν ξέρω, µπορεί να κάνω λάθος, αλλά η είναι πληροφόρηση την οποία έχω- οι οποίοι δικαιούνται µίας αποζηµιώσεως των 40.000, αυτοί είναι µετρηµένοι στα δάκτυλα των δύο
χεριών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν νοµίζω ότι ωφελεί να δηµιουργείται µία εντύπωση ότι πρέπει στους απολυµένους της ΕΡΤ να φορτώσουµε όλες τις αµαρτίες της ΕΡΤ και να τους πούµε κιόλας ότι «θα πάρετε αποζηµιώσεις µαµούθ» και όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι τους, γιατί πολλοί από αυτούς είναι στα όρια της φτώχειας, διότι δεν έχουν δουλειά, να αντιµετωπίζουν και τη χλεύη της κοινωνίας.
Επειδή πολλά ακούστηκαν και περί BBC και ότι θα κάνουµε
την ΕΡΤ ένα νέο BBC, θα σας πω ότι στο BBC υπάρχει µια δηµοσιογραφική αρχή που λέει ότι οι πολιτικοί πρέπει να βγαίνουν στα
κανάλια όταν δεν θέλουν, όχι όταν θέλουν. Σκεφτείτε πόσο απέχει η µιντιακή και πολιτική ελληνική πραγµατικότητα από αυτήν
την αρχή, για να δείτε πόσο απέχουµε από το να κάνουµε µία νέα
ραδιοτηλεόραση τύπου BBC, µία δηµόσια τηλεόραση που να
«φυσάει».
Και επειδή οι αέρηδες είναι πολλοί, ας κοιτάξουµε να βρούµε
ένα απάνεµο λιµάνι σε µια τρικυµισµένη κατάσταση, ας προσπαθήσουµε για µια ακόµη φορά να βρούµε µία λύση µε αυτούς, οι
οποίοι είναι µέσα στα ραδιοµέγαρο, γιατί νοµίζω ότι αυτό θα είναι
για το καλό όλων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως αυτό το τελευταίο που είπε ο φίλος µου ο Αργύρης Ντινόπουλος δεν
αφορά τους Βουλευτές της επαρχίας. Ιδιαίτερα οι Βουλευτές
Αθηνών έχουν την τύχη και την εύνοια να χρησιµοποιούν τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τα κρατικά και τα ιδιωτικά. Εµείς
από την επαρχία είµαστε απόντες.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Απαξιώνετε τους Βουλευτές της επαρχίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν τους απαξιώνω αλλά έχετε προβάδισµα.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήταν πραγµατικά ευχάριστο και νοµίζω ότι
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θα το θέλαµε όλοι µετά από αυτές τις κοινές διαπιστώσεις που
ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα να συζητούµε σχετικά µε την
αναδιάρθρωση της Νέας Ελληνικής Δηµόσιας Τηλεόρασης, σε
ένα κλίµα συνεργασίας, ευρύτερης συναίνεσης, αλλά και µε ένα
ολοκληρωµένο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, που, δυστυχώς, κύριε
Υπουργέ, δεν έχει έρθει, για µια ΕΡΤ που θα αποτελεί εργαλείο
για την ελευθερία του λόγου, για µια ΕΡΤ που θα καθιστά ιδέα
µίας δηµόσιας τηλεόρασης που όλοι οφείλουµε να σεβόµαστε
και όλοι θα θέλαµε να βρίσκεται εκεί που της αξίζει, ψηλά στην
εκτίµηση µας.
Να πούµε ότι για να προχωρήσουµε στην αναγκαία µεταρρύθµιση έχουµε πει ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει η απαραίτητη ρύθµιση, µετά τη διασφάλιση του αληθινά δηµόσιου χαρακτήρα της
µακριά από κοµµατικές παρεµβάσεις, που δεκαετίες τώρα την
τραυµατίζουν και µε βάση την αξιοποίηση του πραγµατικού
πλούτου της που είναι η εργαζόµενοι, οι υποδοµές, το οπτικοακουστικό αρχείο -ίσως έχετε δει το ψηφιοποιηµένο αρχείο της
ΕΡΤ που είναι πια ανεκτίµητης αξίας κατά τη γνώµη µου- τα µουσικά σύνολα, οι περιφερειακοί σταθµοί και το τρίτο πρόγραµµα,
αν µου επιτρέπετε µια προσωπική προτίµηση.
Θέλω να κάνω µια επισήµανση για όσα ακούστηκαν χθες µε
πολύ µεγάλη ρητορική δεινότητα, βέβαια. Η κλασική µουσική
ξαφνικά αποκαλέστηκε αριστερή. Η όπερα είναι χρωµατισµένη;
Ο Βάγκνερ και ο Λιστ ήταν αριστεροί; Δεν είναι όλα σε αυτήν τη
ζωή αριστερά ή δεξιά. Δεν είναι όλα σε αυτή τη ζωή κοµµατικά.
Ίσως να τα έχουµε κάνει έτσι και η µεταρρύθµιση πρώτη διακύβευσή της θα έπρεπε να έχει αυτή την αλλαγή. Άρα τα πάντα δεν
µπορούν να αποτελέσουν επιχείρηµα για να προβούµε σε λάθος
επιλογές. Κάποιες επιλογές µπορούν να είναι απλά πολιτισµός
και δηµοκρατία ή όχι.
Εγώ δεν µίλησα εχθές για την καταψήφιση της πρότασης για
εξεταστική επιτροπή. Για όποιον αναρωτιέται, συµπεριλαµβανοµένου και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα που µίλησε πριν,
γιατί η Δηµοκρατική Αριστερά δεν υπερψήφισε αυτήν την πρόταση, να αναζητήσει αυτούς τους λόγους στην προχειρότητα του
κειµένου, ενός κειµένου που µιλάει για εκκωφαντική σιωπή των
Βουλευτών της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Και ερωτώ: υπάρχει
πιο εκκωφαντική κραυγή απέναντι και δίπλα στη δηµοκρατία και
στη νοµιµότητα από την αποχώρηση από ένα κυβερνητικό σχήµα
για την έλλειψή της;
Επίσης, πρέπει να αναζητήσει τους λόγους στους καθαρά επικοινωνιακούς χειρισµούς που αφορούν τόσο σηµαντικά θέµατα.
Επίσης, πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι στην κατάθεση ενός νοµοσχεδίου που έχουµε κάνει για την άρση αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, που µε νοµικό τρόπο και πολύ
δηµοκρατικά κατοχυρωµένο, γίνεται ανάκτηση της δηµοκρατικής
πραγµατικότητας µε καθολικό διάδοχο το νέο σχήµα, ένα σχήµα
που θα αναδιοργανώναµε και θα αναδιαµορφώναµε, όπως είχαµε συµφωνήσει οι τότε τρεις εταίροι, αλλά δυστυχώς -και το
εννοώ- δεν µας δόθηκε η δυνατότητα, γιατί η Δηµοκρατική Αριστερά ήθελε πραγµατικά την αναδιάρθρωση της ΕΡΤ. Δεν είναι
ευχολόγιο αυτό που λέω.
Σε αυτήν την Αίθουσα δεν µπορούµε να µεταµορφωθούµε –να
το πω έτσι- σε Βουλευτές δικαστές. Πρέπει αυτό το πράγµα να
σταµατήσει. Αντί να αναλωνόµαστε σε εξάµηνες εξεταστικές επιτροπές που βγάζουν διάφορα πορίσµατα αλληλοσυγκρουόµενα
µεταξύ τους, θα µπορούσαµε να καθίσουµε και αφού έχουµε
έτος συνταγµατικής αναθεώρησης, να µιλήσουµε για την κατάργηση του νόµου περί ευθύνης Υπουργών. Γιατί δεν το κάνουµε
αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έχει περάσει ο χρόνος και θέλω να πω δυο πράγµατα για το
νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο αυτό δεν µπορεί να ψηφιστεί για
τρεις λόγους, για λόγους δηµοκρατίας και νοµιµότητας, όπως
είπα, για τις διαδικασίες που είναι ουσιαστικά αυτές που δεν θέλαµε. Δεν υπάρχει καµµία αξιολόγηση, κανένας ουσιαστικά ορθολογισµός, καµµία διασφάλιση του τρόπου από αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο ήρθε σήµερα. Είναι πάρα πολύ γενικό, κύριε
Υπουργέ, και ξέρουµε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι για τις
οποίες κατηγόρησαν και την ΕΡΤ σε όλη τη διαδικασία λειτουρ-
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γίας της, ότι ουσιαστικά δεν θέλαµε αυτές τις αλλαγές γιατί έθιγαν κοµµατικές και πελατειακές σχέσεις. Αυτό είναι κάτι που δεν
µπορεί να προστατευτεί µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα µιλήσουµε και για επιχειρήµατα και θα ολοκληρώσω. Ο
ίδιος Υπουργός επιχείρησε να µας πείσει πως πρόκειται για µια
µεγάλη µεταρρύθµιση. Μετά µας είπε ότι «Κλείσαµε την ΕΡΤ
επειδή ο Μανιτάκης δεν έκανε ό,τι έπρεπε». Η Κυβέρνηση πρέπει
να αποφασίσει: Είναι τελικά µία µεταρρύθµιση ή είναι µια θυσία
µπροστά στην αναγκαιότητα των απολύσεων;
Καλώ τον Υπουργό να διαβάσει τα πορίσµατα της σύγχρονης
διοικητικής επιστήµης και την έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2011 για
την ελληνική κεντρική διοίκηση και το δηµόσιο τοµέα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ρωτήσω αν η Κυβέρνηση και ο
Πρωθυπουργός είναι ευχαριστηµένοι µε την εξέλιξη αυτής της
πρωτοβουλίας. Θεωρούν ότι είναι µία επιτυχηµένη µεταρρύθµιση; Τη θεωρούν µεταρρύθµιση, από ό,τι άκουσα. Μας έχει εγκαλέσει όλη η Ευρώπη. Η απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας έχει ποδοπατηθεί. Κανένα πρόβληµα δεν λύθηκε
και ακόµη χειρότερα, η τρόικα δεν έχει δεχθεί τα νούµερα των
απολύσεων.
Θα θέλαµε να αποσυρθεί η µαζική απόλυση των εργαζοµένων
της ΕΡΤ, να προχωρήσουµε σε µια ουσιαστική αναδιάρθρωση
και να αποτελέσουν οι εργαζόµενοι, όπως λέει και η Κυβέρνηση,
µέρος αυτής της λύσης.
Ας παραδεχθούµε όλοι ότι είναι καιρός να έρχονται όλες οι λύσεις χωρίς αυταρχισµό. Ας παραδεχθούµε ότι η ελευθερία του
λόγου είναι µακριά και βρίσκεται µακριά από κοµµατικές κραυγές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ το συνάδελφο κ. Στρατούλη να πάρει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Στρατούλη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διαβάζοντας το νοµοσχέδιο για
τη Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση, διαπιστώνουµε ότι η Κυβέρνηση δηµιουργεί µε αυτό το νοµοσχέδιο ένα
ψευδεπίγραφο, ένα συρρικνωµένο και ένα ασφυκτικά ελεγχόµενο από την εκάστοτε κυβέρνηση µόρφωµα.
Και µόνο από την ανάγνωση του νοµοσχεδίου και το σκοπό του
προκύπτει ο λόγος για τον οποίο κλείσατε την ΕΡΤ, ο λόγος για
τον οποίο ρίξατε αυτό το ντροπιαστικό «µαύρο» στις οθόνες µας,
αλλά και στις ζωές των ανθρώπων που απολύετε. Το κάνατε για
να συρρικνώσετε τη δηµόσια τηλεόραση µέχρι εξαφανίσεως και
κυρίως διά της συρρίκνωσης και της εξαφανίσεως της δηµόσιας
ραδιοτηλεόρασης να παραδώσετε τον έλεγχο και την εκµετάλλευση όλου του φάσµατος των συχνοτήτων στους ιδιώτες µεγαλοκαναλάρχες της «DIGEA».
Η χρησιµοποίηση µάλιστα της «DEUTSCHE TELEKOM» για να
ρίξετε το σήµα και το «µαύρο» στις οθόνες δείχνει τους κινδύνους για τη δηµοκρατία και την εθνική κυριαρχία. Εκείνο το
βράδυ το κρίσιµο «βαλιτσάκι» για να µπλοκάρει τα τηλεοπτικά
και τα άλλα κυκλώµατα το κρατούσαν οι ιδιώτες και το κρατούσαν Γερµανοί. Σκεφθείτε τι σηµαίνει αυτό σε µία κρίσιµη στιγµή
για τη χώρα µας, για το λαό µας, για την πατρίδα µας. Και σκεφθείτε τι συνέπειες -εκτός όλων των άλλων για το λαό επειδή εκχωρούνται κοινωνικά αγαθά- έχουν και για την εθνική κυριαρχία,
αλλά και για τη δηµοκρατία το ξεπούληµα των επιχειρήσεων
στρατηγικής και κοινωνικής σηµασίας που προχωράει η Κυβέρνησή σας.
Επισήµανση δεύτερη. Το νοµοσχέδιο στο άρθρο 16, παράγραφο 3 λέει ότι περνάει στη Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνέτ
και Τηλεόραση, στη ΝΕΡΙΤ, το έργο της ραδιοτηλεόρασης που
προβλέπει το Σύνταγµα, όλη η περιουσία, όλες οι εγκαταστάσεις
και όλες οι υποδοµές της ΕΡΤ.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, τι λέει η νοµοθεσία µας, το π.δ.
572/1988, όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 178/2002, στις περιπτώσεις που µεταβιβάζονται ολόκληρες επιχειρήσεις ή τµήµατα
επιχειρήσεων ή η περιουσία τους ή οι εγκαταστάσεις τους ή
τµήµα επιχειρήσεων σε άλλη επιχείρηση, είτε µε σύµβαση, µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συµφωνία –έτσι λέει η νοµοθεσία µας- είτε και µε νόµο; Ξέρετε
τι προβλέπει; Προβλέπει ότι περνάει στη νέα επιχείρηση όλο το
προσωπικό µε τους µισθούς που είχε, τις εργασιακές σχέσεις
που είχε, τις συλλογικές συµβάσεις που είχε. Γιατί δεν το κάνατε,
κύριε Υπουργέ; Γιατί δεν το κάνατε; Γιατί δεν εφαρµόσατε την
ελληνική νοµοθεσία; Είστε παράνοµοι, είστε δέκα φορές παράνοµοι.
Επίσης, οι ευρωπαϊκές οδηγίες 75/129 και 92/56 λένε ότι πριν
από οµαδικές απολύσεις –εδώ διώξατε δύο χιλιάδες εξακόσιους
πενήντα ανθρώπους- πρέπει να γίνεται διαβούλευση µε τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους. Κάνατε τέτοια διαβούλευση; Ποτέ δεν κάνατε τέτοια διαβούλευση. Σε ένα βράδυ
ανακοινώσατε τις απολύσεις τους. Γιατί δεν κάνατε τέτοιες διαπραγµατεύσεις; Είστε παράνοµοι, είστε δέκα φορές περισσότερο παράνοµοι και εξ αυτού του λόγου.
Επισήµανση τρίτη. Το νοµοσχέδιο προβλέπει στελέχωση της
ΝΕΡΙΤ µε προσωπικό αορίστου χρόνου. Πέρα από το ότι είστε
παράνοµοι γιατί δεν µεταφέρετε το παλιό προσωπικό, όπως λέει
η ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, πώς θα τους πάρετε; Πώς
θα παρακάµψετε τον περιορισµό των προσλήψεων ένας προς
πέντε; Πώς θα αντιµετωπίσετε την πρόβλεψη ότι επειδή είναι δηµόσια επιχείρηση οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται µέσω ΑΣΕΠ
και χρειάζεται χρονοβόρα διαδικασία; Πότε θα τους πάρετε; Πόσους θα πάρετε; Πώς θα τους πάρετε; Δεν λέει τίποτα το νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο, επίσης, προβλέπει συµβασιούχους ορισµένου
χρόνου, συµβασιούχους έργου και κατ’ αποκοπή και εκ περιτροπής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πέραν του ότι αυτό είναι παράνοµο γιατί έπρεπε να µεταφερθεί το παλιό προσωπικό, σύµφωνα µε την ελληνική και ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, ρωτώ, κύριε Υπουργέ, αν συνάδει µε την ανεξάρτητη
λειτουργία της ΝΕΡΙΤ, της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ίντερνετ και Τηλεόρασης που θεσπίζετε µε το νοµοσχέδιο να κρατάει
η εκάστοτε κυβέρνηση σε οµηρία ένα τµήµα του προσωπικού της
που θα κινδυνεύει να το πάρουν ή να µην το πάρουν, αν δεν εξυπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση µέσα από τη λειτουργία της
ΝΕΡΙΤ.
Παράλληλα, χρωστάτε σε τεχνικούς, σε σκηνοθέτες, σε ηθοποιούς µέχρι τέλους Ιουλίου, οι οποίοι αποδίδουν και το ΦΠΑ.
Πότε, µε ποιες διαδικασίες και πώς θα τους αποπληρώσετε;
Επισήµανση τέταρτη και προτελευταία. Το νοµοσχέδιο µιλάει
για δήθεν ανεξαρτησία της ΝΕΤ. Πώς θα τη διασφαλίσετε; Το νοµοσχέδιο λέει µε το Εποπτικό Συµβούλιο. Μα, είναι δυνατόν; Αφού το Εποπτικό Συµβούλιο ορίζεται από τον Υπουργό Δηµόσιας
Ραδιοτηλεόρασης και µεταβατικά την πρώτη φορά από το
Υπουργικό Συµβούλιο. Είναι ανεξαρτησία αυτό; Εάν θέλατε ανεξαρτησία, υπήρχε η Βουλή των Ελλήνων, υπήρχε η Διάσκεψη των
Προέδρων, υπήρχε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Γιατί
δεν τα περνάτε µέσα από αυτό; Γιατί δεν αναφέρει τίποτα από
αυτά το νοµοσχέδιο;
Και πώς θα διασφαλίσετε, κύριε Υπουργέ, αυτήν την ανεξαρτησία από το κράτος της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ίντερνετ
και Τηλεόρασης και την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας, εάν
παραβιάζεται, όταν αυτή παραβιάζεται; Πώς; Πώς θα την διαπιστώνετε την παραβίαση; Με ποια διαδικασία θα την αποκαθιστάτε; Σε πόσο χρόνο; Ενώπιον ποιων οργάνων; Με ποια ένδικα
µέσα ή άλλες θεσµικές πράξεις; Και µε ποιες έννοµες συνέπειες
και ποινές, αφού δεν αναφέρετε τίποτα από αυτά µέσα στο νοµοσχέδιο; Με αέρα κοπανιστό θα διασφαλίζετε τη δήθεν ανεξαρτησία;
Τέλος, όσον αφορά το ανταποδοτικό τέλος, είναι πίσω οι διατάξεις που έχετε και από τον ιδρυτικό νόµο της ΕΡΤ. Ποιοι είναι
υπόχρεοι; Ποιοι θα πληρώνουν; Ποιο είναι το ύψος του ανταποδοτικού τέλους; Ποιος είναι ο τρόπος είσπραξης; Πώς διασφαλίζετε ότι θα πάει στη ΝΕΡΙΤ, στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση; Γιατί
δεν τα αναφέρει αυτά το νοµοσχέδιο; Προβλέπει, θα µου πείτε,
να γίνει αργότερα µε υπουργική απόφαση. Γιατί; Για να πάνε
αλλού, όπως πήγαιναν µέχρι τώρα τα 150 εκατοµµύρια από τα
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300 εκατοµµύρια που µάζευαν από τον ελληνικό λαό;
Οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ θέλουν δουλειά και αξιοπρέπεια,
κύριε Βορίδη, που δεν είστε εδώ, που κάνετε παιχνίδια εσείς µε
τον κ. Στουρνάρα µε τις αποζηµιώσεις απολύσεων. Αυτό θέλουν,
αυτό διαπραγµατεύονται, αυτό διεκδικούν. Γι’ αυτό συγκρούονται. Συνεχίζουν τον αγώνα τους και καλά κάνουν.
Και καλά κάνουν που µπήκαν σήµερα στον αγώνα και οι εργαζόµενοι στα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης για αλληλεγγύη, γιατί
αύριο έρχεται η σειρά τους µε χειρότερους µισθούς και εργασιακές σχέσεις.
Οι τριάντα οκτώ ηµέρες αγώνα των εργαζοµένων της ΕΡΤ κράτησαν γιατί είχαν τη λαϊκή αλληλεγγύη και τη διεθνή κατακραυγή.
Κρατάνε το θέµα ζωντανό. Μπορούν να νικήσουν.
Προειδοποιούµε την Κυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ να µη στείλει
τα ΜΑΤ.
Προειδοποιούµε, κύριε Υπουργέ, µη στείλετε τα ΜΑΤ. Δεν θα
έχετε να κάνετε µόνο µε τους εργαζόµενους της ΕΡΤ, το ΣΥΡΙΖΑ
ή τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Θα έχετε να κάνετε µε έναν
ολόκληρο λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Στρατούλη,
ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ο αγώνας για την κατάργηση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και της υπουργικής απόφασης µε βάση τις οποίες καταργήθηκε η ΕΡΤ και για επαναλειτουργία της δηµόσιας ΕΡΤ εξυγιασµένης και σύγχρονης
συνεχίζεται και θα συνεχιστεί χωρίς όρια και χωρίς τέλος µέχρι
να υπάρξει τελική νίκη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλη να πάρει τον λόγο.
Κύριε συνάδελφε, όπως µειώσαµε κατά δύο λεπτά το χρόνο
οµιλίας των συναδέλφων, θα δεχθείτε και εσείς δύο λεπτά µείωσης του χρόνου οµιλίας σας.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αύριο συµπληρώνονται τριάντα εννιά
χρόνια από την εισβολή των τουρκικών στρατευµάτων στην
Κύπρο.
Θα ήθελα από αυτό το Βήµα εκ µέρους του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, επειδή αύριο δεν θα είναι ανοιχτή η Βουλή
–εκτός απροόπτου πάντα- να εκφράσω την αλληλεγγύη µας στο
λαό της Κύπρου, στον αγώνα για µια Κύπρο ανεξάρτητη χωρίς
στρατιωτικές βάσεις και εγγυήτριες δυνάµεις, µια Κύπρο κυρίαρχη, ενιαία, µε ενιαία διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια, διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία.
Με αφορµή αυτήν τη θλιβερή επέτειο θα ήθελα να κάνω δύο
επισηµάνσεις.
Πρώτον, το δρόµο για την εισβολή, που από ό,τι φαίνεται ήταν
σχεδιασµένη από πολλά χρόνια πριν, τον άνοιξε η ΕΟΚΑ Β’.
Ξέρετε ποιος ήταν ο αρχηγός της και ταυτόχρονα αρχηγός
της «Χ». Τον άνοιξε σε συνεργασία µε την ελληνική χούντα. Αυτή
η επισήµανση έχει να κάνει µε τη Χρυσή Αυγή, που κλίνει τη λέξη
«Έλληνες» σε όλες τις πτώσεις και µας παριστάνει τον προστάτη
του ελληνικού έθνους, και καταδεικνύει το βρόµικο ρόλο που
έπαιξαν οι πολιτικοί πρόγονοί τους, τους οποίους υπερασπίζονται και σήµερα µε πρώτο τον Κοινοβουλευτικό της Εκπρόσωπο
να σηκώνει τη σηµαία της χούντας σε συγκέντρωση. Έτσι, υπεράσπισαν αυτοί την Κύπρο, και οι οποίοι µάλιστα θεωρούν τους
Κύπριους Έλληνες, υπονοµεύοντας και ανοίγοντας το δρόµο για
την τουρκική κατοχή, εκτελώντας, δηλαδή, τα σχέδια των Αµερικανών για τη διχοτόµηση του νησιού. Ένας από τους λόγους που
έγινε η δικτατορία δεν ήταν ότι απειλούνταν ο τόπος από τον
κοµµουνισµό –µακάρι να ήταν έτσι!-, αλλά ήταν και ο σχεδιασµός
για να διχοτοµηθεί η Κύπρος.
Η δεύτερη επισήµανση προς όλους σας -µηδενός εξαιρουµένου, εκτός ΚΚΕ- είναι η εξής: Αλήθεια, εσείς που είστε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς όλοι εδώ µέσα, για πείτε µας αυτή η
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µεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση πώς ανέχεται το 40% µίας χώρας-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι υπό τουρκική και ξένη
κατοχή; Πώς αλήθεια; Πώς δεν µπορεί να επιβάλει µία τέτοια τεράστια δύναµη την αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων,
ενώ µπόρεσε να διαλύσει τη Γιουγκοσλαβία µαζί µε τους Αµερικάνους, να διαλύσει τη Λιβύη και να εξαπολύει διαρκώς πολεµικές επιθέσεις; Κοντεύουµε σχεδόν κάθε χρόνο να έχουµε και
έναν πόλεµο.
Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπερασπίζεστε
όλοι!
Απολογηθείτε γι’ αυτό στον ελληνικό λαό, γιατί εµείς είπαµε
«όχι» και είπαµε µάλιστα ότι δεν πρόκειται να λύσει το πρόβληµα
της κατοχής η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
αντίθετο, θα το εµπλέξει ακόµη περισσότερο. Είµαστε στις παραµονές ενός νέου και χειρότερου «Σχεδίου Ανάν», που θα οριστικοποιήσει τη διχοτόµηση και µπορεί να οδηγήσει και σε άλλες
περιπέτειες.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, έχουµε τοποθετηθεί και ο εισηγητής µας έκανε ολοκληρωµένη και επιχειρηµατολογηµένη τοποθέτηση. Απάντησε στο πώς εµείς εκτιµάµε το νοµοσχέδιο,
αλλά και συνολικά τη θέση µας.
Θα επαναλάβω ορισµένα πράγµατα, γιατί πρέπει να δει ο λαός
µας και να αντιληφθεί ποια είναι η στρατηγική στόχευση αυτής
της απόφασης της Κυβέρνησης και αυτού του νοµοσχεδίου που
υλοποιεί αυτήν την πολιτική. Για εµάς –και δεν έχουµε αυταπάτες
γι’ αυτό- είναι πώς θα γίνει πιο αποτελεσµατική η προβολή της
κυρίαρχης πολιτικής και ιδεολογίας, πώς θα γίνει πιο αποτελεσµατική η ιδεολογική χειραγώγηση και πλύση εγκεφάλου, θα
έλεγα εγώ, του λαού, σε συγχορδία µε τα ιδιωτικά Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης. Αυτή είναι η στρατηγική στόχευση.
Φυσικά, το προηγούµενο σχήµα αυτόν το σκοπό υπηρετούσε.
Εµείς δεν είχαµε ποτέ αυταπάτες ότι η ΕΡΤ ήταν πλουραλιστική,
πολυφωνική και δεν αναπαρήγαγε την κυρίαρχη ιδεολογία. Βεβαίως, στην προηγούµενη κατάσταση αποτυπωνόταν και η επίδραση του λαϊκού κινήµατος και των κατακτήσεων, δηµοκρατικών και άλλων, µετά τη Μεταπολίτευση. Αυτό το σχήµα, πλέον,
δεν ανταποκρίνεται.
Επιδίωξη σήµερα είναι να προσαρµοστεί η κρατική τηλεόραση
-που είναι σε έναν βαθµό- στα κριτήρια της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό πού θα οδηγήσει; Στην ξεφτίλα –και το
λέω έτσι- της υποκουλτούρας που παράγεται σήµερα από την
κυρίαρχη ιδεολογία. Εκεί θέλει να την οδηγήσει. Δεν θέλει να
βάλει όπερα. Αυτά ο κ. Βορίδης µπορεί να τα λέει σε κανένα αµφιθέατρο όπου θα έχει συγκέντρωση η ΟΝΝΕΔ και όχι εδώ µέσα.
Έχουµε δει ποια είναι σήµερα η αισθητική η σύγχρονη και του
συστήµατός σας, κύριε Κεδίκογλου, που έχετε σπουδάσει και
στη Σοβιετική Ένωση –θα αναφερθώ µετά-, όπως και τις αξίες
σας, σύµφωνα µε τις οποίες αξίζει το µοντέλο περισσότερο από
έναν πυρηνικό επιστήµονα ή από έναν µεγάλο εφευρέτη κ.λπ.
Αυτή είναι η αισθητική του καπιταλισµού. Αυτά που ζούµε σήµερα, αυτός ο πλήρης εξευτελισµός. Δεν αναφέροµαι περισσότερο σε αυτό το θέµα γιατί θα ήθελα πάρα πολύ χρόνο.
Βέβαια, δεν θα βγουν ζηµιωµένοι οι ιδιωτικοί επιχειρηµατικοί
όµιλοι ούτε θα τους ανταγωνιστείτε. Θα τους εξυπηρετήσετε
ακόµη περισσότερο, όπως τους εξυπηρετούσατε και µέχρι τώρα
πολλές φορές. Όσοι ξέρουν από τηλεόραση, ξέρουν ότι περίµεναν να στείλει η ΝΕΤ τα πλάνα, τις δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα.
Επαναλαµβάνουµε, λοιπόν, ότι επειδή δεν εξυπηρετούσε αυτό
το σχήµα και επειδή δεν ήταν εύκολο, γι’ αυτό διάλεξε τη λογική
του γόρδιου δεσµού η Κυβέρνηση. Τώρα έχουµε και εµείς µεγαλύτερη εµπειρία πολλών χρόνων, αλλά πρέπει και ο λαός να βγάλει συµπεράσµατα; Τι θέλει, λοιπόν, να κάνει σε βαθύτερο
επίπεδο στρατηγικής Θέλει να φτιάξει έναν θεσµό, σε έναν κρίσιµο τοµέα –είναι κρίσιµος ο τοµέας της ενηµέρωσης- που δεν
θα επηρεάζεται από κυβερνητικές µεταβολές και αστάθειες. Δεν
θέλει, κάθε φορά που υπάρχει τρικυµία ή ανεβαίνει το λαϊκό κίνηµα αυτό να αποτυπώνεται. Θέλει να το κάνει –υποτίθεται- ανεξάρτητο, θέλει δηλαδή να φτιάξει ένα όργανο που αναπαράγει
την κυρίαρχη αισθητική, την ιδεολογία και δεν θα µπορεί κανένας
εύκολα, εκτός και εάν ανατραπεί συνολικά η κατάσταση, να το
αλλάξει.
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Δεν θα φτιαχτεί µία «τηλεόραση µπανανίας». Διαφωνούµε ριζικά µε αυτά που είπε ο κ. Λαφαζάνης και που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αποπροσανατολίζετε το λαό. Θα φτιάξει τηλεόραση που θα υπηρετεί την αστική τάξη της Ελλάδας, την αστική ιδεολογία και φυσικά και γενικότερα και τα ξένα και τα ντόπια µονοπώλια, όπως
το λέµε µε πιο σκληρή γλώσσα.
Σήµερα ο κ. Καψής σε µία εντυπωσιακή πράγµατι οµιλία του,
είπε ότι θα είναι πρωτοποριακή. Μάλιστα θεωρείται και πρωτοποριακό το νοµοσχέδιο. Συµφωνούµε πραγµατικά. Το ερώτηµα
είναι για ποιον. Πιστεύουµε και το λέµε ευθέως ότι µε αυτό το
νοµοσχέδιο συµπυκνώνεται όλη η εµπειρία από τις άλλες καπιταλιστικές χώρες –και είναι λογικό αυτό- και έρχεται να εφαρµοστεί εδώ. Θα είναι δηλαδή πιο αποτελεσµατική για να υπηρετήσει
αυτόν το σκοπό.
Βεβαίως, προϋπόθεση για να γίνουν όλα αυτά είναι να ξεµπερδεύουν πρώτα µε τους εργαζοµένους. Και αυτό κάνει. Διαλύει
τις εργασιακές σχέσεις, εφαρµόζει γενικευµένα τις ατοµικές
συµβάσεις όχι συλλογικές, για να εκβιάζει τους εργαζόµενους
να τους έχει κρεµασµένους συνεχώς για να µην µπορούν να αντιδρούν. Είναι ανεξάρτητος ο εργαζόµενος, όταν περιµένει κάθε
εξάµηνο, κάθε χρόνο να ανανεωθεί η σύµβασή του; Πρόκειται,
κυριολεκτικά, για οµηρία και φυσικά για κατάργηση των οποιωνδήποτε δικαιωµάτων.
Δεύτερον, όσον αφορά το Εποπτικό Συµβούλιο. Ακούσαµε
εδώ πολλές διακηρύξεις περί ανεξαρτησίας και περί κριτηρίων
κ.λπ. Δεν είµαστε αφελείς ούτε ζούµε κάπου αλλού. Το Εποπτικό
Συµβούλιο θα το συγκροτήσει η Κυβέρνηση από ανθρώπους
εγνωσµένου κύρους. Τι ακριβώς εννοείτε; Γιατί για την έννοια
του κύρους που έχει ο καθένας δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύρος πάρα πολύ µεγάλο, παραδείγµατος χάριν, έχουν όλοι
οι γιάπηδες και όλα τα golden boys των πολυεθνικών, όλοι αυτοί
που εάν τους ακούσεις να µιλούν νοµίζεις ότι έχουν αλυσοπρίονα
για να παίρνουν κεφάλια. Δεν τους νοιάζει: «Μου περισσεύουν
δέκα εργαζόµενοι. Δρόµο!». Ξέρετε πώς µιλάνε όλοι αυτοί οι κυνικοί της αγοράς. Μεγάλο κύρος έχουν. Πετυχηµένοι δεν είναι
όλοι, σε πολυεθνικές κ.λπ.; Κύρος έχουν άνθρωποι που υπηρετούν µε συνέπεια και καµµιά φορά µε ακραίο τρόπο την αστική
ιδεολογία. Τι πάει, δηλαδή, να πει «εγνωσµένου κύρους» και
ποιος θα το καθορίσει. Άρα θα επιλεγεί ένα στελεχικό δυναµικό
που είναι δοκιµασµένο στην υπηρεσία του ίδιου του συστήµατος
και όχι της Κυβέρνησης.
Μας είπε πάρα πολλά εντυπωσιακά ο κ. Καψής, αλλά, ξέρετε,
τα έχουµε ξανακούσει. Αυτά ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’90, ακριβώς τα ίδια σε όλους τους τοµείς.
Ένα συµπέρασµα βγαίνει και δεν «τσιµπάµε» πια και πρέπει να
καταλάβουν οι εργαζόµενοι -από αυτά που είπε, µε τις κάµερες,
την τεχνολογία κ.λπ.- τις τεράστιες δυνατότητες που έχει σήµερα
η ανθρώπινη κοινωνία και στον τοµέα της ενηµέρωσης και πού
οδηγεί το καπιταλιστικό σύστηµα, στη βαρβαρότητα, σε πενήντα
χρόνια πίσω. Αντί να ελαφρύνει τη δουλειά όλων των εργαζόµενων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα τελειώσω στο δωδεκάλεπτο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αφού είπαµε να µιλήσετε δέκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα τελειώσω.
Άρα θα φτιάξετε µια τηλεόραση που θα έχει µόνο µια ανεξαρτησία. Θα προσπαθήσετε για ανεξαρτησία από τα λαϊκά συµφέροντα και από το λαϊκό κίνηµα. Δεν θα περάσετε όµως καλά, να
είστε σίγουροι, είτε εσείς είτε οι άλλοι που θα έρθουν. Γιατί είναι
τόσο εκρηκτικά τα προβλήµατα τόσο βάρβαρη η ίδια η πραγµατικότητα που διαµορφώνεται που θα επιδράσει και σε αυτόν τον
τοµέα.
Τελειώνω µε ένα σχόλιο. Σε αυτήν την Αίθουσα σήµερα από
τον κ. Τσίπρα, τον κ. Κεδίκογλου, µέχρι και τη Χρυσή Αυγή ακούσαµε για τη Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα να ενηµερώσετε καλύτερα τον Πρόεδρό σας, τον κ. Τσίπρα για το σήµα της Σοβιετικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ένωσης της δεκαετίας του ’70. Να τον ενηµερώνετε καλύτερα
για να µην έρχεται και λέει ανακρίβειες. Την «πάτησε» µια φορά
µε την Deutsche Bank, µην την «ξαναπατάει» τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει, θα του το πούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να τον ενηµερώσετε, από αυτά που
γράφονται στα blogs να προσέχει και τι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Βούτση, θα χάσουµε το χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Βέβαια, τώρα δεν περιµέναµε κάτι,
όταν ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι το πρότυπό του είναι το BBC. Και
γιατί, κύριε Κεδίκογλου, έχετε πρόβληµα µε τον κ. Τσίπρα; Δεν
σας λέει ότι είναι το BBC; Κι εσείς τα ίδια λέτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι καλό το BBC.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσο για τη Χρυσή Αυγή –και ακόµα και αν λείπουν τώρα από
την Αίθουσα, θα το ακούσουν- είναι λογικό και το αντιλαµβανόµαστε να αναφέρεται στον Στάλιν, γιατί ο Στάλιν σαν Αρχηγός
της Σοβιετικής Ένωσης τότε, επικεφαλής του σοβιετικού λαού,
ήταν αυτός που οδήγησε σε συντριβή το φασισµό, τον ιδεολογικό τους καθοδηγητή, τον Χίτλερ σε αυτοκτονία, τσάκισε το ναζισµό.
Και οι κοµµουνιστές θα το ξανακάνουν, αν χρειαστεί -αυτό θέλουµε να πούµε- και θα είναι στην πρώτη γραµµή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αν γίνει πόλεµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θα γίνει πόλεµος
ξανά.
Τον λόγο έχει ο κ. Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να ξεκινήσω από την τοποθέτηση του Δηµήτρη Στρατούλη και να πω ότι το «µαύρο» της ΕΡΤ έχει αναδείξει ένα κρίσιµο θέµα, ένα µείζον θέµα εθνικής κυριαρχίας. Πρέπει να πούµε
ότι τα κλειδιά, τους κωδικούς µε τους οποίους κατεβαίνουν τα
κυκλώµατα στον ΟΤΕ, δεν τα έχει µόνο η «DEUTSCHE TELEKOM», τα έχει και η «SIEMENS» και ο εθνικός προµηθευτής, η
«INTRACOM», οι κατασκευαστές δηλαδή των τηλεφωνικών κέντρων. Είναι ένα πολύ µεγάλο θέµα που θα πρέπει η Κυβέρνηση
να δει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το δηµόσιο βίο και την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Για τις σκοπιµότητες, τις διαπλοκές
και τα συµφέροντα που εµπεριέχονται και υπηρετούνται από το
σχέδιο νόµου σάς παραπέµπω στην οµιλία της συντρόφισσας κ.
Σακοράφα, που ήταν πληρέστατη.
Η έννοια της δηµόσιας τηλεόρασης και ιδίως τα συστατικά
της, όπως η γεωγραφική καθολικότητα στην πρόσβαση, η εγκυρότητα των πληροφοριών που µεταδίδονται, αναγνωρίζονται ως
εξαιρετικά σηµαντικές για τη φυσιολογική ανάπτυξη της δηµοκρατικής κοινωνίας. Σε αυτές τις πτυχές του νοµοσχεδίου και
στην περιφερειακή νησιωτική του διάσταση, θέλω να τοποθετηθώ, χωρίς να υποβαθµίσω το γενικότερο προβληµατισµό για
την τύχη της δηµόσιας ενηµέρωσης.
Αυτό που σήµερα γίνεται δεν είναι τίποτα άλλο παρά µόνο η
γένεση της ενηµέρωσης του δοκιµαστικού σωλήνα. ΝΕΡΙΤ, λοιπόν, κάτι σαν νερωµένη ΕΡΤ ακούγεται. Τι κάνουµε, κύριε
Υπουργέ; Ποια είναι τα σχέδιά σας; Άρχισαν σιγά-σιγά να εξυφαίνονται.
Μετά τον περιορισµό των προσλήψεων, χάσατε το όπλο του
ρουσφετιού. Και τι ανακαλύψατε; Ανακαλύψατε τη διάλυση των
επιχειρήσεων, την απόλυση των εργαζοµένων τους, στη συνέχεια
την επανασύσταση των ίδιων επιχειρήσεων, την επαναπρόσληψη
σχεδόν των ίδιων εργαζοµένων, µέσα όµως από κοµµατικές διαδικασίες.
Αυτό κάνετε σήµερα στην ΕΡΤ και στη Δηµοτική Αστυνοµία,
αύριο στις Αµυντικές Βιοµηχανίες. Για δεύτερη φορά, δηλαδή,
οι εργαζόµενοι γίνονται τα θύµατα των κοµµατικών εκβιασµών,
αναβαπτισµένοι στην κολυµβήθρα του ρουσφετιού, η νέα πελατεία για τις εκλογές που έρχονται, προς δόξα και τιµή του πελατειακού συστήµατος.
Κύριοι συνάδελφοι, ΕΡΤ δεν είναι µόνο η Αγία Παρασκευή.
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ΕΡΤ σηµαίνει και είναι ταυτισµένη µε τα νησιά, µε την παραµεθόριο, µε τα βουνά της χώρας µας. Όµως, στο νοµοσχέδιο δεν
υπάρχει ρητή διάταξη για τη λειτουργία περιφερειακών σταθµών,
παρά µόνο η αόριστη αναφορά ότι ο νέος φορέας θα καλύπτει
όλη τη χώρα. Η γενικολογία αυτή µόνο ανησυχία προκαλεί στους
νησιώτες.
Ο Ραδιοφωνικός Σταθµός της Ρόδου –«Δίκτυο Νοτίου Αιγαίου», όπως λέγεται- λειτουργεί από το 1954, δηλαδή πενήντα
εννέα χρόνια, σε δικό του κτήριο και εγκαταστάσεις. Είναι από
τους παλαιότερους ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας και διαθέτει σύγχρονα στούντιο και εξοπλισµό. Διαθέτει ακόµα έναν
από τους ισχυρότερους ποµπούς µεσαίων κυµάτων της χώρας,
ισχύος 100KW. Όποιος γνωρίζει για µεσαία κύµατα, καταλαβαίνει
την ανεξαρτησία και την αυτονοµία λειτουργίας τους, µε την αντίστοιχη συµβολή τους στην εθνική ανεξαρτησία της χώρας µας.
Εκπέµπει επίσης στα FM για τη Ρόδο, για την Κω και τα νησιά
του βόρειου συγκροτήµατος της Δωδεκανήσου, ενώ χάρη στον
ποµπό των µεσαίων η φωνή της ΕΡΑ Ρόδου µεταδίδεται στο µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής επικράτειας, Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, στην Κύπρο, στη βόρεια Αίγυπτο και φυσικά στη
γειτονική Τουρκία.
Σηµειώνεται ότι ακόµα και τα µεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου,
όπως είναι η Κως, δεν διαθέτουν άλλο ραδιοφωνικό σταθµό µε
τοπικό ενηµερωτικό πρόγραµµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το νοτιοανατολικότερο σηµείο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Καστελόριζο, από τις 11 Ιουνίου δεν ακούει ελληνικά. Με
τυχόν κατάργηση του ραδιοφωνικού σταθµού της ΕΡΑ Ρόδου
ουσιαστικά θα διακοπεί η ενηµέρωση των πολιτών που ζουν στην
παραµεθόριο περιοχή της νησιωτικής Ελλάδας.
Ο Ραδιοφωνικός Σταθµός της Ρόδου διαθέτει πλούσια και
σπάνια δισκοθήκη, καθώς και αρχείο δωδεκανησιακής µουσικής,
εκποµπών και ηχογραφήσεων που έγιναν σε πολλά νησιά και συνεργεία του σταθµού τα πενήντα εννιά χρόνια λειτουργίας του.
Το αρχείο αυτό, που αποτελεί πολιτιστικό πλούτο, είναι ψηφιοποιηµένο σε µεγάλο βαθµό, µετά από πρωτοβουλία και προσπάθεια του τεχνικού προσωπικού της ΕΡΑ Ρόδου.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σε µια εποχή άκρατου ανταγωνισµού, µε έντονες πιέσεις εµπορευµατοποίησης του ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος, το δηµόσιο ραδιόφωνο και πιο συγκεκριµένα ο Ραδιοσταθµός της Ρόδου αποτελεί εγγύηση για την ψύχραιµη, έγκυρη και δίχως σκοπιµότητες και δεσµεύσεις ενηµέρωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής µας ταυτότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην πολιτιστική, κοινωνική και
οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, στηρίζοντας κάθε εθελοντική
συλλογική προσπάθεια. Υπηρετεί όλα αυτά που συνθέτουν τη
δηµοκρατία µας και την κοινωνία µας.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πιστεύω ότι αντιλαµβάνεστε την
εθνική ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του Ραδιοφωνικού
Σταθµού της Ρόδου µε τοπικό πρόγραµµα, για να παραµείνει η
ΕΡΑ Ρόδου όχι ένας απλός αναµεταδότης του κέντρου, αλλά ένα
ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας.
Επαναλαµβάνω, ΕΡΤ δεν είναι µόνο η Αγία Παρασκευή…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυριολεκτικά τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι τριάντα δευτερόλεπτα, δεν γίνεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Λιγότερο τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Είναι µια παράγραφος.
Η τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη της νησιωτικής χώρας
είναι ζήτηµα περιφερειακής και εθνικής σηµασίας. Η ισχύς του
σήµατος και η συνέχεια της ψηφιακής µετάδοσης είναι η υπεράσπιση της νησιωτικής πατρίδας, είναι η εξάλειψη της αποµόνωσης στο νότιο Αιγαίο. Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας και εθνικής
ανεξαρτησίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Γάκη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Βουλευτής
Χίου, του ΠΑΣΟΚ κ. Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας
αυτήν την οµιλία ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, δεν θα
µπορούσα παρά να σχολιάσω και ενδεχοµένως να διατυπώσω
µια διαφορετική άποψη σχετικά µε τα όσα ακούσαµε σήµερα το
πρωί εδώ, στην Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων.
Από τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ακούσαµε
ότι το µέσο νοικοκυριό, ο µέσος Έλληνας πληρώνει 300 ευρώ το
µήνα χαράτσι, δηλαδή ΕΕΤΗΔΕ. Θα ήθελα να πληροφορήσω την
Εθνική Αντιπροσωπεία ότι 300 ευρώ το µήνα χαράτσι πληρώνει
όντως, όχι όµως ο µέσος Έλληνας, αλλά ο κάτοχος, ο κύριος
µιας µεζονέτας στις περιοχές του Κολωνακίου, της Γλυφάδας,
της Βουλιαγµένης, της Βούλας και µάλιστα αυτή η µεζονέτα δεν
µπορεί να είναι µικρότερης επιφάνειας από διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα.
Επίσης, ακούσαµε ότι η «CITYGROUP» έχει εκδώσει άλλη µία
συγκεκριµένη θεωρία-ανακοίνωση σχετικά µε το οικονοµικό µέλλον της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να θυµίσω εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι είναι η ίδια εταιρεία, η ίδια πολυεθνική τραπεζική
εταιρεία, η οποία έχει προβλέψει τρεις ή τέσσερις φορές τα τελευταία τρία χρόνια ότι η χώρα θα βγει από το Ευρώ, ότι θα πτωχεύσουµε, ότι όλα τα δηµοσιονοµικά και οικονοµικά µας στοιχεία
θα είναι στο απόλυτο µηδέν τους επόµενους κάθε φορά έξι
µήνες.
Την ανάλυση αυτής της πολυεθνικής τραπεζικής εταιρείας υιοθέτησε σήµερα το πρωί ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και επειδή αναφέρθηκε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στην ιστορία του, στη σηµερινή
στάση τους, στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε όλους εµάς
τους Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, θα
ήθελα να του πω το εξής:
Στην ιστορία της η δηµοκρατική παράταξη βρέθηκε πολλές
φορές στη θέση που βρίσκεται σήµερα η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Και πολλές φορές δυστυχώς οι ακραίες απόψεις σε καιρό κρίσης έβρισκαν µεγαλύτερα ακροατήρια από
αυτά που έβρισκαν σε περιόδους οµαλής πολιτικής ζωής. Κάθε
φορά όµως βρισκόντουσαν µεγάλες πολιτικές φυσιογνωµίες που
θυσίαζαν πολλά πράγµατα. Ακόµα πολλές φορές έχουµε θρηνήσει και νεκρούς εµείς, η µεγάλη δηµοκρατική παράταξη, στην
ανάγκη για να πάει η χώρα µπροστά. Εποµένως οµηρίες και τα
υπόλοιπα µπορεί να ταιριάζουν σε άλλους, σε εµάς όµως όχι.
Πριν ένα µήνα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
η χώρα βρέθηκε -και θα παρακαλούσα εδώ και τους φίλους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να το ακούσουν αυτό- στο χείλος
της πολιτικής αποσταθεροποίησης. Η χώρα διήλθε µίας µεγάλης
πολιτικής και κυβερνητικής κρίσης και, βεβαίως, αυτή προκλήθηκε από την αιφνίδια, µονοµερή και αυταρχική, κύριε Υπουργέ,
πράξη του κλεισίµατος της ΕΡΤ.
Το «µαύρο» δεν σόκαρε µόνο όλους εµάς που βρισκόµαστε
εντός, από τη µία ή από την άλλη πτέρυγα της Βουλής, αλλά σόκαρε κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γιατί το µαύρο στην οθόνη είναι
θέµα δηµοκρατίας όπως είπα και εχθές. Γι’ αυτό και οι Υπουργοί
του ΠΑΣΟΚ δεν υπέγραψαν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία δεν θα την κυρώσουµε στην Ολοµέλεια εµείς η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ.
Προσοχή όµως, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί το
είπα και εχθές: Σεβασµό στον κάθε εργαζόµενο, σεβασµό -το
λέω ξανά προς κάθε κατεύθυνση- στους εργαζόµενους της ΕΡΤ.
Η µεγάλη πλειοψηφία έχει βγάλει ασπροπρόσωπη την ελληνική
πολιτεία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ µέσα τουλάχιστον πρέπει
να αναφέρουµε σήµερα ότι από αυτήν τη µεγάλη οµάδα των εργαζοµένων τα τελευταία σαράντα χρόνια υπήρξαν και νεκροί.
Υπήρξαν νεκροί τους οποίους τουλάχιστον σήµερα όταν οµιλούµε για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να τους τιµούµε.
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Προσοχή όµως, γιατί γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι αναγκαία η αξιοκρατία, είναι αναγκαία η αξιολόγηση στο επόµενο
στάδιο που είναι η οικοδόµηση µίας νέας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Διότι πραγµατικά, κύριε Τσίπρα, η ΕΡΤ υπήρξε και είναι ένα
µεγάλο µελίσσι όχι µόνο πολιτισµού αλλά και ενηµέρωσης και
ψυχαγωγίας. Όµως, κύριε Τσίπρα, σε κάθε µελίσσι υπάρχουν οι
εργάτριες, υπάρχουν οι κηφήνες και υπάρχουν και οι βασίλισσες.
Και πρέπει σε κάθε µελίσσι να διαλέγεις µε ποιους είσαι και για
ποιους είσαι. Εµείς ξεκάθαρα, µε την έννοια της αντικειµενικότητας, της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης, διαλέγουµε κάθε
φορά να είµαστε µε τις εργάτριες και όχι µε τους κηφήνες και
τις βασίλισσες. Αυτό το αποδείξαµε µε κόστος τα τελευταία τρία
χρόνια.
Γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι το ίδιο η ΕΡΤ του
2009 µε τους τρεις χιλιάδες επτακόσιους εργαζόµενους, µε τους
χίλιους εκατό συµβασιούχους, µε τις ζηµίες 122 εκατοµµυρίων
ευρώ το χρόνο µε την ΕΡΤ του 2012 µε τους δύο χιλιάδες εξακόσιους πενήντα εργαζόµενους, τους περίπου εκατόν πενήντα
συµβασιούχους και το πλεόνασµα στον προϋπολογισµό της. Και
αυτό προφανώς δεν επετεύχθη µε έναν τρόπο ο οποίος δεν είχε
κόστος. Είχε κόστος. Είχε όµως και αξιολόγηση και αξιοκρατία
στο εσωτερικό του.
Ας βγάλουµε το νοµοσχέδιο λίγο από τη συγκυρία για να καταλήξουµε σε ένα κοινό συµπέρασµα. Είναι το σηµερινό νοµοσχέδιο µία µεταρρυθµιστική τοµή; Αν αφαιρέσετε το πολιτικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγετε η σηµερινή συζήτηση, δηλαδή
το κλείσιµο, το «µαύρο», την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
και την κοινή υπουργική απόφαση κι αν δείτε το σηµερινό νοµοσχέδιο, όπως έρχεται µέσα στην Ολοµέλεια για να ψηφιστεί, είναι
µεταρρύθµιση, ναι ή όχι; Προωθεί την αντικειµενικότητα, ναι ή
όχι; Ξεπερνά το πελατειακό σύστηµα, ναι ή όχι; Διορθώνει εκείνα
τα οποία ήταν τα στραβά του παρελθόντος, ναι ή όχι; Διασφαλίζει την αντικειµενικότητα και τον πλουραλισµό για τον οποίο µίλησε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ναι ή όχι;
Εγώ πιστεύω πως ναι. Και πιστεύω ναι, διότι υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες, συγκεκριµένες διατάξεις, τις οποίες, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, όταν της εισήγαγε ο κ. Μόσιαλος άλλες
πτέρυγες ήταν αυτές οι οποίες διαφωνούσαν. Και προφανώς ιδιαίτερα σε µία στιγµή κρίσης για την πατρίδα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι ότι η άποψή µας πρέπει να είναι σταθερή,
προκειµένου να διορθώνουµε τα κακώς κείµενα µε την κοινή λογική.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, δεν µπορεί τη µία να είµαστε
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υπέρ της EBU όταν αυτή εξακολουθεί να µεταδίδει το πρόγραµµα της ΕΡΤ και την άλλη στιγµή αυτοµάτως ή την ίδια στιγµή να είµαστε κατά της EBU όταν αυτή λέει ότι το νοµοσχέδιο
είναι πραγµατικά µία µεταρρυθµιστική πρόταση, η οποία εκσυγχρονίζει το κανονιστικό πλαίσιο ρύθµισης της ΕΡΤ και ουσιαστικά
προωθεί την αντικειµενική δηµόσια σύγχρονη ανταγωνιστική δηµόσια τηλεόραση.
Θέλουµε ή δεν θέλουµε µία δηµόσια, άλλα όχι κυβερνητική ή
κρατική ραδιοτηλεόραση; Εγώ πιστεύω ότι το θέλουµε. Το θέλουν οι σκληρά εργαζόµενοι. Το θέλει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω, από αυτά που άκουσα µέχρι τώρα, ότι το θέλει και το
σύνολο των Βουλευτών.
Εποµένως θα πρέπει να είµαστε υπέρ να υπάρξει αυτή η δηµόσια κι όχι κυβερνητική και κρατική ραδιοτηλεόραση, µε το
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιό της. Γιατί ίσως να είναι η
πρώτη φορά, ίσως µετά τη µεταρρύθµιση για την ανώτατη εκπαίδευση, που έρχεται ένα νοµοσχέδιο το όποιο µιλάει για επιχειρησιακό σχέδιο εδώ µέσα. Και είναι σηµαντικό ότι αυτό γίνεται
στην πιο κρίσιµη στροφή που περνάει αυτός εδώ ο τόπος.
Πρέπει να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε ότι θα υπάρξει
αυτή η σύγχρονη, ανταγωνιστική, ποιοτική βασισµένη στους Έλληνες δηµιουργούς και παραγωγούς δηµόσια ραδιοτηλεόραση,
µια ανεξάρτητη, ανοιχτή και διαφανής, που δεν θα λογοδοτεί
στον Υπουργό, αλλά θα λογοδοτεί στον Έλληνα φορολογούµενο
και που θα έχει ως κεντρικούς της άξονες την ενηµέρωση, τον
πολιτισµό και την ψυχαγωγία.
Διότι πιστεύω βαθιά -και κλείνω µε αυτό κύριε Πρόεδρε- ότι
ιδιαιτέρως σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ µία δηµόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία θα εµβαθύνει το δηµόσιο διάλογο και θα τον κάνει πιο ποιοτικό. Είναι
ακρογωνιαίος λίθος στο στόχο µας για µία ώριµη, δυτικού και
αστικού τύπου δηµοκρατία να υπάρξει µία σύγχρονη ανταγωνιστική δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω µία σειρά νοµοτεχνικών βελτιώσεων που προέκυψαν κατά
τη σηµερινή συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Παντελής Καψής καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Βογιατζής για πέντε λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον κ. Παφίλη, θα
ήθελα να του πω πως ξέχασε ότι εναντίον του φασισµού και του
ναζισµού πολέµησε και ο δυτικός κόσµος. Πολέµησε µε τις ίδιες
και πολύ σκληρές απώλειες. Επίσης, δεν καταλαβαίνω την αγωνία του κ. Παφίλη για την αστική τάξη.
Θα ήθελα να θυµίσω προς τους φίλους του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας ότι οι µεγαλύτεροι επαναστάτες από την
αστική τάξη προέρχονται, επαναστάτες τους οποίους έχετε
ήρωες εσείς πρώτα. Λοιπόν, µην κατηγορείτε την αστική τάξη για
οτιδήποτε συµβαίνει σε αυτήν τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήρα το λόγο µιας και είµαι κατ’
επάγγελµα µελισσοκόµος και ακούστηκαν πολλά περί µελισσιών,
για να πω ότι τα µελίσσια εργάζονται και ζουν σε πραγµατική αρµονία χωρίς υπερβολές. Εδώ τις τελευταίες ηµέρες ζήσαµε πάρα
πολλές υπερβολές και νοµίζω ότι προσβάλλουµε τα µελίσσια αν
τα βάζουµε µε αυτά τα οποία ζούµε εδώ µέσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα µεγαλούργησε µόνο
όταν οι πολιτικοί της στεκόταν στο µέτρο. Σήµερα το µέτρο έχει
χαθεί. Δεν µπορεί το ελληνικό Κοινοβούλιο να µοιράζεται σε χρυσαυγίτες και σε αυγίτες. Τέρµα αυτή η ιστορία.
Θα ήθελα να πω ακόµη δύο πράγµατα. Το ένα αφορά το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ. Είναι κάτι εξαιρετικά σηµαντικό για την πατρίδα µας και πρέπει να αξιοποιηθεί. Δυστυχώς, αυτό το οποίο
είχε κάνει η Νέα Δηµοκρατία, καταργήθηκε. Αναφέροµαι στο
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο. Εν συνεχεία, µε διάφορους συµβασιούχους δούλευε η τεκµηρίωση. Νοµίζω ότι είναι ένα πολύ
µεγάλο και σοβαρό κοµµάτι της ιστορίας µας, το οποίο πρέπει
να προσέξουµε ιδιαιτέρως.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην ΕΡΑ-Αιγαίου, στον σταθµό
που είναι στην περιοχή που ζω όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να συγχαρώ από εδώ τους εργαζόµενους στην ΕΡΑ-Αιγαίου γιατί στο
υπόµνηµα το οποίο έκαναν και µοίρασαν όταν σταµάτησε η λειτουργία, αναφέρονται στα πραγµατικά γεγονότα και στη βοήθεια
που παρείχε η ΕΡΑ-Αιγαίου σε αυτά τα δέκα νησιά του βορείου
Αιγαίου.
Ξέρετε ότι ακόµα και σήµερα σε δύο περιοχές του βορείου Αιγαίου, ακούνε µόνο ΕΡΑ-Αιγαίου στο ραδιόφωνο. Αυτές οι περιοχές είναι η βόρεια Ικαρία και ένα κοµµάτι της Λέσβου, το
Πλωµάρι. Πάρα πολλές φορές στη Βουλή αναφέρεται πόσο σηµαντικό είναι που δεν ακούν τα νησιά µόνο τουρκικά κανάλια.
Όµως, είναι εξίσου σηµαντικό ότι τα κρατικά κανάλια κυρίως,
αλλά και τα ραδιόφωνα ακούγονται στα µικρασιατικά παράλια.
Στα µικρασιατικά παράλια να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί
Ελληνόφωνοι που βλέπουν κρατική τηλεόραση και που ακούν ραδιόφωνο.
Θα ήθελα να καταθέσω αυτό το υπόµνηµα των ανθρώπων
αυτών, το οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε τα εργασιακά τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παύλος Βογιατζής καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω µία ακόµη κουβέντα. Πολλές φορές όλοι είµαστε υπέρ των ανεξάρτητων
αρχών. Όµως, προσέξτε, δηµιουργούµε ανεξάρτητες αρχές οι
οποίες πολλές φορές γίνονται δυνάστες και δεν ελέγχονται από
κανέναν. Σας θυµίζω το ΕΣΡ.
Πόσα χρόνια έχει, κύριε Υπουργέ, να αλλάξει ηγεσία το ΕΣΡ.
Είναι ένα καθεστώς σε αυτήν τη χώρα και αυτό το πράγµα…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Πρέπει να έχει πλειοψηφία των
τριών πέµπτων.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ναι. Εκεί θέλω να σας πω ότι εξ ονόµατος της δηµοκρατίας και της προσοχής µας να µπορέσουµε
να πάρουµε αποφάσεις µε όσο µεγαλύτερη συναίνεση, τι κάναµε; Δηµιουργήσαµε έναν δυνάστη τον οποίο δεν µπορεί κανένας να πειράξει, επειδή χρειάζονται τα δύο τρίτα της Βουλής.
Αυτό το πράγµα πρέπει να το έχουµε στο µυαλό µας και να µην
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αφήνουµε να δηµιουργούνται τέτοιοι δυνάστες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, ελπίζω ότι αυτό το «µαύρο», το οποίο πραγµατικά µας πείραξε όλους -εµάς δε ως ακρίτες ακόµα πιο πολύ- να
µην το ξαναζήσει η χώρα.
Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, η νέα δηµόσια τηλεόραση να είναι αντάξια της πατρίδος µας, του πολιτισµού µας και της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση, όπως
είναι αυτονόητο, είναι συνέχεια της χθεσινής. Πολλά, λοιπόν, από
αυτά τα οποία αναφέραµε και δηλώσαµε ως Δηµοκρατική Αριστερά χθες, είναι περιττό να αναπτυχθούν σήµερα.
Όµως, πρέπει να κάνουµε µία γενική διαπίστωση, η οποία εµάς
ως Δηµοκρατική Αριστερά δεν µας αφορά. Αυτό, δυστυχώς, το
οποίο ακούσαµε κυρίως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ήταν
ένα µνηµόσυνο της δηµόσιας τηλεόρασης. Οµιλίες οι οποίες
είχαν περιεχόµενο έντονα συναισθηµατικό -το οποίο µας άγγιξε
πραγµατικά όλους- και που ουσιαστικά προδίκαζαν ή προδικάζουν ότι αυτή εδώ η χώρα δεν έχει συνέχεια.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται σε όλους µας είναι: Ανεξαρτήτως των γεγονότων που έχουν παρέλθει το πρόσφατο παρελθόν, η χώρα δεν έχει συνέχεια; Η κοινωνία δεν έχει συνέχεια; Η
κοινωνία, ο πολίτης δεν θέλουν απαντήσεις για το πώς θα λειτουργήσει και µε ποια χαρακτηριστικά η δηµόσια τηλεόραση, τα
δηµόσια µέσα επικοινωνίας; Αυτό είναι το κρίσιµο ερώτηµα.
Χθες δηλώσαµε ότι εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά διαχωρίζουµε τη συµπεριφορά µας σε δύο σαφείς περιόδους: Σε αυτό
που έχει προηγηθεί, το οποίο χαρακτηρίσαµε και το οποίο είναι
σε τεράστια εκκρεµότητα και θα το…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει, αλλά καλό
είναι να σεβόµαστε τον οµιλητή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν υπάρχει πρόβληµα. Εξάλλου είµαστε προς το τέλος και είµαστε όλοι κουρασµένοι.
Το άλλο είναι τι θα κάνουµε από εδώ και πέρα. Όµως, κάποια
βασικά πράγµατα θα πρέπει να τα γνωρίζουµε, προκειµένου να
µην υποκύπτουµε σε πειρασµούς και να µην αναλωνόµαστε σε
άσκοπες θεωρητικές αναλύσεις. Τα πράγµατα είναι πάρα, µα
πάρα πολύ απλά. Και αν τα γνωρίζουµε, θα είµαστε και πιο αποτελεσµατικοί στις προτάσεις µας.
Ποια είναι τα γεγονότα τα οποία είναι σαφή; Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η άποψη της Δηµοκρατικής Αριστεράς είναι ένα συµπύκνωµα δύο τοποθετήσεων συναδέλφων
της συµπολίτευσης. Είναι του κ. Παυλόπουλου και του κ. Ντινόπουλου.
Σας πληροφορώ και σας ενηµερώνω ότι η πρόταση την οποία
ανέλυσε εδώ λεπτοµερώς ο κ. Ντινόπουλος, ήταν η πρόταση µε
την οποία εκείνο το κρίσιµο βράδυ ο Φώτης Κουβέλης προσήλθε
στη Σύσκεψη των τριών πολιτικών Αρχηγών. Η απλή λογική ήταν
πως δεν µπορεί µεγάλου µεγέθους αλλαγές, µεταρρυθµίσεις να
γίνονται µε την προϋπόθεση του ξαφνικού θανάτου, ότι απαιτείται µεταρρύθµιση εν λειτουργία όπως λέτε εδώ. Αυτή ήταν η
πρόταση.
Όµως, αυτό το πολύ απλό που ανέφερε ο κ. Ντινόπουλος, είχε
ως προϋπόθεση να µην υπάρχει ο πέλεκυς της τρόικας για τις
δύο χιλιάδες απολύσεις. Ό,τι έγινε στην ΕΡΤ, έγινε ακριβώς
επειδή απαιτείτο εδώ και τώρα -εκεί και τότε- δύο χιλιάδες απολύσεις.
Οι δύο χιλιάδες, λοιπόν, της ΕΡΤ είναι οι δύο χιλιάδες απολύσεις τις οποίες απαιτούσε η τρόικα. Θα ήθελα να σας θυµίσω χαρακτηριστικά ότι η πρόταση αυτή την οποία συζητούµε, κατα-
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τέθηκε την ηµέρα που οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες της Δηµοκρατικής Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ υπέβαλαν την πρόταση
νόµου για ανάκληση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εσπευσµένως κατατέθηκε η πρόταση εκείνη που είχε κατατεθεί
από την οµάδα Αλιβιζάτου και την οποία µέχρι πρότινος η Νέα
Δηµοκρατία δεν αποδεχόταν.
Έτσι, αν ήταν εδώ ο κ. Καψής, θα του έλεγα ότι ήταν υπονοµευµένη όλη η διαδικασία ακριβώς εξαιτίας αυτής της διαδικασίας. Ανέφερε µε µεγάλη σαφήνεια ο κ. Αλιβιζάτος στην επιτροπή ότι ακριβώς λόγω αυτής της προδικασίας, το έργο ανασυγκρότησης της Νέας Δηµόσιας Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου θα
ήταν πάρα µα πάρα πολύ δύσκολο.
Όµως, ενώ η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και η υπουργική απόφαση που συνόδεψε αυτή για την ΕΡΤ ήταν αυτό το
οποίο προσφυώς ανέφερε η Μίνα Ξηροτύρη «η άδεια και η πράξη κατεδάφισης», δεν υπήρχε εκ των προτέρων η µελέτη κατασκευής και ανοικοδόµησης. Δεν υπήρχε αυτό. Έτσι έχουµε ένα
οικόπεδο το οποίο περιµένει να το ανοικοδοµήσουµε και η µεγάλη πρόκληση για εµάς είναι το να συµπράξουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, χθες σας
απηύθυνα µια πρόσκληση-πρόκληση από αυτό εδώ το Βήµα. Ό,τι
ήταν να γίνει, έγινε. Υπάρχει συνέχεια, εξακολουθώ να λέω, σ’
αυτήν τη χώρα; Υπάρχει συνέχεια για την κοινωνία; Μπορούµε
να συζητήσουµε σοβαρά να αποκτήσουµε µία δηµόσια τηλεόραση που να µας ικανοποιεί όλους; Θα συµπράξουµε όλοι;
Εσείς θα συµπράξετε; Το σχέδιο νόµου που συζητούµε είναι
το σχέδιο που εκπόνησε µια επιτροπή η οποία είναι υπεράνω
υποψίας. Ο Νίκος Αλιβιζάτος στην επιτροπή περιέγραψε µε λεπτοµέρεια πώς εκπονήθηκε, µε ποια στοιχεία. Με εµπειρία πολλών κρατών συγκεντρώθηκε υλικό τεράστιο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Και µε ποιες προϋποθέσεις εν λειτουργία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εν λειτουργία. Θα το έλεγα αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Το τόνισε αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το είπα στην αρχή.
Έχουµε, λοιπόν, ένα σχέδιο νόµου το οποίο απαξιώθηκε εκ του
επικεφαλής του, ότι συνταγµατολόγοι δεν µπορούν να συµπράττουν, κάνοντας αυτή τη δουλειά. Μέγα λάθος! Και δεν είναι ένας
συνταγµατολόγος, αλλά είναι µια µεγάλη επιτροπή από έγκριτους επιστήµονες που ασχολήθηκαν µε αυτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ! Τελειώνουµε, όπως είπε σωστά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Έχουµε, λοιπόν, το σχέδιο Αλιβιζάτου το οποίο επιδέχεται βελτίωσης. Εµείς καταθέσαµε λεπτοµερείς προτάσεις για τη βελτίωσή του και η µεγάλη µας ένσταση
αναφερόταν στο προσωρινό εποπτικό συµβούλιο. Εάν εκεί υπάρξει βελτίωση ή αλλαγή, εάν θέλετε δηλαδή το προσωρινό εποπτικό συµβούλιο να µην έχει διάρκεια ζωής ένα έτος, αλλά
λιγότερους µήνες και να µην αναλάβει ούτε τις προσλήψεις το
ίδιο το συµβούλιο ούτε την εκπόνηση των κανονισµών µέχρις
ότου ολοκληρωθεί, θα είναι ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο. Αυτό
το σχέδιο είναι το περίβληµα, όπως είπαν κάποιοι, το κέλυφος.
Αυτό το κέλυφος πρέπει να το γεµίσουµε, πρέπει να του δώσουµε περιεχόµενο. Εκεί είναι το µεγάλο στοίχηµα, όταν θα προσπαθήσουµε να του δώσουµε περιεχόµενο.
Προσοχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το τι περιεχόµενο θα
έχει αφορά όλους µας. Και σας λέω εκ των προτέρων ότι δεν
υπάρχει κανένα µα κανένα κόµµα από καµµία πτέρυγα της Βουλής που να είναι εκ των προτέρων καλής θέλησης. Είναι µεγάλη
πρόκληση ποιος και µε ποιον τρόπο θα ελέγξει τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ας µην προτρέχουµε και ας µη χαρακτηρίζει
ο ένας τον άλλον προκατειληµµένο ή ότι έχει κακές προθέσεις.
Όλοι θα δοκιµασθούµε στην προσπάθεια να γεµίσουµε αυτό το
κέλυφος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά θα
συµπράξει όσο της αναλογεί για να καλύψουµε αυτό το κέλυφος,
όπως σας είπα προηγουµένως.
Θα ήθελα να κλείσω, κάνοντας µία αναφορά στην τοποθέτηση
του κ. Τσίπρα, γιατί τίµησε και τη Δηµοκρατική Αριστερά, επιτι-
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µώντας µας, επειδή δεν ψηφίσαµε τη χθεσινή πρόταση για εξεταστική επιτροπή.
Κύριε Βούτση, φαντάζοµαι ότι δεν παρακολούθησε την τοποθέτησή µου ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θα ήταν
τιµή µου να την παρακολουθήσει. Εάν την παρακολούθησε και
σήµερα αντέκρουσε την τοποθέτησή µου µε αυτά που είπε, θα
µου επιτρέψετε να σας πω ότι νιώθω άσχηµα όχι γιατί δεν µε αντέκρουσε αλλά επειδή κατάλαβα ότι χρησιµοποίησε το λόγο του
αποκλειστικά και µόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Διότι θα σας
επαναλάβω για άλλη µία φορά ότι η Δηµοκρατική Αριστερά σε
καµµία περίπτωση δεν θα συµπράξει σε οποιαδήποτε πράξη η
οποία θα καταστρατηγεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
Είναι πάρα µα πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό
που ανέφερε ο κ. Σταµάτης το πρωί, το οποίο το είπε πιο «χοντρά», το θέµα της διάκρισης των εξουσιών, το να κρίνει -προσέξτε- η επιτροπή αν καλώς εξεδόθη η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Να κρίνει, δηλαδή, µία επιτροπή την απόφαση της
Ολοµέλειας. Σας λέω ότι κακώς εκδόθηκε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιας Ολοµέλειας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κακώς εκδόθηκε πράξη η οποία θα
κρίνει Ολοµέλεια, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν έχει έλθει, όµως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μα, κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να καταλάβετε το εξής: Η πράξη θα έλθει για ψήφιση, η αυθεντική. Αυτός που αυθεντικά θα ερµηνεύσει την πράξη είναι η
Ολοµέλεια, όταν θα έλθει για κύρωση. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα
έλθει η εξεταστική επιτροπή να κρίνει προκαταβολικά αν καλώς
εξεδόθη;
Θέλω να κλείσω µε το εξής, αναφερόµενος στην προσπάθεια
χθες του κ. Αθανασίου να πείσει ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας µε τις προσωρινές του διαταγές δικαίωσε την Κυβέρνηση.
Απευθύνοµαι σε όλους τους νοµικούς.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας σε καµµία περίπτωση, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να κρίνει κατά πόσο µια πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου σωστά εξεδόθη. Δεν µπορεί να κρίνει
κατά πόσο είναι επείγουσες και επιτακτικές οι ανάγκες, ούτως
ώστε να εκδοθεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Και να το
πίστευαν τα µέλη της Επιτροπής Αναστολών, δεν µπορούσαν να
το πούνε, γιατί αυτό είναι στοιχείο που το κρίνει µόνο η Ολοµέλεια της Βουλής, δυστυχώς ή ευτυχώς.
Εγώ αυθαίρετα θα πω ότι, αν µπορούσαν να το πουν, θα έλεγαν ότι κακώς εξεδόθη και ξέρετε για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Διότι, όπως λέει το Σύνταγµα, η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου από την εποµένη της δηµοσίευσής
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως πρέπει να έλθει για κύρωση στη Βουλή. Από την εποµένη. Δεν λέει σε σαράντα µέρες
ή την τεσσαρακοστή µέρα, όπως έγινε τώρα. Θα µπορούσε να
έλθει µετά από δύο, µετά από τρεις, µετά από δέκα µέρες. Η
Βουλή ήταν εν λειτουργία. Υπήρχαν εβδοµάδες που δεν είχαµε
νοµοθετικό έργο.
Για ποιο λόγο δεν ήλθε, λοιπόν; Δεν ήλθε προκειµένου να προκαλέσει τα αποτελέσµατα τα οποία προκάλεσε µε την ΕΡΤ.
Αυτός και µόνο είναι ο λόγος που δεν ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Εάν αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόταν στις 15 Μαΐου, πριν ακόµα γίνει αυτό που έγινε, θα το ψηφίζαµε αναφανδόν, µε τις βελτιώσεις βεβαίως τις οποίες θα
µπορούσαµε να επιφέρουµε στο κείµενό του.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Βούτση, δεν θέλετε τον λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όχι, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών».
Επίσης οι:
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α) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς,
β) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος,
γ) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων,
δ) Ειδική Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου,
ε) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας,
στ) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία,
ζ) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών,
η) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών,
θ) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας,
ι) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος,
καταθέτουν τις εκθέσεις τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 Α’ παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής.
(Οι προαναφερθείσες εκθέσεις των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών και των Υποεπιτροπών αυτών βρίσκονται στο site της Βουλής, λόγω του µεγάλου τους όγκου).
Η κ. Βούλτεψη έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε στο τέλος µιας
ακόµα µαραθώνιας συνεδρίασης της Ολοµέλειάς µας, η οποία
θα καταλήξει σε µια ακόµα ονοµαστική ψηφοφορία που, κατά
την προσωπική µου άποψη, είναι πλέον µια διαδικασία που έχει
εκφυλιστεί σε γραφειοκρατική, αν και ουσιαστικά όταν κατατίθεται αποσκοπεί στην αµφισβήτηση της δεδηλωµένης, στην αµφισβήτηση δηλαδή του αν αυτή µπορεί να επιτευχθεί.
Έχουν ακουστεί πάρα πολλά στην Αίθουσα και θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντοµα στα περισσότερα.
Κατ’ αρχάς θέλω να σηµειώσω ότι από το πρωί έχει τεθεί ένα
θέµα τόσο όσον αφορά τη δηµόσια τηλεόραση όσο και όσον
αφορά την επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού Οικονοµικών στην
Αθήνα. Η συζήτηση, λοιπόν, αυτή αφορά πάλι τα περί Γερµανών,
ότι οι Γερµανοί κρατούσαν την τηλεόρασή µας στα χέρια τους
και ότι ο Γερµανός Υπουργός Οικονοµικών –µάλιστα, αυτό το
ακούσαµε και από τα χείλη του αξιότιµου Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- ήρθε εδώ ως επιθεωρητής και ότι σ’ αυτόν
τον επιθεωρητή προσήλθε η πολιτική ηγεσία της χώρας και ο
Πρωθυπουργός. Ειπώθηκε, δηλαδή, ότι δεν ήρθε στη χώρα µας
ως ο Υπουργός Οικονοµικών µιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και η πρώτη οικονοµική δύναµη,, αλλά ως ένας
επιθεωρητής. Προκειµένου, δηλαδή, να γίνει αντιπολίτευση, τελικά εµφανίζεται µια ολόκληρη χώρα να προσέρχεται στα πόδια
ενός επιθεωρητού.
Όµως, τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Λυπάµαι, λοιπόν, για τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίο είχε επισκεφθεί
άλλωστε το Βερολίνο τον περασµένο Ιανουάριο, όπου εκεί είχε
πει ότι θέλει να εξοµαλυνθούν οι σχέσεις του κόµµατός του µε
τη Γερµανία, στην περίπτωση που το κόµµα του θα έρθει στην
εξουσία και όπου βεβαίως δεν είπε τίποτα απ’ όσα λέει σήµερα
εδώ επί του ελληνικού εδάφους. Αντίθετα, είπε ότι µε τη Γερµανία έχουµε κοινά συµφέροντα και κοινούς αντιπάλους και ότι η
ακύρωση των µνηµονίων δεν σηµαίνει αναστολή της προσπάθειας για δηµοσιονοµική σταθεροποίηση. Και γενικά απ’ ό,τι θυµάµαι από εκείνες τις συνεντεύξεις Τύπου στο Βερολίνο, ο κ.
Τσίπρας δεν στενοχώρησε καθόλου τον κ. Σόιµπλε τότε. Μάλιστα, είδε και τον κ. Φούχτελ επί γερµανικού εδάφους, όπως επίσης και τον κ. Τόµσεν επί αµερικανικού εδάφους.
Επίσης, ένα άλλο ζήτηµα το οποίο τίθεται ξανά και ξανά σ’
αυτήν τη χώρα σχετίζεται µε το δικτατορικό καθεστώς. Βέβαια,
ο κ. Τσίπρας έκανε το λάθος –το οποίο σηµειώθηκε και πριν- να
πει ότι αυτό δεν το έκαναν ούτε οι συνταγµατάρχες. Μα, όπως
ξέρετε, η τηλεόραση τότε έκανε τα πρώτα της βήµατα και η
χούντα την είχε θέσει από την αρχή υπό τον έλεγχό της.
Όµως, όπως έχω πει ξανά, δεν είναι σωστό να παροµοιάζουµε
τη σηµερινή περίοδο δηµοκρατίας µε την εποχή της χούντας.
Αυτό µπορούν να το κάνουν µόνο άνθρωποι που δεν έχουν νιώσει
στο πετσί τους τι είναι η χούντα. Μάλιστα, αυτό είναι κάτι που
επαναλαµβάνεται συχνά. Ελπίζω µε τη νέα µας Σύνοδο αυτό να
σταµατήσει κάποτε. Άνθρωποι οι οποίοι τα λένε αυτά, δεν ξέρουν
τι σηµαίνει, για παράδειγµα, να έρχεται διαταγή σε µια µέρα για
να σταµατήσει η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µιας ολόκληρης
οικογένειας ή να αφαιρεθεί η ιθαγένεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λέτε συνέχεια περί χούντας. Το λέει το ένα κόµµα –όπως το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- και το λένε και τα άλλα
κόµµατα. Ουσιαστικά έχετε βάλει µια ζυγαριά η οποία παλαντζάρει: από τη µια είναι η δηµοκρατία και από την άλλη η χούντα.
Και; Είναι το ίδιο. Αυτό βλέπω εγώ. Εύκολα λόγια και εκ του
ασφαλούς. Πρόκειται για λόγια που προέρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει τη χούντα ή από κάποιους που είναι
νεότεροι ή πορφυρογέννητοι. Όσοι, όµως, έζησαν τη χούντα σε
οποιαδήποτε ηλικία, ακόµα και στην πιο τρυφερή, θυµούνται
πολύ καλά τι είναι.
Θέλω να πω τώρα δυο λόγια για το θέµα της ΕΡΤ. Συζητούµε,
λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο, κατά τη γνώµη µου, θα
έπρεπε να είχε συζητηθεί και ψηφιστεί εδώ και χρόνια. Όµως,
κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Και οπωσδήποτε θα έπρεπε να
είχε συζητηθεί και ψηφιστεί από το 2011.
Ακόµα κι αν δεν είχαν συµβεί όλα αυτά τα οποία συνέβησαν
µε την ΕΡΤ –και συµφωνώ και εγώ ότι πρέπει να βρεθεί λύση για
τους εργαζόµενους και σε κανέναν δεν άρεσε το «µαύρο» και
αυτό το έχουµε πει όλοι- αυτό το νοµοσχέδιο θα έπρεπε να ψηφιστεί από όλους.
Επίσης, όσον αφορά στο «µαύρο», όπως έχω πει ξανά από
αυτό εδώ το Βήµα, δεν µας αρέσει, αλλά δυστυχώς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορούσαµε να το αποφύγουµε. Δεν
µας αρέσει, αλλά τελικά το πρόβληµα αποδεικνύεται ότι δεν ήταν
τόσο το «µαύρο». Μπορεί να ήταν η ελλιπής ενηµέρωση της κοινής γνώµης πριν και µετά. Όµως, το «µαύρο» δεν θα το γλιτώναµε. Και θα σας εξηγήσω αµέσως γιατί.
Ακόµα και σήµερα αυτό το οποίο προβάλλεται είναι η επιστροφή της δηµόσιας τηλεόρασης στην προτέρα κατάσταση.
Δεν γίνεται καµµία άλλη συζήτηση µε βάση τα καινούργια δεδοµένα. Είναι υποκρισία να λέµε ότι µπορούµε να πάµε στη προτέρα κατάσταση και τότε να ξεκινήσουµε την αναδιάρθρωση της
ΕΡΤ. Τότε, αυτό γιατί δεν συνέβη όσο ήταν σε λειτουργία η ΕΡΤ
και χρειάστηκε να φτάσουµε ως εδώ; Δεν συνέβη, διότι όταν στις
19 Αυγούστου 2011 ανακοινώθηκε ο προάγγελος αυτού του νοµοσχεδίου, δεκαέξι σωµατεία εξέδωσαν µια ανακοίνωση υπό τον
τίτλο «Αντίθεση των Σωµατείων Τύπου στο σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΕΡΤ».
Από τις 19 Αυγούστου 2011, λοιπόν, διεκήρυσσαν «Την άµεσή
αντίθεσή τους στο κυβερνητικό σχέδιο «Αναδιοργάνωση της
ΕΡΤ», που παρουσίασε σήµερα ο κ. Μόσιαλος κ.λπ.». Από τότε,
λοιπόν, η ανακοίνωσή τους έλεγε «όχι στην αναδιοργάνωση». Δεν
έλεγε «να το συζητήσουµε, να το δούµε».
Το καταθέτω, γιατί δεν έχω χρόνο και ίσως συνάδελφοι που
δεν είναι ενηµερωµένοι, να θέλουν να το δουν.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και από τον Αύγουστο του 2011 -που ήταν καλοκαίρι και υπήρχαν διακοπές- αρχίζουµε στις 26 Σεπτεµβρίου του 2011 συνεχείς
απεργίες στην ΕΡΤ µε αίτηµα να µην αναδιαρθρωθεί. Αυτό το
λέω και για τους συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ, γιατί αυτά τα έγγραφα θα τους είναι πολύ χρήσιµα.
Δεν προλαβαίνω να σας τα πω αναλυτικά, αλλά είναι δύο σελίδες απεργίες µόνο από τις 26 Σεπτεµβρίου 2011 µέχρι και τις
30 Δεκεµβρίου.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έφτασε στο σηµείο εκατόν είκοσι επτά δηµοσιογράφοι της
ΕΡΤ πια στις 12 Ιανουαρίου 2012 να πουν «φτάνει πια, έχουν ικανοποιηθεί όλα µας τα αιτήµατα και συνεχίζετε να απαξιώνετε τη
δηµόσια τηλεόραση και να την παραδίδετε βορά στον ανταγωνισµό», για τον οποίο λέτε τώρα ότι παίρνει όλο το φιλέτο. Μα, πώς
να το πάρει, όταν υπάρχει απεργία για τρεις µήνες;
Καταθέτω, επίσης, τις απεργίες του 2011.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στε-
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νογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αν δείτε, λοιπόν, στο τέλος, έχουµε «Στάση εργασίας και γενική συνέλευση στην ΕΡΤ», «Στάση εργασίας στα δηµόσια και
δηµοτικά ΜΜΕ», κινητοποιήσεις, κινητοποιήσεις, «νέες απεργιακές κινητοποιήσεις». Και όλα αυτά για την αναδιάρθρωση. «Επαναλαµβανόµενες εικοσιτετράωρες απεργίες στην ΕΡΤ», «Στάση
εργασίας και στα δηµόσια και στα δηµοτικά ΜΜΕ», «Στάση εργασίας και στην ΕΡΤ», «Νέα στάση εργασίας στην ΕΡΤ», «Επαναλαµβάνονται οι στάσεις εργασίας στην ΕΡΤ», «Συνεχίζονται οι
στάσεις εργασίας στην ΕΡΤ», «Επαναλαµβάνονται οι στάσεις εργασίας στην ΕΡΤ», «Νέες στάσεις εργασίας», «Με στάσεις εργασίας συνεχίζουν», «Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στην ΕΡΤ».
Όλα αυτά, λοιπόν, γίνονται το 2011.
Πάµε, λοιπόν, στο 2012, όπου η συγκέντρωση των απεργιακών
κινητοποιήσεων καταλαµβάνει είκοσι πέντε σελίδες. Κατά δήλωση του Προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ, µόνο τους δύο τελευταίους
µήνες του 2012 υπήρχαν σαράντα δύο µέρες απεργίας για την
αναδιάρθρωση και όχι για άλλο θέµα.
Καταθέτω, λοιπόν, και τις είκοσι πέντε σελίδες των απεργιακών
κινητοποιήσεων της ΕΡΤ το 2012.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φτάνουµε, λοιπόν, στο 2013 µε νέες απεργίες µέχρι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Υπήρχαν πολλές απολύσεις.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν υπήρχαν απολύσεις τότε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Προσλαµβάνατε τριάντα και διώχνατε
τριάντα. Πού την είδατε την αναδιάρθρωση; Σας παρακαλώ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μισό λεπτό. Ακούστε µε, κύριε συνάδελφε. Εγώ µιλάω επί ενός σχεδίου που είχε δοθεί στη δηµοσιότητα και µιλούσε για αναδιάρθρωση. Δεν έλεγε ούτε
«προσλαµβάνω» ούτε «απολύω», γιατί µέχρι τώρα, µέχρι την ώρα
που άρχισαν αυτά, δεν είχε απολυθεί κανείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τι λέτε τώρα; Σοβαρά µιλάτε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, είναι έτσι, όπως σας τα λέω εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν τα θυµάστε; Εξήντα ήταν!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς τα ψάχναµε καλύτερα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέµα. Οι
απεργίες το 2013 µέχρι τις 11 Ιουνίου 2013 –έχω πει τη γνώµη
µου για το «µαύρο»- ήταν εξήντα µέρες απεργίας σ’ αυτούς τους
τρεις, τέσσερις µήνες και έντεκα Σαββατοκύριακα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα για τις απεργίες
του 2013, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, καταθέτω και τη δήλωση των ίδιων των δηµοσιογράφων της ΕΡΤ που ζητούσαν να σταµατήσει αυτό, διότι θα κατέληγε εκεί. Αυτά είναι τα δεδοµένα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ξέρουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ –βλέπω εδώ τον κ. Ντόλιο,
αλλά και ο κ. Κουτσούκος µίλησε επ’ αυτού- ότι οι απεργίες ξεκίνησαν µε το που δόθηκε στη δηµοσιότητα το σχέδιο νόµου το
καλοκαίρι του 2011.
Επίσης, ξέρουν ότι αυτό συζητήθηκε και µέσα στα όργανα του
ΠΑΣΟΚ, όπου ήταν αντίθετοι το 70% των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
Άρα δεν υπήρχε θέµα αναδιάρθρωσης.
Ακόµη, ο συνάδελφος κ. Δηµαράς είπε ότι δεν υπάρχει αντικειµενική πληροφόρηση. Πράγµατι, είναι δύσκολο να επιτύχει κανείς την αντικειµενική πληροφόρηση και είναι δύσκολο να
συµφωνήσουµε όλοι για το ποιες είναι οι προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους.
Παρ’ όλα αυτά, όταν αυτό µπαίνει σε ένα νοµοσχέδιο, δείχνει
την πρόθεση και τη βούληση. Διότι ακούσαµε πολλά για το BBC,
αλλά σας θυµίζω ότι µετά το θάνατο-αυτοκτονία του επιστήµονα
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Κέλι, που έγινε ο µεγάλος καυγάς του BBC και της διεύθυνσής
του µε την κυβέρνηση Μπλερ, ο Γενικός Διευθυντής του BBC
είπε: «Θα βγω στη σύνταξη.» Και τον ρώτησαν σε µία συνέντευξη: «Και τότε τι θα κάνετε;» Και είπε: «Θα αποκτήσω την ανεξαρτησία µου.» Διότι πράγµατι δεν υπάρχει αυτό.
Και στη Σοβιετική Ένωση, µα και σε οποιοδήποτε καθεστώς
και κάτω από οποιοδήποτε πολιτικό σύστηµα, η αντικειµενική
ενηµέρωση είναι το ζητούµενο, αυτό που προσπαθούµε. Δεν είπε
κανείς ότι θα το επιβάλεις έτσι, µε τον µπαλτά!
Θέλω να τελειώσω µε το εξής: Πρέπει να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε, διότι είπαµε πάρα πολλά. Υπάρχει αυτήν τη στιγµή
µία κατάσταση, η οποία είναι δεδοµένη. Σας εξέθεσα αντικειµενικά τα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι αυτό το οποίο όλοι θέλαµε
δεν ήταν δυνατόν να συµβεί. Σας έχω ξαναπεί ότι µε το που θα
ανακοινωνόταν η αναδιάρθρωση, θα ξεκινούσε µία απεργία και
αυτός που ήταν να κάνει την αναδιάρθρωση θα πήγαινε στο Ραδιοµέγαρο και θα κοιτούσε τον τοίχο. Δεν θα υπήρχε τίποτα να
αναδιαρθρώσει.
Με αυτήν την πρακτική, η οποία, βέβαια, ακολουθείται σκόπιµα
και δεν εκφράζει όλους τους συναδέλφους µου δηµοσιογράφους στην ΕΡΤ, οι οποίοι θέλουν να δοθεί λύση -και πρέπει να
δοθεί λύση- δεν πηγαίνουµε πουθενά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πολύ περισσότερο που στις προτάσεις τους –και τελειώνω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε- λένε ότι η εποπτεία, που σύµφωνα µε το
καινούργιο νοµοσχέδιο θα ανατίθεται στο κράτος, πρέπει µεταξύ
άλλων να ανατεθεί και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Με
τέτοια επιχειρήµατα, τα οποία ουσιαστικά αποµακρύνουν τον
πραγµατικό, δηµόσιο κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν πηγαίνει κανείς ποτέ πουθενά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κατατεθεί αίτηµα διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα ακολουθήσει, αφού δώσω το λόγο στον Υπουργό Επικρατείας κ.
Σταµάτη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση
έχει µία προϊστορία. Στο µεγαλύτερο τµήµα ο βασικός κορµός
του είναι προϊόν εργασίας που πραγµατοποιήθηκε πριν από µερικά χρόνια από µία επιτροπή, υπό την προεδρία του καθηγητή
κ. Αλεβιζάτου. Υιοθετήθηκε από τον τότε Υπουργό κ. Μόσιαλο
και στη συνέχεια κατετέθη από τον Υπουργό κ. Καψή στο Κοινοβούλιο αλλά ουδέποτε συζητήθηκε ή ψηφίστηκε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Η Κυβέρνησή µας δεν είχε κανένα κόµπλεξ να υιοθετήσει µια
καλή πολιτική πρόταση. Όταν κάτι είναι καλό, οφείλουµε να το
παραδεχόµαστε και αν έγινε λάθος που δεν ψηφίστηκε, τότε
οφείλουµε να το οµολογήσουµε.
Για να ξεκαθαρίσω τα πράγµατα, ευχαριστούµε πολύ και συγχαίρουµε όσους εργάστηκαν, για να υλοποιηθεί αυτή η σκέψη
για µία νέα δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Ευχαριστούµε και τον κ.
Αλεβιζάτο και την οµάδα των υπολοίπων καθηγητών που δούλεψαν µαζί του.
Όµως, το νοµοσχέδιο αυτό φέρει την πολιτική σφραγίδα της
σηµερινής Κυβέρνησης. Γιατί η σηµερινή Κυβέρνηση παίρνει το
βάρος να το καταθέσει και να ζητήσει την ψήφισή του. Και βέβαια, η ψήφιση θα έχει την υπογραφή των κοµµάτων που στηρίζουν αυτήν την πρόταση και των Βουλευτών που θα την ψηφίσουν. Διότι δεν είναι δυνατό να δεχθούµε ότι ένα νοµοθέτηµα,
ένα σχέδιο νόµου είναι πάρα πολύ καλό, τέλειο, το υιοθετούµε
τυπικά, θεωρητικά και µάλιστα αναζητούµε να κρατήσουµε και
ένα σύνδεσµο πατρότητας, άλλοτε λέγοντας ότι είναι νοµοσχέδιο που καταρτίστηκε από την επιτροπή του κ. Αλεβιζάτου και
άλλοτε από τον κ. Μόσιαλο. Σηµασία έχει τι κάνουµε τώρα.
Άκουσα πριν από λίγο τον κ. Τσούκαλη, ο οποίος απευθυνό-
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µενος στο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «ο γέγονε, γέγονε». Η ΕΡΤ έχει τελειώσει, έχει κλείσει. Ας συµπράξουµε όλοι µαζί σε έναν καινούργιο
νόµο, σε έναν καινούργιο φορέα δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Δικαίωµα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αρνηθεί. Όµως, δικαίωµα και
δικό µου είναι να απευθυνθώ στη ΔΗΜΑΡ και να πω «αν αυτό το
νοµοθέτηµα είναι καλό, ελάτε µαζί να το ψηφίσουµε!». Γιατί αλλιώς θα ακουστεί ξανά η θεωρία του Σουρή: Θα το απορρίψετε
«µετά πολλών επαίνων»!
Άρα, για να ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα, αφού το νοµοθέτηµα
είναι καλό, το ουσιαστικό πνεύµα της δηµοκρατίας απαιτεί να
συµπράξουµε σε ό,τι ωφελεί αυτόν τον τόπο. Δεν είναι να κάνουµε πείσµατα. Η πολιτική δεν είναι πείσµα. Είναι πράξη. Είναι
θάρρος. Εµείς πήραµε το θάρρος να υιοθετήσουµε ένα νοµοθέτηµα, το οποίο πριν από ένα, δύο χρόνια το είχαµε απορρίψει.
Πρέπει το αντίστοιχο θάρρος να υπάρχει απ’ όλες τις πλευρές.
Όµως, αυτό είναι δικό σας θέµα.
Κλείνω µε µία παρατήρηση: Καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και για όσο χρόνο το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε µε το ζήτηµα του νοµοσχεδίου –γιατί σας είπα ότι πολλές φορές λειτούργησε και ως αφορµή, για να συνεχιστεί η χθεσινή συζήτησηκυριάρχησε µία δηµοκρατικά αντιφατική άποψη. Ποια; Μα, η ΕΡΤ
µπορεί να µην είχε µεγάλη θεαµατικότητα, αλλά έχει ποιότητα.
Στις δηµοκρατίες πρέπει να υπάρχει πάντα ο µέσος όρος.
Μία πολύ ποιοτική ραδιοτηλεόραση άραγε πού απευθύνεται;
Στην ελίτ του κόσµου; Δεν απευθύνεται και στον απλό κόσµο; Και
πώς εκφράζεται η επιθυµία αυτού του κόσµου; Πάνω στα ποσο-
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στά τηλεθέασης. Και όταν αυτά τα ποσοστά τηλεθέασης αφορούν δελτία ειδήσεων, τότε είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από
πολιτικής άποψης η τηλεθέαση που παρουσιάζουν τα διάφορα
κανάλια.
Γιατί –για να αντιστρέψω το επιχείρηµα- αν κατά τη διάρκεια
των δελτίων ειδήσεων υπάρχουν τέτοιες µεγάλες αποστάσεις
ανάµεσα στη δηµόσια τηλεόραση και στα ιδιωτικά κανάλια, αν
µε άλλα λόγια ο απλός πολίτης προτιµά να ενηµερώνεται στα
δελτία ειδήσεων από τα ιδιωτικά κανάλια, τότε η εµµονή να παρέχουµε αυτού του είδους την ποιοτική τηλεόραση που δεν την
παρακολουθεί ο λαός τους µόνους που ωφελεί είναι τους µιντιάρχες. Αυτό το σκεφθήκατε;
Στις δηµοκρατίες υπάρχει ο µέσος όρος, η µέση αλήθεια. Η
απόλυτη δεν υπάρχει ποτέ. Η µέση αλήθεια είναι αυτή που
ακουµπάει το µέσο πολίτη που πρέπει να υπηρετούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής, επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Επικρατείας: «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ
και Τηλεόραση».
Για την ψήφιση του σχεδίου νόµου επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του συνόλου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑΕνωτικού Κοινωνικού Μετώπου, της οποίας το κείµενο έχει ως
εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ’ - 19 IOYΛIΟΥ 2013

«

15247

15248

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ’ - 19 IOYΛIΟΥ 2013

15249

»

15250

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Νίκος Βούτσης. Παρών.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Παρών.
Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Σταύρος Κοντονής. Παρών.
Ο κ. Ανδρέας Ξανθός. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Παρών.
Ο κ. Στέφανος Σαµοΐλης. Παρών.
Η κ. Μαρία Κανελλοπούλου. Παρούσα.
Η κ. Μαρία Διακάκη. Παρούσα.
Η κ. Βασιλική Κατριβάνου. Παρούσα.
Ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης. Παρών.
Η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου. Παρούσα.
Ο κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος. Παρών.
Η κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου. Παρούσα.
Η κ. Ιωάννα Γαϊτάνη. Παρούσα.
Ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου. Παρών.
Ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος. Παρών.
Η κ. Θεανώ Φωτίου. Παρούσα.
Ο κ. Νάσος Αθανασίου. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των
άρθρων 1 έως 17 και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Επικρατείας: «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ
και Τηλεόραση».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή, τα άρθρα 1 έως 17 και το σύνολο
του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ»
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή, τα άρθρα 1 έως 17 και το σύνολο του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από το Συνασπισµό
Ριζοσπαστικής Αριστεράς -Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Επίσης, σας ενηµερώνω 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, των άρθρων 1 έως 17 και του συνόλου του
νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(META KAI TH ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του;
Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο
επιστολές των συναδέλφων κ. Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, κ.
Ιωάννη Δραγασάκη, κ. Ιωάννη Ζερδελή, κ. Ζεϊµπέκ Χουσεΐν, κ. Γεώργιου Βαρεµένου, κ. Ευσταθίου Παναγούλη, κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη, κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, κ. Λιάνας Κανέλλη, κ.
Διαµάντως Μανωλάκου και κ. Θεοδόσιου Κωνσταντινίδη, οι
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οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και
ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου εψήφισαν 260 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά της αρχής, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 6 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 7 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 8 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
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«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 11 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 12 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 13 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 14 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 15 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 16 εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του ακροτελεύτιου άρθρου εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» έγινε δεκτό επί της
αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Επί του συνόλου του σχεδίου νόµου εψήφισαν συνολικά 260
Βουλευτές.
«ΝΑΙ» εψήφισαν 155 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Το πρωτόκολλο της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής,
επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Επικρατείας: «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας: «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση
Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός - Επωνυµία - Έδρα
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή
ανώνυµης εταιρείας για την ελληνική δηµόσια ραδιοφωνία και
τηλεόραση, καθώς και τη διαδικτυακή (ίντερνετ) δραστηριότητά
τους, που έχει έδρα την Αθήνα.
2. Η επωνυµία της εταιρείας είναι «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (στο εξής: ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.).
Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα καθοριστεί µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ύστερα από εισήγηση
του Εποπτικού Συµβουλίου, µε βάση µελέτες και έρευνα αγοράς
που για το σκοπό αυτόν θα διεξάγει.
3. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι δηµόσια επιχείρηση που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα και εποπτεύεται από το κράτος. Έχει διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια. Διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005.
4. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. αποτελεί τον ενιαίο φορέα στον οποίο µπορεί
να ενταχθούν µετά από απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 4, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί,
διαδικτυακοί ιστότοποι και άλλες σχετικές µε τον σκοπό της εταιρείας δραστηριότητες, ιδίως πολιτιστικές.
Άρθρο 2
Σκοπός – Αρµοδιότητες
1. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, µε την οργάνωση, εκµετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών, διαδικτυακών και ραδιοφωνικών σταθµών, καθώς και την παροχή κάθε είδους
οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Συµβάλλει, χωρίς την επιδίωξη
απόκτησης κέρδους στην ενηµέρωση, µόρφωση και ψυχαγωγία
του κοινού.
2. H δηµόσια ραδιοτηλεόραση υπηρετεί τις δηµοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας και συµβάλλει
στη διασφάλιση της πολυφωνίας. Έχει σκοπό την αντικειµενική
και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς
και προϊόντων του λόγου και της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές
υπηρεσίες που παρέχει πρέπει να έχουν την ποιοτική στάθµη που
επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη
της χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την
προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
3. Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση, κατά τη λειτουργία της, είναι
ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δηµόσιας εξουσίας,
φορείς που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόµµατα. Διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία ως προς την κατάρτιση του εκπεµπόµενου προγράµµατος, αλλά και τις εκφραζόµενες από τους
συντάκτες της απόψεις.
4. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό, καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και απευθύνεται και προς τον
απόδηµο ελληνισµό. Προς τούτο, χρησιµοποιεί τον κατάλληλο
τεχνικό εξοπλισµό. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µπορεί να λειτουργεί και σταθµούς τοπικής εµβέλειας.
5. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσµού της χώρας. Λαµβάνουν υπ’ όψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών οµάδων,
ανεξάρτητα από τη θεαµατικότητα και ακροαµατικότητα των σχετικών εκποµπών. Το παραγόµενο περιεχόµενο και η διάθεση των
προγραµµάτων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. πρέπει να έχει κατάλληλες µορφές εκποµπής ή/και αλληλεπίδρασης, όπου αυτή προσφέρεται,
για άτοµα µε αναπηρία. Προς τούτο, η παραγωγή και η διάθεση
ψηφιακού περιεχοµένου από τη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. υιοθετεί διεθνώς

αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας από άτοµα µε αναπηρία.
6. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προβάλλει, σε συνεργασία µε το Ραδιοτηλεοπτικό Σταθµό της Βουλής των Ελλήνων, τηλεοπτικά, διαδικτυακά
και ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. Οι απορρέουσες από την κείµενη νοµοθεσία υποχρεώσεις της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έναντι της Βουλής των Ελλήνων και του
Ραδιοτηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής των Ελλήνων, αναλαµβάνονται από τη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
7. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. παράγει και εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε
τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και οπτικοακουστικό υλικό,
δηµιουργεί µεταποιητικές µονάδες παραγωγής κάθε είδους
αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής µε τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά µέσα µαζικής επικοινωνίας και γενικά ασκεί κάθε
δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της.
Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συµµετέχει σε άλλες
εταιρίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
8. Στα µέσα που η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µπορεί να χρησιµοποιήσει για
την εκπλήρωση των σκοπών της περιλαµβάνονται ιδίως:
α) η παραγωγή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδροµητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δικτύων ευρυεκποµπής για
αναλογική εκποµπή,
β) η παραγωγή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδροµητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δικτύων ευρυεκποµπής για ψηφιακή εκποµπή,
γ) η παραγωγή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδροµητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη
λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για
την εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος προς το κοινό,
δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω διαδικτύου,
ε) η παροχή µη γραµµικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε συντακτικά
διαµορφωµένο περιεχόµενο προς εξυπηρέτηση των δηµοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας,
στ) n παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων,
ζ) η παροχή υπηρεσιών µετάδοσης και πολυπλεξίας του προγράµµατος τηλεοπτικών σταθµών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας µε ψηφιακή τεχνολογία, και
η) η παροχή µεµονωµένων εκποµπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικό υλικό τεκµηρίωσης ή εµβάθυνσης σχετικά µε εκποµπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές
υπηρεσίες, όπως παροχή µετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, υπηρεσίες
ηλεκτρονικού τύπου ή υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης.
9. Η παροχή των υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µπορεί να γίνεται
µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο και οποιοδήποτε µέσο (ασύρµατη ή καλωδιακή, µέσω επίγειων ποµπών ή µέσω δορυφόρου,
µε απευθείας εκποµπή προς το κοινό ή µε σταθερή δορυφορική
υπηρεσία), σε κινητές ή σταθερές συσκευές και µε ίδιο τεχνικό
εξοπλισµό.
10. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ως δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει
το προνόµιο της πραγµατοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών εθνικής εµβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Το
προνόµιο αυτό είναι αναπαλλοτρίωτο και περιλαµβάνει ιδίως την
πραγµατοποίηση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών µε οποιαδήποτε
µορφή, την εγκατάσταση και λειτουργία ποµπών, αναµεταδοτών
και κάθε άλλου τεχνικού µέσου για την πραγµατοποίηση του σκοπού της.
11. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι πάροχος περιεχοµένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν.3592/2007 (Α’ 161) για τη µετάδοση
των προγραµµάτων της και απαλλάσσεται από την υποχρέωση
λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρµόδιου Υπουργού για
θέµατα Μέσων Ενηµέρωσης, εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγµα
στη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. συχνότητες για τη µετάδοση των προγραµµάτων
της και καθορίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µπο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ’ - 19 IOYΛIΟΥ 2013

ρεί να αναµεταδίδει από τις συχνότητες που της εκχωρούνται
διεθνή προγράµµατα άλλων δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
Άρθρο 3
Γενικές αρχές του προγράµµατος
1. Oι εκποµπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. διέπονται από την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία. Ειδικότερα, οι εκποµπές της ΝΕΡΙΤΑ.Ε.:
α. Περιλαµβάνουν ποικίλα προγράµµατα στους τοµείς της ενηµέρωσης, της ψυχαγωγίας, του αθλητισµού, του πολιτισµού και
της επιµόρφωσης.
β. Μεταδίδουν µε αντικειµενικότητα και πληρότητα τις ειδήσεις.
γ. Διασφαλίζουν την πολυφωνική ανταλλαγή απόψεων, µε κάλυψη όλων των πολιτικών ρευµάτων και φορέων σκέψης.
δ. Επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική πολυµέρεια και καταπολεµούν κάθε είδους διακρίσεις.
ε. Αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισµό και τις παραδόσεις της
χώρας.
στ. Προβάλλουν την πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία.
ζ. Διαφυλάσσουν την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας.
η. Διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές των προσώπων µε
προβλήµατα ακοής και όρασης.
2. H ΝEΡΙΤ-Α.Ε. καταβάλλει ιδιαίτερη µέριµνα για την πλήρη
και αντικειµενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των υποψήφιων συνδυασµών ή
προσώπων, κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την
ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους
Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Καλύπτει επίσης και τις
απόψεις που διατυπώνονται κατά την περίοδο που προηγείται
της διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος.
3. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µεριµνά για την παρουσίαση θεµάτων και δραστηριοτήτων των πολιτικών κοµµάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και
των παραγωγικών τάξεων. Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας.
4. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. υποβάλλει στη Βουλή και το Ε.Σ.Ρ. κατά το
πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων που της ανατίθενται µε το παρόν
άρθρο.
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και το αντίστοιχο προϋπολογιζόµενο κόστος.
β. Τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την
επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
γ. Τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους.
δ. Τους ετήσιους χρηµατοοικονοµικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες.
ε. Τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη
αποζηµιώσεων.
στ. Τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων.
ζ. Τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου
της πραγµατοποίησης των ανωτέρω στόχων.
Άρθρο 6
Μετοχικό Κεφάλαιο – Πόροι
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ανήκει αποκλειστικά
στο Ελληνικό Δηµόσιο, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί ένας
ονοµαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος. Το αρχικό µετοχικό
κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ.
2. Πόροι της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι:
α. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος, ως αντιστάθµισµα για την
εκπλήρωση του στόχου της δηµόσιας υπηρεσίας,
β. έσοδα από διαφηµίσεις, και
γ. έσοδα από κάθε άλλη πηγή.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης,
ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤΑ.Ε., και µε την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τις
κρατικές ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, καθορίζεται
το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα και ο τρόπος είσπραξής του.
4. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών εγκρίνεται ο προϋπολογισµός της
ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση

1. Με εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου, το Εποπτικό Συµβούλιο καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
2. Το στρατηγικό σχέδιο είναι πενταετές και περιλαµβάνει
τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της εταιρίας, τα αναγκαία µέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της εταιρίας και τον τρόπο χρηµατοδότησής τους.
3. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και µε εισήγηση του
Διοικητικού Συµβουλίου, το Εποπτικό Συµβούλιο αποφασίζει την
ίδρυση νέων τηλεοπτικών, διαδικτυακών ιστοτόπων και ραδιοφωνικών σταθµών, καθώς και την κατάργηση υφισταµένων. Με
την ίδια απόφαση εξειδικεύονται ο χαρακτήρας και το περιεχόµενο του νέου σταθµού και ιστοτόπου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ειδικότερες προγραµµατικές υποχρεώσεις τους,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το καταστατικό.

1. Στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονοµικών, β) τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρµόδιος για θέµατα
Πολιτισµού και γ) τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρµόδιος για
θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση εντός εξαµήνου από τη λήξη εκάστης χρήσης και εκτάκτως οποτεδήποτε, µε πρωτοβουλία του
Υπουργού που είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Υπουργός αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης απευθύνει τη σχετική πρόσκληση το αργότερο µια
εβδοµάδα πριν από τη συνεδρίαση.
2. Στη Γενική Συνέλευση των µετόχων ο Υπουργός Οικονοµικών και ο Υπουργός που είναι εκάστοτε αρµόδιος για θέµατα Πολιτισµού παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου
εκπροσώπου τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός που
είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυµης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται
σε άλλα όργανα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. από το Καταστατικό της εταιρίας
και την ισχύουσα νοµοθεσία.

Άρθρο 5
Επιχειρησιακό σχέδιο

Άρθρο 8
Εποπτικό Συµβούλιο

1. Ο Διευθύνων Σύµβουλος καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό και
από το Εποπτικό Συµβούλιο της εταιρίας.
2. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστο:
α. Τους επιδιωκόµενους στόχους κάθε σταθµού και κάθε δραστηριότητας της εταιρίας, εκφρασµένους σε ποσά και ποσοστά

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο (ΕΣ) της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι επταµελές και η θητεία των µελών του εξαετής.
2. Τα µέλη του ΕΣ επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
3. Η ιδιότητα του µέλους του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι ασυµβί-

Άρθρο 4
Στρατηγικό σχέδιο
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βαστη:
α. µε την ιδιότητα του υπαλλήλου της εταιρίας ή θυγατρικών
της,
β. µε την ιδιότητα του προµηθευτή ή του εν γένει αντισυµβαλλόµενου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µε σύµβαση έργου , παροχής υπηρεσιών,
γ. µε τη συµµετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρία
σχετική µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και
δ. µε την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συµβουλίου,
του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου
ή αυτοτελούς Γενικής Γραµµατείας, του Βουλευτή, του Δηµάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδηµάρχου, καθώς και του δηµόσιου υπαλλήλου.
4. Το ΕΣ εγγυάται την ανεξαρτησία της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. από κάθε
µορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέµβασης, µεριµνά για τη λειτουργία της σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον και διαµορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της.
5. Το ΕΣ έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Με εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου, καταρτίζει πενταετές στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας της εταιρίας, υποκείµενο
σε προσαρµογή και αναθεώρηση, το οποίο περιλαµβάνει τους
στόχους της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και τα µέσα για την επίτευξη των στόχων
αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος
νόµου.
β. Επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µε τη διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του παρόντος.
γ. Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας, το οποίο καταρτίζει ετησίως ο Διευθύνων Σύµβουλος και εγκρίνει το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας.
δ. Διατυπώνει σύµφωνη γνώµη επί του προϋπολογισµού που
έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συµβούλιο, πριν από την υποβολή
του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
ε. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση ενός αποτελεσµατικού και δηµιουργικού περιβάλλοντος
της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και την ανοιχτή λογοδοσία.
6. Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. επιλέγονται ως ακολούθως:
α. Με δηµόσια πρόσκληση του Διευθύνοντος Συµβούλου, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 16 του παρόντος, καλούνται εξειδικευµένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα, µε διεθνή
εµπειρία σε θέµατα επιλογής στελεχιακού δυναµικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής των
µελών του ΕΣ. Η ανάθεση της υπηρεσίας κατακυρώνεται µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών από τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο.
β. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας επιλέγει µε τη σειρά του έναν
αναγνωρισµένο επιστηµονικό φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος που έχει αποδεδειγµένη διεθνή ερευνητική, καθώς
επίσης και συµβουλευτική, εµπειρία σε θέµατα διοικητικής επιστήµης. Ο ανάδοχος και ο επιστηµονικός φορέας αποτελούν τον
Φορέα Επιλογής των µελών του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ο οποίος επιτελεί το έργο επιλογής των µελών του ΕΣ για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον έξι (6) συναπτών ετών.
γ. Ο Φορέας Επιλογής δηµοσιεύει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση των θέσεων των µελών του ΕΣ της
ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.. Η πρόσκληση περιλαµβάνει αναλυτική κατάσταση
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι
υποψήφιοι, προκειµένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστηµονικής γνώσης και της επαγγελµατικής εµπειρίας στο αντικείµενο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης την
ακολουθητέα µέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων. Στην πρόσκληση προσδιορίζονται τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των
µελών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών για συµµετοχή στις συνεδριάσεις του Ε.Σ., σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.
δ. Ο Φορέας Επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των
κριτηρίων και της µεθόδου που έχουν ανακοινωθεί σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην περίπτωση γ’ και καταρτίζει πίνακα, στον
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οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία. Ο κατάλογος των δέκα (10) υποψηφίων υποβάλλεται στον Υπουργό που
είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ο οποίος
διορίζει επτά (7) από αυτούς σε θέση µέλους του ΕΣ της ΝΕΡΙΤΑ.Ε., χωρίς να δεσµεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι διορίζονται ως αναπληρωµατικά µέλη.
7. Η διάρκεια της θητείας των µελών του ΕΣ είναι εξαετής και
ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της
λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του
ΕΣ, τρία (3) από τα µέλη του διορίζονται για πλήρη θητεία, δύο
(2) διορίζονται για τετραετή θητεία και δύο (2) διορίζονται για
διετή θητεία, µε βάση το αποτέλεσµα κλήρωσης που διενεργείται
κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, παρουσία του Υπουργού που είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης
ή εκπροσώπου του, και προτού το ΕΣ συγκροτηθεί σε σώµα.
8. Το ΕΣ, µετά τη συγκρότησή του σε σώµα, λειτουργεί νόµιµα, ακόµη και αν ένα ή περισσότερα από τα µέλη του εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε µόνιµη αδυναµία να
ασκούν τα καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα
εναποµένοντα µέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5). Στην περίπτωση
αυτή, στη θέση του αντικαθιστάµενου µέλους του ΕΣ διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού αρµοδίου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από τα εναποµένοντα µέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον πέντε (5), για το
υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση λήξης της θητείας
µέλους του ΕΣ, εφαρµόζεται η προβλεπόµενη από τον παρόντα
νόµο διαδικασία επιλογής. Κανένα µέλος του ΕΣ δεν µπορεί να
υπηρετήσει συνολικά περισσότερα από οκτώ (8) χρόνια.
9. Μέλος του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µπορεί κατά τη διάρκεια της
θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του µε απόφαση του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, λόγω αµετάκλητης καταδίκης για κακούργηµα, όπως και για πληµµέληµα που σχετίζεται µε τα καθήκοντά του και τελέσθηκε κατά την άσκησή τους ή
εάν αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει δραστηριότητες ασυµβίβαστες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µε την ιδιότητα
µέλους του ΕΣ. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιλαµβάνεται µετά από αναφορά του Προέδρου του ΕΣ προκειµένου
για µέλη του ΕΣ και του αρµόδιου Υπουργού για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, προκειµένου για τον Πρόεδρο του ΕΣ.
10. Το ΕΣ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά ανά
τρεις (3) µήνες και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του ή από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Το
ΕΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Ο Πρόεδρος του ΕΣ συγκαλεί τις συνεδριάσεις του
και διευθύνει τις εργασίες του. Ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µπορεί να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ΕΣ
χωρίς δικαίωµα ψήφου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
Το ΕΣ καταρτίζει µε απόφασή του τον Κανονισµό Λειτουργίας
του.
11. Ο Πρόεδρος του ΕΣ εκλέγεται από τα µέλη του για τριετή
θητεία, που δεν µπορεί να ανανεωθεί. Υποψήφιοι για τη θέση του
Προέδρου µπορεί να είναι µόνο µέλη του ΕΣ, που η θητεία τους
λήγει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια µετά την ηµεροµηνία της εκλογής τους. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και διευθύνει τις
εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει
το αρχαιότερο µέλος του Συµβουλίου και, µεταξύ συµβούλων µε
την αυτή αρχαιότητα, ο ηλικιακά πρεσβύτερος.
Άρθρο 9
Διευθύνων Σύµβουλος-Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. διορίζεται µε
απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου για πενταετή µη ανανεώσιµη θητεία, η οποία παρατείνεται µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο ΔΣ. Το ΔΣ αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, και από τέσσερα (4) µέλη, που διορίζονται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ’ - 19 IOYΛIΟΥ 2013

σύµφωνα µε την διαδικασία επιλογής της παραγράφου 9 του παρόντος. Ένα (1) τουλάχιστον µέλος του ΔΣ έχει νοµική και ένα
(1) οικονοµική κατάρτιση. Ο Διευθύνων Σύµβουλος επιλέγει ένα
(1) µέλος του ΔΣ ως αναπληρωτή του. Ο τελευταίος αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύµβουλο απόντα ή κωλυόµενο και ασκεί
όλες τις αρµοδιότητές του σε περίπτωση που αυτός παραιτηθεί
ή εκλείψει, έως το διορισµό του διαδόχου του.
2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι και Πρόεδρος του ΔΣ. Επικουρούµενος από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εφαρµόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας
που έχει αποφασίσει το ΕΣ.
3. Το ΔΣ συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση µια φορά τουλάχιστον το µήνα και σε έκτακτη οποτεδήποτε, µε πρωτοβουλία του
Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου. Την πρόσκληση απευθύνει ο Πρόεδρος µε τον προσφορότερο κατά τη κρίση του
τρόπο. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3)
τουλάχιστον µέλη, συµπεριλαµβανοµένου οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Διοικεί την Εταιρία και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της.
β. Καταρτίζει ετησίως το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας
στο πλαίσιο του πενταετούς στρατηγικού σχεδιασµού, σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του παρόντος.
γ. Καταρτίζει τον υπηρεσιακό οργανισµό, τον κανονισµό λειτουργίας και τους λοιπούς κανονισµούς της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
δ. Εγκρίνει το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραµµα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και
εποπτεύει την τήρηση των βασικών αρχών του προγράµµατος.
ε. Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των στόχων του προϋπολογισµού της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
στ. Παρουσιάζει ετησίως έκθεση πεπραγµένων στο ΕΣ και
συµµετέχει στις συνεδριάσεις του, εφόσον προσκληθεί, χωρίς
δικαίωµα ψήφου.
ζ. Επιλέγει τους Γενικούς Διευθυντές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. εξειδικεύοντας τα προσόντα που καθορίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου στα αντικείµενα των Γενικών Διευθύνσεων.
η. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση του Εποπτικού Συµβουλίου
σε έκτακτη συνεδρίαση.
θ. Καθορίζει δείκτες-κλειδιά απόδοσης µε βάση το πλαίσιο της
ισόρροπης στοχοθέτησης, οι οποίοι είναι αντικειµενικά µετρήσιµοι και αφορούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία της
λειτουργίας της Εταιρίας και του προγράµµατος, σε όλες τις εκφάνσεις του.
ι. Εκπροσωπεί την ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως.
5. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος µπορεί να ζητεί την
έγκριση του ΔΣ για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέµα
εµπίπτει στις κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµοδιότητές
του. Μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων κάθε φορά
αρµοδιοτήτων του σε άλλα µέλη του ΔΣ.
6. Το ΔΣ είναι αρµόδιο για κάθε ζήτηµα που αφορά τη διοίκηση της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το οποίο το Καταστατικό της και η ισχύουσα νοµοθεσία δεν αναθέτουν στον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή
άλλο όργανο της Εταιρίας.
7. Η ιδιότητα του µέλους του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι ασυµβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του προµηθευτή ή του εν γένει αντισυµβαλλόµενου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µε σύµβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών.
β. Με τη συµµετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρία
σχετική µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και
γ. Με την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συµβουλίου,
του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου
ή αυτοτελούς Γενικής Γραµµατείας, του Βουλευτή, του Δηµάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δηµοτικού συµβούλου, του δηµοσίου υπαλλήλου,
καθώς και µε την κατοχή αξιώµατος ή θέσης σε οποιοδήποτε πολιτικό κόµµα.
8. Δυο (2) το πολύ µέλη του ΔΣ µπορούν να έχουν την ιδιότητα
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υπαλλήλου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
9. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος και το Διοικητικό
Συµβούλιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. επιλέγονται ως ακολούθως:
α. Με δηµόσια πρόσκληση του ΕΣ καλούνται εξειδικευµένοι
φορείς του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα, µε διεθνή εµπειρία
σε θέµατα επιλογής στελεχιακού δυναµικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής του Διευθύνοντος Συµβούλου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
Η ανάθεση της υπηρεσίας κατακυρώνεται µε κριτήριο την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
β. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, ο οποίος δεν µπορεί να είναι ο
ίδιος µε εκείνον της παραγράφου 6 του άρθρου 8, αποτελεί το
Φορέα Επιλογής του Διευθύνοντος Συµβούλου και των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
γ. Ο Φορέας Επιλογής δηµοσιεύει χωριστές ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συµβούλου αφενός και την πλήρωση των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου αφετέρου. Οι προσκλήσεις περιλαµβάνουν αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και τη µέθοδο
αξιολόγησης των υποψηφίων. Στις προσκλήσεις προσδιορίζονται
τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Διευθύνοντος Συµβούλου
και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόµενη αµοιβή του Διευθύνοντος Συµβούλου και η
αποζηµίωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αντιστοίχως, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
υποψηφιότητας από το ίδιο πρόσωπο παραλλήλως για τη θέση
του Διευθύνοντος Συµβούλου και τη θέση του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου.
δ. Ο Φορέας Επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες για τη
θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου βάσει των κριτηρίων και της
µεθόδου που έχει ανακοινωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περίπτωση γ’ και υποδεικνύει στο ΕΣ τους τρεις (3) υποψηφίους
που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία, τους οποίους το
ΕΣ καλεί σε ακρόαση. Ένας εξ αυτών διορίζεται µε απόφαση του
ΕΣ στη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου.
ε. Ο Φορέας επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες για τις θέσεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου βάσει των κριτηρίων
και της µεθόδου που έχει ανακοινωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση γ’ και υποδεικνύει στο ΕΣ τους οκτώ (8) υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία και τους
οποίους το ΕΣ καλεί σε ακρόαση. Οι τέσσερις (4) από αυτούς
διορίζονται µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου στη θέση
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
10. Το ΕΣ, µετά από πρόταση τουλάχιστον τεσσάρων (4)
µελών του, µπορεί να παύσει οποτεδήποτε από τα καθήκοντά
του τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Για την αντικατάστασή τους εφαρµόζεται εκ νέου η διαδικασία
της παραγράφου 9.
Άρθρο 10
Εποπτεία – Έλεγχος ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.
1. Ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ως προς το εκπεµπόµενο πρόγραµµα και την τήρηση των προγραµµατικών υποχρεώσεων γίνεται από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο
δηµοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.
2. Στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την από 27.10.2009
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση.
3. Ως προς τις λοιπές της αρµοδιότητες, η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. εποπτεύεται από τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

15274

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 11
Συµβουλευτικές επιτροπές προγράµµατος
Το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί περισσότερες
συµβουλευτικές επιτροπές προγράµµατος ανά γεωγραφική περιφέρεια που προεδρεύονται από µέλη του. Στις επιτροπές συµµετέχουν εθελοντικά ακροατές και τηλεθεατές που αποτελούν
το αντιπροσωπευτικό κοινό της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.. Έργο των επιτροπών
είναι να µεταφέρουν στο ΕΣ τις απόψεις του κοινού ως προς την
τήρηση των προβλεπόµενων στα κανονιστικά κείµενα ή άλλες καταστατικές διατάξεις προγραµµατικών υποχρεώσεων της ΝΕΡΙΤΑ.Ε.. Με απόφαση του ΕΣ εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας
των επιτροπών αυτών.
Άρθρο 12
Μεσολαβητής
1. Ο Μεσολαβητής της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι αρµόδιος για την εξέταση και έκφραση γνώµης επί καταγγελιών, παραπόνων και αιτηµάτων απάντησης για όλες τις εκποµπές και τα προγράµµατα
της Εταιρίας.
2. Τον Μεσολαβητή επιλέγει το ΕΣ από κατάλογο τριών (3)
υποψηφίων που καταρτίζει ο Διευθύνων Σύµβουλος από δηµοσιογράφους εγνωσµένου κύρους, µέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α.. Η θητεία
του Μεσολαβητή είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί το πολύ
µία φορά. Η αποζηµίωσή του καθορίζεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού για θέµατα
Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες
διατάξεις.
Άρθρο 13
Επιτροπή Δεοντολογίας
1. Με απόφαση του ΕΣ συγκροτείται Επιτροπή Δεοντολογίας.
Η Επιτροπή είναι τριµελής και απαρτίζεται από το Μεσολαβητή
της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και δύο (2) µέλη, τα οποία επιλέγονται από κατάλογο τεσσάρων (4) υποψηφίων που καταρτίζει ο Διευθύνων Σύµβουλος, από πρόσωπα µε σπουδές και επαγγελµατική πείρα στο
πεδίο της νοµικής επιστήµης, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της επικοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής. Πρόεδρος της
Επιτροπής είναι ο Μεσολαβητής.
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α. Η διατύπωση γνώµης, ύστερα από ερώτηµα του Διευθύνοντος Συµβούλου, σε θέµατα δεοντολογίας για όλο το φάσµα
των εκποµπών και προγραµµάτων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
β. Η εξέταση κάθε ζητήµατος δεοντολογίας, που υποβάλλει
στην Επιτροπή λόγω σπουδαιότητας ο Μεσολαβητής, ο Διευθύνων Σύµβουλος και κάθε µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου.
γ. Η κατάταξη προγραµµάτων σε κατηγορίες προς το σκοπό
της προστασίας των ανηλίκων.
δ. Η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το περιεχόµενο των
εκποµπών και κάθε είδους προβολών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
3. Η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση στην οποία συµµετέχουν καθορίζεται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.
4. Συστάσεις, γνώµες και αποφάσεις της Επιτροπής σε θέµατα δεοντολογίας συνεκτιµώνται για τη λήψη των αποφάσεων
σχεδιασµού του Προγράµµατος και διενέργειας των εκποµπών
από τα αρµόδια όργανα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε..
Άρθρο 14
Κανονισµοί ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.
1. Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤΑ.Ε. καθορίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της
ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συµβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό Συµβούλιο.
2. Με το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται

µε απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου και
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό Συµβούλιο ρυθµίζονται τα θέµατα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα.
3. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών,
εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών, αγορών ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και κάθε
άλλου ενοχικού ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί κινητών και ακινήτων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. καθορίζονται µε κανονισµό, που καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο και εγκρίνεται
το Διοικητικό Συµβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό Συµβούλιο.
Άρθρο 15
Προσωπικό-Αποδοχές
1. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προσλαµβάνει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς και µε συµβάσεις έργου, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, ύστερα από σχετική προκήρυξη, τηρώντας τις αρχές
της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας. Για το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της παρούσης παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12
της υποπαραφράφου Γ1 της παρ. Γ’ του πρώτου άρθρου του ν.
4093/ 2012.
2. Κατ’ εξαίρεση, η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου της εταιρίας, µπορεί να
αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισµένου έργου σε δηµοσιογράφο, σε επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες, µε την επιφύλαξη
του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο χρόνος εκτέλεσης και οι ειδικότεροι
όροι καθορίζονται πάντοτε µε τη σύµβαση.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, το Εποπτικό Συµβούλιο διορίζεται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα
από εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού,
αρµόδιου για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση και απαρτίζεται από
πρόσωπα εγνωσµένου κύρους. Η θητεία του Συµβουλίου αυτού
δε µπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Το Εποπτικό Συµβούλιο, στη
συνέχεια και κατ’ εξαίρεση του άρθρου 9, διορίζει εντός µηνός
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., η θητεία των οποίων δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος.
2. Μέχρι την έγκριση των κανονισµών που προβλέπονται στα
προηγούµενα άρθρα, τα σχετικά ζητήµατα διέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για το συντονισµό των
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
3. Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο Δηµόσιο δυνάµει
της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµό 02/11.6.2013 (Β’
1414) όπως ισχύει, µεταβιβάζονται στη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού
για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
Οι µεταβιβάσεις αυτές, καθώς και η τυχόν υπεραξία που προκύπτει, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, υπέρ
οποιουδήποτε. Η απαλλαγή της υπεραξίας που τυχόν προκύπτει
από τις µεταβιβάσεις αυτές παρέχεται µε την προϋπόθεση εµφάνισής της σε λογαριασµό ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής του
φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
106 του ν. 2238/1994.
4. Το ιδρυτικό καταστατικό της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. εγκρίνεται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Μέχρι τη λειτουργία συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής από τη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το πρόγραµµα του
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Ραδιοτηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής των Ελλήνων εκπέµπεται
χωρίς αντάλλαγµα από τον προσωρινό φορέα επίγειας ψηφιακής
ευρυεκποµπής εθνικής εµβέλειας που έχει συσταθεί σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 και στη συνέχεια,
εφόσον χρειαστεί, από τον πάροχο δικτύου εθνικής εµβέλειας
που θα αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21
και 23 του ν. 4070/2012 (Α’82).
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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.
Επίσης, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της Πέµπτης
20 Ιουνίου 2013, της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2013, της Τρίτης
25 Ιουνίου 2013, της Τετάρτης 26 Ιουνίου 2013, της Πέµπτης 27
Ιουνίου 2013, της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2013, της Δευτέρας 1
Ιουλίου 2013, της Τρίτης 2 Ιουλίου 2013, της Πέµπτης 4 Ιουλίου
2013, της Παρασκευής 5 Ιουλίου 2013, της Δευτέρας 8 Ιουλίου
2013, της Τρίτης 9 Ιουλίου 2013, της Πέµπτης 11 Ιουλίου 2013,
της Παρασκευής 12 Ιουλίου 2013, της Τρίτης 16 Ιουλίου 2013,
της Τετάρτης 17 Ιουλίου 2013 και της Παρασκευής 19 Ιουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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2013.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης
18 Ιουνίου 2013 και της Τετάρτης 19 Ιουνίου 2013 και ερωτάται
το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Τρίτης 18 Ιουνίου 2013 και της Τετάρτης 19 Ιουνίου
2013 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνονται σήµερα οι εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής.
Η λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΕ’ Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας θα κηρυχθεί µε το
σχετικό προεδρικό διάταγµα, το οποίο θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα θυροκολληθεί.
Το Α’ Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής θα αρχίσει τις
εργασίες του µε τη Σύνθεση του Α’ Τµήµατος την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, δηλαδή την ερχόµενη Τρίτη.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.55’ λύεται η συνεδρίαση για την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 και ώρα 18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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