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Αθήνα, σήµερα στις 24 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ’ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 19-9-2013
εξουσιοδότηση του Τµήµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΘ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 19
Σεπτεµβρίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κώδικας Δικηγόρων»)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 41/19-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εταιρεία
«ΛΑΡΚΟ», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 42/19-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πρεβέζης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –
Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποπληρωµή των παραγωγών γάλακτος από την εταιρεία «ΔΩΔΩΝΗ», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον
λόγο, διότι η συγκεκριµένη ερώτηση που αφορά τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ» είναι η τρίτη φορά που έχει κατατεθεί προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος για τρίτη φορά αρνήθηκε να
έρθει να απαντήσει στη Βουλή.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Τµήµα ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα αφορά εξίµισι χιλιάδες παραγωγούς, οι οποίοι πλέον είναι
απλήρωτοι από τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ», όταν αυτή
χαρίστηκε στους ιδιώτες. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία της
Ηπείρου, της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων, της Θεσπρωτίας και της
Άρτας, όπου η συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία έπαιζε σηµαντικό ρόλο.
Κύριε Πρόεδρε, στο χρόνο που µου δίνεται θα ήθελα να υπογραµµίσω προς τον Υπουργό και προς εσάς –λαµβάνοντας υπ’

όψιν και τα γεγονότα που συµβαίνουν αυτήν τη στιγµή- ότι
θεωρώ πως το Κοινοβούλιο είναι χώρος όπου ο Υπουργός πρέπει
να παρευρίσκεται και να απαντά στις ερωτήσεις. Είναι µέσα στα
καθήκοντά του. Η συγκεκριµένη ερώτηση αφορά ανθρώπους οι
οποίοι πλήττονται από την κρίση, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται µε τον πρωτογενή τοµέα.
Θα ήθελα να καταγγείλω αυτήν τη στάση του Υπουργού. Μπορεί, πιστεύω, να αφιερώσει δέκα λεπτά από το χρόνο του, για να
ασχοληθεί µε ευτελή -όπως ο ίδιος µάλλον τα θεωρεί- θέµατα,
όπως είναι οι παραγωγοί κτηνοτρόφοι της Ηπείρου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, πιστεύω ότι ακούει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα του
µεταφερθούν και τα όσα είπατε. Έχετε δίκιο. Πρέπει πράγµατι
να συζητούνται οι ερωτήσεις και πρέπει ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος να είναι ενεργός.
Η τρίτη µε αριθµό 40/19-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δωδεκανήσου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το επίδοµα ανεργίας
των ξενοδοχοϋπαλλήλων, δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Μετά από συνεννόηση του αρµόδιου Υπουργού µε τον κύριο
Βουλευτή θα επανακατατεθεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Πράγµατι ο κ. Βρούτσης δεν
µπορούσε να είναι σήµερα εδώ. Συζητήσαµε και από κοινού αποφασίστηκε η ερώτηση αυτή να επανακατατεθεί, γιατί το θέµα
είναι πάρα πολύ σηµαντικό και το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με ενηµέρωσε
ο κύριος Υπουργός και θα συζητηθεί την Τρίτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ή την Τρίτη ή την Πέµπτη.
Υπάρχει κάποιο κώλυµα εκ µέρους µου την Τρίτη, οπότε πιθανότερο είναι να συζητηθεί την Πέµπτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα.
Η τέταρτη µε αριθµό 43/19-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Καπερνάρου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 45/19-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
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τητας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία των εισπρακτικών
εταιρειών στη χώρα µας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 44/19-9-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας
Ξηροτύρη- Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 46/19-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ιωάννη Γκιόκα προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης δωρεάν σίτισης σε όλους τους µαθητές των µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων της χώρας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα συζητηθεί καµµία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Απ’ ό,τι ακούσατε, δεν θα συζητηθεί καµµία επίκαιρη ερώτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των
αποσκευών τους, του 1974».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν
να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει τον λόγο;
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η κυρία Μανωλάκου εκ µέρους του Κοµουνιστικού Κόµµατος και η κυρία Ιατρίδη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Ορίστε, κυρία Ιατρίδη, έχετε τον λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, απλά θέλω να πω ότι είµαστε υπέρ της ψήφισης της συγκεκριµένης συνθήκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είχατε αντιρρήσεις στην επιτροπή, απ’ ό,τι βλέπω.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ναι, το λέω επειδή είχε γραφτεί στα
πρακτικά ότι είχαµε επιφύλαξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστώ,
κυρία Ιατρίδη.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε αντίρρηση, κύριε συνάδελφε; Διότι µόνον οι έχοντες αντίρρηση παίρνουν το λόγο στη συγκεκριµένη διαδικασία. Απ’ ό,τι βλέπω, στη
Διαρκή Επιτροπή δεν είχατε αντίρρηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Είχαµε διατυπώσει επιφυλάξεις για το
άρθρο 6 και είχαµε ζητήσει από την Κυβέρνηση να το αποσύρει.
Άρα, πρέπει να µιλήσουµε έστω για τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Θέλω να πω δύο λόγια για το ιστορικό, ποια είναι αυτή η διεθνής σύµβαση. Αφορά τα δικαιώµατα
των επιβατών κατά τη θαλάσσια µεταφορά τους.
Η πρώτη σύµβαση είναι η Σύµβαση των Αθηνών του 1974, την
οποία έχει επικυρώσει η χώρα µας από το 1991. Στη συνέχεια η
σύµβαση αυτή διαµορφώθηκε µε πολύ ευνοϊκότερους όρους από
το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 2002. Αυτό το πρωτόκολλο
µέχρι τώρα δεν είχε επικυρωθεί από τη χώρα µας και έρχεται
τώρα προς επικύρωση για έναν απλό λόγο, δηλαδή επειδή έχει
ενσωµατωθεί ως κανονισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή του θα είναι υποχρεωτική από την 1-1-2013. Αυτό το πρωτόκολλο έχει και ένα πλαίσιο κατευθυντήριων γραµµών του ΙΜΟ.
Η κεντρική του ιδέα είναι θετική, δηλαδή βελτιώνει πολύ τις
αποζηµιώσεις των επιβατών. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, επιτρέπει σε µεµονωµένο επιβάτη να ζητήσει αποζηµίωση.
Τρίτον, διευρύνει όλα τα θέµατα ατυχήµατος, φθοράς κ.λπ.,
που µπορεί να επικαλεστεί ένας επιβάτης και αυξάνει και τη διάρκεια του χρόνου µέσα στον οποίο έχει το δικαίωµα ο επιβάτης να
προσφύγει κατά της εταιρείας από τρία σε πέντε χρόνια.
Επαναλαµβάνω ότι η διεθνής σύµβαση είναι θετική. Έχει
άρθρα που στο σύνολό τους είναι θετικά. Πάµε όµως στο µεγάλο
πρόβληµα, που είναι το άρθρο 6 του παρόντος νοµοσχεδίου και
το οποίο σύµφωνα µε την Κυβέρνηση κάνει το εξής, επικυρώνει
τη διεθνή σύµβαση αλλά δεν την εφαρµόζει για την Ελλάδα.
Αυτό το πρωτότυπο εγχείρηµα σηµαίνει ότι επικυρώνουµε τη
διεθνή σύµβαση για όσα πλοία ταξιδεύουν µε σηµαία τρίτης
χώρας ή κάνουν γραµµές ανάµεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία ή
µία άλλη χώρα. Οι επιβάτες σε αυτά τα πλοία καλύπτονται από
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αυτήν τη διεθνή σύµβαση.
Για το πλοίο όµως που φεύγει από τον Πειραιά και πηγαίνει
στη Σαντορίνη δεν ισχύει η διεθνής σύµβαση. Αυτή θεωρείται
γραµµή εσωτερικού, εγχώρια γραµµή. Εξαιρείται, λοιπόν, η
εφαρµογή µέχρι το 2017, για όσα χρόνια δίνει τη δυνατότητα ο
κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εγχώριες γραµµές.
Γιατί κάνει αυτόν τον πρωτότυπο διαχωρισµό η Κυβέρνηση, να
εφαρµόζει δηλαδή µία διεθνή σύµβαση για τους επιβάτες που
ταξιδεύουν µε άλλα πλοία τρίτων χωρών ή για αυτούς που ταξιδεύουν µε κρουαζιερόπλοια ή επιβατηγά ανάµεσα σε άλλες
χώρες και να µην την εφαρµόζει στο εσωτερικό της;
Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Αυτό συνεπάγεται η εφαρµογή αυτού του δικαίου. Αλλάζει τα ασφάλιστρα που καλούνται
να πληρώνουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειµένου να ασφαλίζουν τους επιβάτες τους. Αυτά τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν
πολύ. Προφανώς ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας θέλει να
εξαντλήσει τη δυνατότητα που του παρέχει ο κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να µην αυξηθούν τα ασφάλιστρα των Ελλήνων ακτοπλόων, στερώντας έτσι τα δικαιώµατα από τους
Έλληνες καταναλωτές και επιβάτες.
Άρα, αυτό το πρωτόγνωρο παράδοξο και αυτή η διάκριση, να
έχουµε δηλαδή δύο κατηγορίες επιβατών στις ελληνικές θάλασσες µε διαφορετικά δικαιώµατα σε περίπτωση ναυτικού ατυχήµατος και µε διαφορετικά δικαιώµατα αποζηµιώσεων σε
περίπτωση που συµβεί κάτι, είναι απαράδεκτα.
Ζητήσαµε και στην επιτροπή να αποσυρθεί το άρθρο 6 και ο
κανονισµός και το δίκαιο το οποίο επικυρώνουµε να εφαρµοστεί
άµεσα και στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πρέπει να σας
πω, όµως, κύριε Σταθάκη, ότι η εκθεση που έχουµε από την επιτροπή φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ δι’ υµών να δηλώνει ότι είναι υπέρ του
νοµοσχεδίου, χωρίς επιφύλαξη. Δεν έχει σηµασία. Μπορεί και
στην Ολοµέλεια ή στο Τµήµα να αλλάξει κάποιος άποψη. Δεν
υπάρχει πρόβληµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Η ίδια ακριβώς διατύπωση είναι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ο Υπουργός το επιβεβαιώνει
ότι υπήρχε αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, δεν
υπάρχει θέµα. Μάλλον εκ παραδροµής έγινε.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το πρωτόκολλο του 2002, η Σύµβαση των Αθηνών, καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση των θαλασσίων µεταφορέων και θεσπίζει αυξηµένα ποσά αποζηµίωσης
σε περιπτώσεις θανάτου ή σωµατικής βλάβης ή απώλειας αποσκευών σε περίπτωση ναυτικού ατυχήµατος. Κι εµείς συµφωνούµε µε αυτά και το λέµε καθαρά και εξαρχής.
Το Πρωτόκολλο της Σύµβασης των Αθηνών καταρτίστηκε το
2002. Δεν έχει τεθεί όµως ακόµα σε ισχύ, γιατί απαιτείται να κυρωθεί από δέκα κράτη. Αυτό συµφέρει τους εφοπλιστές και τις
ασφαλιστικές εταιρείες που προσπαθούν µε κάθε τρόπο να αποφύγουν το συγκεκριµένο πρωτόκολλο. Έχει περάσει περισσότερο από µία δεκαετία.
Σε αυτόν τον στόχο τους εξυπηρετούνται και από τις επιφυλάξεις που περιέχονται στις κατευθυντήριες γραµµές της νοµικής
επιτροπής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού οι οποίες –και
το τονίζω- περιορίζουν την ευθύνη των εφοπλιστών και των
ασφαλιστών και µειώνουν σηµαντικά το µέγεθος των οφειλοµένων αποζηµιώσεων. Κι έρχεται πρόσθετα και ο κανονισµός
392/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωµατώνει το πρωτόκολλο στο ευρωενωσιακό δίκαιο και καθιστά τις κατευθυντήριες
αρνητικές γραµµές -που εµείς τις θεωρούµε αρνητικές- δεσµευτικές για τα κράτη-µέλη του.
Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτά που εξαρχής εµείς λέµε ότι είναι θετικά και πρέπει να περάσουν αναιρούνται, δηλαδή αναιρούνται
οι καλύτεροι όροι και προϋποθέσεις ασφάλισης των πλοίων και
αποζηµίωσης στα θύµατα.
Ζητήσαµε να αποσυρθούν, κύριε Υπουργέ, δηλαδή να αποσυρθεί η υιοθέτηση των επιφυλάξεων που περιέχονται στις κατευθυντήριες γραµµές, που µειώνουν αποζηµιώσεις στα θύµατα
ενώ επιτρέπουν και διάφορες ρήτρες εξαιρέσεων των ασφαλι-
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στικών εταιρειών. Ζητήσαµε επίσης να αποσυρθεί η ρήτρα αυτόµατου τερµατισµού της ασφάλισης των πλοίων, εφόσον ξεσπάσει πόλεµος µε ή χωρίς κήρυξη πολέµου µεταξύ των κρατών
ΗΠΑ, Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Κίνας.
Κι όµως η διεθνής εµπειρία από ιµπεριαλιστικούς πολέµους
δείχνει ότι αυτές οι χώρες ούτως ή άλλως µέσα είναι και δείχνει
επίσης ότι χιλιάδες ναυτεργάτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη
διάρκεια των πολεµικών συγκρούσεων. Γι’ αυτό, τη ρήτρα αυτόµατου τερµατισµού της ασφάλισης των πλοίων, εφόσον ξεσπάσει πόλεµος, εµείς τη θεωρούµε απαράδεκτη.
Ακόµα, τι ζητήσαµε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην επιτροπή; Το Πρωτόκολλο της Σύµβασης των Αθηνών να εφαρµόζεται τόσο στα πλοία των διεθνών µεταφορών όσο και στις
εσωτερικές θαλάσσιες µεταφορές. Όχι µόνο το αρνηθήκατε
αλλά µε πάθος υπερασπιστήκατε την κερδοφορία και τα προνόµια των εφοπλιστών.
Ακόµα -αν θέλετε- διαφωνούµε και µε εκείνο το άρθρο που
δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου να
εξουσιοδοτεί ιδιωτικές εταιρείες για να εκδίδουν πιστοποιητικά
που βεβαιώνουν ότι το πλοίο είναι ασφαλισµένο. Η εµπειρία από
τις εταιρείες τύπου «ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε», επιβεβαιώνει ότι λειτουργούν µε κριτήριο το κέρδος κι είναι συγκοινωνούντα δοχεία
µε τις ναυτιλιακές εταιρείες των εφοπλιστών.
Θεωρούµε ότι τα πιστοποιητικά ασφάλισης των πλοίων πρέπει
να εκδίδονται και να ανακαλούνται από κρατικές αρχές. Εξάλλου,
επιβεβαιώνεται για ακόµα µια φορά ότι την εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου προωθείτε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις, ακόµα και όταν µπαίνει σε
κίνδυνο πολλές φορές η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα και καταστρέφεται και το περιβάλλον. Έχουµε και παραδείγµατα και µνήµες από εφοπλιστικά εγκλήµατα τύπου «ΣΑΜΙΝΑ», το «ΔΥΣΤΟΣ»
παλαιότερα, το «SEA DIAMOND», που ακόµα µολύνει τα νερά της
Σαντορίνης. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα όπου το εφοπλιστικό κεφάλαιο έµεινε στο απυρόβλητο.
Επειδή, λοιπόν, δεν αλλάξατε τίποτα, δεν µπορούµε και εµείς
να ψηφίσουµε αυτό το σχέδιο νόµου, αν και είµαστε υπέρ της
κύρωσης του Πρωτοκόλλου του 2002 της Διεθνούς Σύµβασης
Αθηνών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ρήτρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, το είπα και στην επιτροπή, ότι µου προκαλεί κατάπληξη η καταψήφιση αυτής της κύρωσης της
συµφωνίας και µάλιστα µε αυτές τις δικαιολογίες από τα κόµµατα
της Αριστεράς. Μου προκαλεί κατάπληξη, διότι κανένα εφοπλιστικό συµφέρον δεν εξυπηρετούµε, αντιθέτως εξυπηρετούµε το
συµφέρον των νησιωτών µας, οι οποίοι σήµερα για να ταξιδέψουν
πληρώνουν ένα πάρα πολύ ακριβό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Αυτό το
ακτοπλοϊκό εισιτήριο δεν θέλουµε να το επιβαρύνουµε έτι περαιτέρω.
Όσον αφορά την αύξηση στα ασφάλιστρα που γίνεται µε
αυτήν τη σύµβαση, αν σκεφτείτε ότι από σαράντα έξι χιλιάδες
µονάδες βάσης η ανθρώπινη ζωή αποτιµάται πλέον τετρακόσιες
χιλιάδες µονάδες βάσης, δηλαδή κάπου 450.000 ευρώ, από
50.000 ευρώ που ήταν µέχρι σήµερα, καταλαβαίνετε ότι αυξάνει
δραµατικά το κόστος ασφάλισης.
Εµείς επιβάλλουµε αυτό το κόστος ασφάλισης για όσους διέρχονται τις θάλασσές µας, για τις εταιρείες των κρουαζιερόπλοιων, και ζητάµε την εξαίρεση της χώρας µας ως το 2018 και
το 2020 από την εφαρµογή του Κανονισµού, για έναν απλό λόγο,
κι όχι για να εξυπηρετήσουµε κάποιον εφοπλιστή. Ο λόγος είναι
ότι αυτό το κόστος µε το που θα το επωµιστεί ο εφοπλιστής, θα
το µεταφέρει στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο και θα το πληρώσει ο κοσµάκης. Και εσείς ζητάτε να πληρώσει τώρα το 1,6 εκατοµµύριο
νησιωτών αυξηµένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια! Εσείς θέλετε να το κάνουµε από 1-1-2014. Και εγώ λέω «όχι», να το πάµε πίσω, το 2018
και το 2020. Πείτε µου: ποιος έχει λογική εφοπλιστών εδώ; Γιατί
είναι καλή αυτή η «καραµέλα», µία «καραµέλα» που έρχεται διαρκώς από τα χείλη συγκεκριµένων πολιτικών φορέων, και δεν καταλαβαίνουµε ότι σήµερα έχουµε µία και µόνη ευθύνη: να
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παρέχουµε στον Έλληνα πολίτη, όσο το δυνατόν, στο πλαίσιο
που µας ορίζει ο νόµος, ο ανταγωνισµός, οι συνθήκες της απελευθερωµένης αγοράς και η δύσκολη οικονοµική συγκυρία, φθηνότερες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, χωρίς να µατώνει ο κρατικός
προϋπολογισµός µε πολύ µεγάλες επιδοτήσεις.
Όταν ασκεί η πολιτεία αυτό το δικαίωµα, εσείς έρχεστε και δεν
κυρώνετε, δεν ψηφίζετε µία τέτοια σύµβαση. Λυπάµαι. Σας το είπα
στην επιτροπή και ήλπιζα τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ να έχει καταλάβει το λάθος του, όπως έκαναν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
που άλλαξαν τη στάση τους, γιατί τουλάχιστον κατάλαβαν το
λάθος τους µε την κριτική που τους ασκήθη. Δυστυχώς, εµµείνατε
στις αρχικές σας θέσεις και λυπάµαι γι’ αυτό. Δεν πιστεύω ότι προβαίνουµε σε κανέναν παραλογισµό. Αντιθέτως, εξυπηρετούµε το
δηµόσιο συµφέρον, µε την εξαίρεση την οποία ζητούµε.
Όσον αφορά στην εξαίρεση που θέτει το ΚΚΕ για λόγους πολέµου, αυτή είναι µία ρήτρα και µία επιφύλαξη η οποία υπάρχει
ήδη και στο κείµενο της συµφωνίας, αλλά είναι και µία διεθνής
πρακτική. Γι’ αυτό µάλιστα υπάρχουν και αντασφαλιστικοί οργανισµοί ειδικοί για τον κίνδυνο πολέµου, στους οποίους ασφαλίζονται τα πλοία που διέρχονται εµπόλεµες περιοχές. Γι’ αυτό
υπάρχει και ένας έξτρα αντασφαλιστικός κίνδυνος, τον οποίο
επωµίζονται.
Αν, λοιπόν, πιστεύουµε ότι αύριο το πρωί χρειάζεται ασφάλιση
κατά πολέµου στο Αιγαίο για λογαριασµό επιβατών, το µόνο που
θα κάνουµε είναι να επιβαρύνουµε µ’ αυτό το ασφαλιστικό κόστος –το ανούσιο, κατ’ εµέ, στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία,
που εύχοµαι να ισχύει και στο διηνεκές- όλους τους επιβάτες.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Ας κοιτάξουµε, λοιπόν, τα πραγµατικά δεδοµένα της οικονοµίας
και ας δούµε πώς λειτουργούν οι αγορές, πώς λειτουργεί η ασφαλιστική αγορά και η αγορά της ακτοπλοΐας και πώς διαµορφώνεται
η τελική τιµή στον καταναλωτή. Θεωρώ ότι κάνουµε το σωστό,
ώστε να µην επιβαρυνθεί ο Έλληνας µε περισσότερο κόστος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος να λάβει τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µπορείτε να
δευτερολογήσετε, κύριε συνάδελφε. Ρώτησα αν θέλει να µιλήσει
«κάποιος άλλος συνάδελφος». Δεν είπα να δευτερολογήσετε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη
Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά
επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών
τους, του 1974» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση
των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και
των αποσκευών τους, του 1974
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο της 1ης Νοεµβρίου 2002, το οποίο
τροποποιεί τη Σύµβαση των Αθηνών της 13ης Δεκεµβρίου 1974,
σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών
τους, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 19ης Νοεµβρίου 1976 (ν. 1922/1991, Α’ 15), του οποίου το κείµενο, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική,
έχει ως εξής:
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1911

1912

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1913

1914

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1915

1916

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1917

1918

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1919

1920

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1921

1922

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1923

1924

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1925

1926

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1927

1928

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1929

1930

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1931

1932

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1933

1934

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1935

1936

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1937

1938

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1939

1940

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1941

1942

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1943

1944

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1945

1946

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1947

1948

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1949

1950

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1951

1952

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1953

1954

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρθρο τέταρτο
Τα άρθρα 10 και 11 του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Σύµβαση
των Αθηνών κυρώνονται υπό την επιφύλαξη ισχύος του Κανονισµού Νο (ΕΚ) 44/2001 για τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές διαφορές ή
άλλων διεθνών συµβάσεων που τυγχάνουν εφαρµοστέες και
ρυθµίζουν όµοια ζητήµατα.
Άρθρο πέµπτο
Αρµόδιες Αρχές για τον έλεγχο και την εφαρµογή του νόµου
αυτού, την εξακρίβωση της συµµόρφωσης των πλοίων προς τις
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύµβασης και του Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται µε αυτόν, την επιβολή κυρώσεων και την έκδοση πιστοποιητικών είναι οι Λιµενικές Αρχές (Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία και Υπολιµεναρχεία).
Άρθρο έκτο
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται
να ρυθµισθεί ο χρόνος εφαρµογής των απαιτήσεων του παρόντος νόµου στις εσωτερικές δια θαλάσσης µεταφορές επιβατών
και των αποσκευών τους, το αργότερο µέχρι τις ηµεροµηνίες που
αναγράφονται στο άρθρο 11 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
«σχετικά µε την ευθύνη των µεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες µεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήµατος». Μέχρι την
έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου αυτής, οι
διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στα πλοία που
εκτελούν εσωτερικές δια θαλάσσης µεταφορές.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου µπορούν
να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην έκδοση, τήρηση και
ισχύ του πιστοποιητικού ασφάλισης, καθώς και θέµατα που αφορούν στην παροχή εξουσιοδότησης σε αναγνωρισµένο οργανισµό
για την έκδοσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος (άρθρο
4α του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Σύµβαση των Αθηνών).
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και
του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται καταβολή τέλους υπέρ του Δηµοσίου για την έκδοση του πιστοποιητικού
ασφάλισης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται
να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής των Κατευθυντήριων
Οδηγιών του Οργανισµού που σχετίζονται µε τη Σύµβαση των
Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους (άρθρο τρίτο του παρόντος).
Άρθρο έβδοµο
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, απαγορεύεται ο
απόπλους από ή κατάπλους σε λιµένες της ελληνικής επικράτειας,
σε κάθε πλοίο ανεξαρτήτως του λιµένα νηολόγησης, που έχει
άδεια να µεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες, το οποίο δεν
είναι εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο
5 του παρόντος (άρθρο 4α στο Πρωτόκολλο του 2002 στη Σύµβαση των Αθηνών). Για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος
νόµου, καθώς και του άρθρου 7 του Κανονισµού 392/2009, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη, εφαρµόζεται
το άρθρο 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού
Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο όγδοο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, του δε κυρουµένου Πρωτοκόλλου
µετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 του
Πρωτοκόλλου.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Κύριου Μνηµονίου Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο εξής αναφερόµενο ως: «ΥΠΕΘΑ») και του Υπουργείου
Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο ως:
«ΥΑΚΙ») για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή, µπορούν να
λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κύρωσης αυτής
της συµφωνίας.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να λάβω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Χατζηλάµπρου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όταν πριν από
δύο χρόνια ανακοινώθηκε ότι θα είναι το Ισραήλ προνοµιακός
εταίρος στις σχέσεις µας, όσον αφορά την εθνική άµυνα, αυτό
γέννησε πάρα πολλές συζητήσεις. Αποτελούσε µία τοµή ενός παλαιότερου προσανατολισµού της εξωτερικής µας και της αµυντικής µας πολιτικής και όχι αδικαιολόγητα, δεδοµένου ότι
κοινούς εχθρούς δεν έχουµε και ότι είναι ζωγραφισµένο το κράτος του Ισραήλ σαν ένα κράτος επιθετικό, που έχει γεννήσει γενοκτονία στην περιοχή και τη γειτονιά του και ένα αποικιακού
τύπου Απαρτχάιντ στους Παλαιστινίους, ενώ εµείς είχαµε παραδοσιακά σχέση µε τον αραβικό πληθυσµό της περιοχής.
Σ’ αυτό το επίπεδο και παρά το ότι ο κάθε ένας γνωρίζει πως
είµαστε υπέρ διπλωµατικών σχέσεων σε επίπεδο εµπορικό, πολιτισµού, κοινής ωφέλειας κ.λπ., διερωτάται ο κόσµος το εξής:
Τι σηµαίνει να πάµε µε το κράτος του Ισραήλ στο επίπεδο µιας
προνοµιακής, µεγάλης συµφωνίας στο επίπεδο της εθνικής άµυνας; Σε τι θα µας ωφελήσει αυτό;».
Τότε, εν είδει Μέτερνιχ και Μακιαβέλι, οι πολιτικοί µας ταγοί
έλεγαν ότι είναι µια πολύ έξυπνη ιδέα, διότι στο υπογάστριο µιας
γείτονος, αλλά εχθρικά φερόµενης χώρας, εµείς κάνουµε µια κίνηση µατ. Όλα αυτά είναι από δηµοσιεύµατα εκείνης της εποχής.
Με την ίδια λογική που «ο εχθρός του εχθρού µου είναι φίλος
µου», διαβάζεται στα αραβικά κράτη και ότι ο φίλος του εχθρού
µου είναι εχθρός µου.
Ήρθαν, όµως, τα χρόνια έτσι, που αναρωτιέται κανείς πώς η
Ελλάδα του Διεθνούς Δικαίου, η Ελλάδα της ειρήνης, η Ελλάδα
που έχει το ηθικό προνόµιο να διεκδικεί λύσεις στην Κύπρο από
το θέµα της κατοχής, βρίσκεται µαζί µε ένα κράτος το οποίο δεν
τηρεί καµµία από τις συµφωνίες του ΟΗΕ και έχει καταγγελθεί
κατ’ επανάληψη για επεµβάσεις, για προληπτική τροµοκρατία σε
ορισµένες περιπτώσεις, για ανθρωποκτονίες και γενοκτονίες.
Πέρασαν δύο χρόνια. Μία βάση συζήτησης θα ήταν, όλα αυτά
που έγιναν στις µεταξύ µας σχέσεις, να έρθουν ως επιχειρήµατα
και της πλευράς που θέλει και αυτή την προνοµιακή στρατιωτική
σχέση αµοιβαίου οφέλους.
Δεν θέλω να αναπαράγω όλη τη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή. Ήταν εξαιρετική η εισήγηση και τα ερωτήµατα που έθεσε
ο κ. Δρίτσας.
Διάβασα, όµως, τις απαντήσεις σας, κυρία Υπουργέ. Δεν υπήρχαν απαντήσεις. Δεν υπήρχαν απαντήσεις ούτε για τους πυραύλους, τους οποίους σας έθεσε ως παράδειγµα, δεν υπήρχαν
απαντήσεις για το τι θα κάνετε µε τις ειδικές συµβάσεις. Θα περνούν από τη Βουλή ή θα έχουµε άγνοια; Δεν υπήρξαν απαντήσεις
στο γιατί γίνονται στο δικό µας εναέριο χώρο ασκήσεις. Πού είναι
το αµοιβαίο όφελος σε αυτά; Δεν υπήρξαν απαντήσεις στο τι σηµαίνει ειρήνη, απεµπλοκή και ανεξαρτησία της Ελλάδας. Μήπως
γινόµαστε µέρος του προβλήµατος όταν οι ασκήσεις αυτές είχαν
τον κωδικό µιας επέµβασης στο Ιράν;
Ήρθαν τα γεγονότα έτσι που είχαµε µέχρι και προληπτικού
τύπου αεροπορικές επιδροµές στη Συρία. Αναρωτιέται κανείς:
Μήπως επηρεάζει η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ; Μήπως επηρεάζει
αυτό το κράτος στο επίπεδο να παίρνει κάτι από τον ελληνικό πολιτισµό, από τη δηµοκρατική του συγκρότηση κλπ.; Μάλλον το
ανάποδο γίνεται.
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Μετά την επέµβαση και τις δολοφονίες Παλαιστινίων µε το
βοµβαρδισµό στη Γάζα, νότα του Υπουργείου Εξωτερικών έλεγε
ότι είναι δικαίωµα του Ισραήλ στην άµυνα το να επεµβαίνει δίπλα
στους Παλαιστινίους.
Πριν ακόµα οι Επιθεωρητές του ΟΗΕ µιλήσουν για τη Συρία,
έφτασε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης να θεωρεί ότι ο Άσαντ
είναι ο υπαίτιος των χηµικών, µία προθυµία που δείχνει -δεν µας
εµπλέκει, ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει αυτό- προς τα έξω
ότι είναι ο άνθρωπός σας από την πλευρά του Αντιπροέδρου.
Τα λέω αυτά γιατί µάλλον επηρεάζεστε από ένα κλίµα που υπάρχει. Βέβαια, µε αυτήν την ιστορία που µπορεί να έχει το όνοµά σας
και όχι τις παραδοσιακές γενικώς σχέσεις, αλλά τις αδελφικές σχέσεις που είχαµε µε τους δοκιµαζόµενους λαούς της περιοχής,
έτυχε σε εσάς να κυρώνετε µία πράξη επί αµοιβαίου οφέλους στο
επίπεδο της στρατιωτικής συνεργασίας µε το Ισραήλ.
Θα πρέπει να εξηγηθούν αυτά τα πράγµατα συγκεκριµένα.
Επαναλαµβάνω ότι δεν θέλω να αναπαράγω ένα σύνολο ερωτήσεων στις οποίες δεν πήραµε απαντήσεις µέσα στην επιτροπή.
Θέλω να θέσω, όµως, το ερώτηµα σχετικά µε το πού είναι το
αµοιβαίο όφελος, σε ποιον τοµέα. Είναι στην εθνική αµυντική βιοµηχανία;
Ήρθαν έτσι οι εξελίξεις, κυρία Υπουργέ, που δεν θα µπορούµε
αύριο να µιλάµε γι’ αυτό. Βρίσκεστε σε µια διαδικασία ενός µεγάλου λουκέτου όσον αφορά τα ΕΑΣ, όσον αφορά την ΕΛΒΟ.
Και αυτά θα πρέπει να εξηγηθούν. Πηγαίνουµε να κάνουµε ανταλλαγές για τεχνολογία, για έρευνα και για αµυντικά συστήµατα
για να τα υλοποιήσει εδώ ποιος; Οι ιδιώτες;
Εµείς δεν έχουµε δικαίωµα να πάρουµε χρηµατοδότηση για
τα οπλικά συστήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ
έχει πάρει εξήντα εννιά προγράµµατα και αύριο θα µας πουλάει
από αυτά που διαµόρφωσε µε αυτές τις χρηµατοδοτήσεις. Και
έµµεσα ο ελληνικός λαός θα τα έχει πληρώσει δια του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού. Μιλάω για τα µη επανδρωµένα αεροπλάνα
που έχει βγάλει στην περιοχή.
Ένα σύνολο ερωτηµάτων που τέθηκαν θα µπορούσε να είναι
µία βάση ουσιαστική για να ελέγξουµε τι σηµαίνει το αµοιβαίο
συµφέρον.
Δεν δόθηκαν αυτές οι απαντήσεις, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τέτοια επιχειρήµατα αµοιβαίου συµφέροντος και ότι απλά
έχει παραγγελθεί µια τέτοια σχέση η οποία µας εντάσσει σε έναν
άλλο κορµό δυνάµεων, όπου η λεκάνη της Μεσογείου στο σύνολο των κατοίκων της έχει διαφορετικά συµφέροντα. Αυτό το
καταλαβαίνετε.
Και θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι δεν ψηφίζουµε αυτή τη σύµβαση, γιατί δεν παρουσιάστηκαν επιχειρήµατα
από τα οποία να φαίνεται ότι είναι επ’ ωφελεία µας. Και από όπου
κι αν διακηρύσσεται, έστω και ρητορικά, ότι η Ελλάδα θα είναι ο
κορµός ειρηνευτικών πρωτοβουλιών ή ο κορµός µιας σταθερής
δύναµης εδώ, η εµπλοκή µε το Ισραήλ ανατινάζει κάτι τέτοιο.
Όσον αφορά τα στρατιωτικά, επαναλαµβάνω ότι είναι τελείως
διαφορετική η στάση µας και η θέση µας και η προσπάθειά µας
για διπλωµατικές σχέσεις στο επίπεδο του πολιτισµού, του εµπορίου και της κοινής ωφέλειας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
δεν ψηφίζει τη συµφωνία. Αντίθετα, ζητά από την ελληνική Κυβέρνηση να ακυρώσει κάθε στρατιωτική συνεργασία της χώρας
µας µε το Ισραήλ, γιατί είναι ένα κράτος- τροµοκράτης που αναλαµβάνει ιµπεριαλιστικές αποστολές, παραβιάζει και επιτίθεται
χωρίς να δίνει λογαριασµό σε κανέναν.
Η πολεµική µηχανή του κράτους-τροµοκράτη αναλαµβάνει εγκληµατικές δράσεις σκοτώνοντας ακόµα και παιδιά. Άλλωστε,
έχουµε πάµπολλες εικόνες από τις επιθέσεις στην Παλαιστίνη,
αλλά και από τη διπλή πρόσφατη αεροπορική επίθεση στη Συρία.
Όµως, αυτό το κράτος-τροµοκράτης ενεργεί έτσι γιατί έχει τη
στήριξη των µεγάλων καπιταλιστικών δυνάµεων, όπως είναι οι
ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αλλά έχει και την ανοχή
άλλων δυνάµεων, όπως των λεγόµενων διεθνών Οργανισµών που
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αξιοποιούν αυτήν την πολεµική µηχανή για να προωθήσουν τα
συµφέροντα των δικών τους µονοπωλιακών οµίλων σε µια περιοχή που διαθέτει ενεργειακό πλούτο και έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σηµασία για τους δρόµους και τη µεταφορά της
ενέργειας.
Συνεπώς η όποια συµφωνία για αµυντικές, στρατηγικές, στρατιωτικές και τεχνολογικές σχέσεις και συνεργασίες µε το Ισραήλ
µόνο σε νέες περιπέτειες µπορεί να µπλέξει το λαό µας. Δεν θα
ωφεληθούν οι λαοί των δύο χωρών, αλλά οι επιχειρηµατικοί όµιλοι στον τοµέα της ενέργειας, ενώ την ίδια στιγµή θα εµπλακεί
ακόµα περισσότερο η Ελλάδα στους ευρωατλαντικούς σχεδιασµούς για τους ενεργειακούς ανταγωνισµούς στην περιοχή.
Εµείς λέµε καθαρά ότι η ενίσχυση, η ανάπτυξη και η εµβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ στις σηµερινές συνθήκες έντασης στη Μέση Ανατολή, παίρνει
χαρακτήρα εµπλοκής σε πολεµικούς σχεδιασµούς του Ισραήλ.
Εξάλλου, η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ ενσωµατώνει την Ελλάδα στο δόγµα ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ,
µετατρέπει δηλαδή την Ελλάδα, και ειδικά το θαλάσσιο χώρο
που την περιβάλλει, σε ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ. Θέλετε
να θυµηθούµε ότι τον Ιούνιο του 2011 απαγορεύθηκε ο απόπλους εκείνου του στολίσκου από τα ελληνικά λιµάνια που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στην παλαιστινιακή περιοχή της
Λωρίδας της Γάζας και τη γνωστή βάρβαρη επίθεση στα διεθνή
ύδατα εκ µέρους του Ισραήλ; Γι’ αυτό λέµε ότι µια τέτοια συνεργασία για µας δεν είναι απλά στρατιωτική συνεργασία, αλλά πολεµική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ.
Το βάθεµα, αν θέλετε, αυτής της συνεργασίας φαίνεται και
από την αεροναυτική άσκηση που έγινε το Μάρτιο του 2013 και
στην οποία συµµετείχε το Πολεµικό Ναυτικό, η Πολεµική Αεροπορία Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ, οι οποίες µάλιστα, έχουν συνεκπαιδευτεί όλο το προηγούµενο διάστηµα.
Επίσης, δείχνει ότι αυτή η άσκηση αποτελεί µία ακόµα πρόβα
στρατιωτικής επέµβασης. Και, βεβαίως, δεν ήταν τυχαία και η
επιλογή της περιοχής. Αναφέροµαι στην περιοχή της Κρήτης και
γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, όπου εκδηλώνονται έντονα οι ενδο-ιµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί για τον έλεγχο των
πηγών και των δρόµων ενέργειας.
Συνεπώς έχουµε κάθε λόγο να καταψηφίσουµε αυτή τη συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Η κυρία Υπουργός έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πράγµατι έγινε αναλυτική συζήτηση στην επιτροπή και δόθηκαν όλες οι απαντήσεις σε όλα τα
ζητήµατα που τέθηκαν από τους παρευρισκόµενους Βουλευτές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Στα Πρακτικά που δόθηκαν
δεν υπάρχει καµµία απάντηση.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Εν πάση περιπτώσει, εγώ είµαι εδώ και είµαι διατεθειµένη να επαναλάβω τα κύρια σηµεία που αφορούν την κύρωση
αυτής της συµφωνίας.
Πρόκειται, πριν από όλα, για µία συµφωνία-πλάισιο µεταξύ των
δύο χωρών που αποσκοπεί στο να θέσει τις βάσεις για τη ρύθµιση και ενίσχυση µιας πολυεπίπεδης συνεργασίας που έχει, ήδη,
ξεκινήσει µε επιµέρους συµφωνίες από το 1990.
Οι τοµείς της συνεργασίας είναι πάρα πολύ συγκεκριµένοι.
Είναι η αµυντική πολιτική, η αµυντική βιοµηχανική και τεχνολογική συνεργασία, η στρατιωτική συνεργασία, η στρατηγική συνεργασία και ο συντονισµός.
Στο πρώτο κιόλας άρθρο του µνηµονίου υφίσταται ρητή διάταξη σύµφωνα µε την οποία η υλοποίηση όλων των δράσεων από
κάθε µέρος θα γίνει µε απόλυτο σεβασµό και σύµφωνα µε τις
επιταγές της εθνικής νοµοθεσίας και των κανονισµών του.
Εποµένως µε αυτήν την πρόβλεψη, διασφαλίζονται όλες οι
συνταγµατικά και νοµοθετικά κατοχυρωµένες δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τα αρµόδια κάθε φορά όργανα
της χώρας.
Επιπλέον, παραµένει σε ισχύ η Συµφωνία Ασφαλείας του 1992
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µεταξύ των δύο πλευρών, µε την οποία ρυθµίζονται όλα τα θέµατα
ασφαλείας και διαβαθµισµένων πληροφοριών, παρέχοντας, µάλιστα, τη δυνατότητα για τη θεσµοθέτηση και ειδικότερων κανόνων
ασφαλείας, εφόσον απαιτηθεί για ορισµένες δραστηριότητες.
Οι όποιες τεχνικές συµφωνίες απαιτηθούν, δηλαδή, αυτές που
αφορούν σε θέµατα επιχειρησιακού χαρακτήρα, αριθµό προσωπικού και µέσων που συµµετέχουν, διάρκεια συνεκπαίδευσης,
σενάρια εκπαίδευσης, υπογράφονται σε επίπεδο γενικών επιτελείων. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται απαρέγκλιτα για τις συνεκπαιδεύσεις µε οποιαδήποτε χώρα.
Τα οφέλη από την κύρωση της συµφωνίας αφορούν τόσο στην
εν γένει ενίσχυση των διµερών σχέσεων µε το Ισραήλ, όσο και
στην αποκόµιση τεχνογνωσίας και εµπειριών µε άµεσα θετικά
αποτελέσµατα στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεών µας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών ενισχύονται, σταθεροποιούνται και κυρίως στο ταραγµένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου δηµιουργούνται οι κατάλληλες
προϋποθέσεις, ώστε να υπάρξει ένας άξονας σταθερότητας, συνεργασίας και συνύπαρξης.
Παράλληλα βέβαια, πρέπει να επισηµανθεί ότι οι σχέσεις µας
µε το Ισραήλ είναι αυτόνοµες, δεν προσδιορίζουν τις όποιες σχέσεις µας µε τρίτες χώρες, αλλά και ούτε επαναπροσδιορίζονται
από αυτές. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, οι σχέσεις µας παράλληλα µε τον αραβικό κόσµο υπάρχουν, παραµένουν και καλλιεργούνται. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι συµµετέχουµε σε
ασκήσεις από κοινού και µε αραβικές χώρες.
Επιπλέον είναι σηµαντικό να δοθεί η δυνατότητα στις Ένοπλες
Δυνάµεις µας να ανταλλάξουν επιχειρησιακή εµπειρία, να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους αλλά και να καλλιεργήσουν περαιτέρω τη δυνατότητα συνεργασίας σε διεθνές περιβάλλον.
Η συνεργασία και η συνεκπαίδευση δύο εκ των ικανοτέρων
Ενόπλων Δυνάµεων στην ευρύτερη περιοχή, προσδίδει σαφές
στρατηγικό πλεονέκτηµα, αλλά και διαµορφώνει τη σύγχρονη αντίληψη, που είναι ποιότητα προς αντιστάθµισµα της ποσότητας.
Τέλος εγώ προσωπικά, θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη αξία το τµήµα
της συµφωνίας που αφορά την αµυντική, βιοµηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Η ενίσχυσή µας ως χώρα και ως Ένοπλες
Δυνάµεις σε αυτούς τους τοµείς, αποτελεί βασικό όρο για την
τόνωση ασφαλώς της εθνικής οικονοµίας αλλά και της ίδιας της
εθνικής µας ασφάλειας.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω το εξής: Γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά την προσπάθεια που κάνει και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και συνολικά η Κυβέρνηση, ώστε να µπορέσουµε να µη βάλουµε λουκέτο στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Το γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά. Έχετε παρακολουθήσει όλες τις προσπάθειες.
Έχουµε απαντήσει σε ερωτήσεις στη Βουλή. Δεν καταλαβαίνω
γιατί διαρκώς επανέρχεστε µε την υπόθεση του λουκέτου. Μπορεί να µη σας ικανοποιεί το ότι εµείς θέλουµε την αναδιάρθρωση
σε λειτουργία, αλλά αυτός είναι ο στόχος.
Και πραγµατικά πιστεύω ότι σε αυτήν την συγκυρία αυτό που
χρειάζεται περισσότερο απ’ όλα, είναι η συστράτευση και η συνεννόηση µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων.
Το λέω αυτό και µε την αφορµή των γεγονότων όλων αυτών
των ηµερών, γιατί πραγµατικά πιστεύω ότι η πόλωση και ο χωρισµός αυτών που είναι από εδώ και αυτών που είναι από εκεί,
αυτών που είναι προδότες και δωσίλογοι και αυτών που είναι πατριώτες, δεν βοηθάει σε καµµία περίπτωση.
Θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόµµα που ανέδειξε
το ζήτηµα της Χρυσής Αυγής. Ως Εκπρόσωπος Τύπου όλο τον
προηγούµενο χρόνο, έχω κατ’ επανάληψη µιλήσει γι’ αυτό και
έχω βγάλει ανακοινώσεις- και κάποιοι µας είπαν, όταν εµείς καταγγέλλαµε τη Χρυσή Αυγή, ότι δεν έχουµε δικαίωµα να µιλάµε.
Βέβαια την ίδια στιγµή, υπάρχουν και φωνές που εξοµοιώνουν
τη Χρυσή Αυγή µε το ΣΥΡΙΖΑ και δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στη δηµοκρατία, γιατί σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόµµα του
συνταγµατικού τόξου.
Όποιος λοιπόν αυτήν τη στιγµή, διαχωρίζει τη βία σε καλή και
κακή, όπως τον βολεύει κάθε φορά, έχει ευθύνη γι’ αυτά που
ζούµε και για την κατάσταση η οποία έχει διαµορφωθεί. Αυτή η
λογική µας έφερε ως εδώ, σε συνδυασµό βεβαίως µε µία µεγάλη
ανοχή, γιατί όταν η Χρυσή Αυγή παραβίαζε τους νόµους, όταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

τα µέλη της ξυλοκοπούσαν τους µετανάστες, όταν προπηλάκιζαν
ακόµα και ηλικιωµένους, το κράτος δυστυχώς φάνηκε ανεκτικό.
Θέλω να κλείσω, λέγοντας ότι το πρόβληµα απέναντί µας είναι
ο φασισµός και για να µπορέσουµε να αντισταθούµε σε αυτό το
φαινόµενο, απαιτείται η συστράτευση και η συνεννόηση όλων
των δυνάµεων του συνταγµατικού τόξου, για να µπορέσουµε να
απαντήσουµε και να βάλουµε τέλος σε αυτές τις φωνές, για να
µπορέσει να κερδίσει η δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Υπουργέ.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Παπαδηµούλης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν είχα σκοπό να ζητήσω
τον λόγο, αλλά …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχει και άδικο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ε, βέβαια. Ανοίξατε και εσείς, κυρία Υπουργέ, συζήτηση τώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …θα σηµειώσατε και εσείς,
κύριε Πρόεδρε, ότι ενώ συζητάµε την κύρωση µίας σύµβασης
στρατιωτικής συνεργασίας µε το Ισραήλ και παρ’ ότι ο εκπρόσωπός µας, ο κ. Χατζηλάµπρου δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέµα
της Χρυσής Αυγής, η κυρία Υπουργός, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, θεώρησε καλό να αναφερθεί στο θέµα και να κάνει µαθήµατα στο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έκανε µαθήµατα, ίσα-ίσα που σας έδωσε δίκιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Στο όνοµα του ΠΑΣΟΚ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και στη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τέλος πάντων,
συντοµεύετε. Δεν υπάρχει τώρα θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σύντοµος είµαι, όπως ξέρετε.
Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε από την αρχή για τον
κίνδυνο που αποτελεί για τη δηµοκρατία αυτή η δολοφονική συµµορία, πήρε πρωτοβουλίες, χτυπώντας πόρτες και καµπάνες, για
να σταµατήσει η ανοχή και η ατιµωρησία. Πήγαµε εχθές, διά του
Προέδρου µας, στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και είπαµε ότι
είµαστε ανοιχτοί σε κάθε πρωτοβουλία του, έτσι ώστε όλοι οι
άλλοι, παρά τις διαφορές µας, να ορθώσουµε ένα µέτωπο αποφασιστικής αντιµετώπισης αυτής της δολοφονικής δράσης και
έχουµε ζητήσει και συζήτηση στη Βουλή, άµεσα, µε σύγκληση
της Ολοµέλειας, για να συζητήσουµε το θέµα. Η θέση µας είναι
πάρα πολύ καθαρή: Αποφασιστική αποµόνωση, πλήρης και αυστηρή ποινική αντιµετώπιση της δολοφονικής δράσης αυτής της
συµµορίας.
Το ότι κάποιοι τώρα αποφάσισαν να κινηθούν, έστω και αργά,
θα το αξιολογήσουµε εκ του αποτελέσµατος. Περίµενα όµως, από
την Υπουργό, στο όνοµα και του κόµµατός της, την ώρα που έκανε
κριτική προς διάφορες κατευθύνσεις να πει κάτι και για τη σπουδή
του κ. Σαµαρά, του επικεφαλής της Κυβέρνησης, να αρνηθεί τη
σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών. Γι’ αυτό δεν άκουσα τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαδηµούλη.
Δεν βλέπω κανένα άλλο συνάδελφο να ζητά τον λόγο.
Εποµένως κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Κύριου Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(στο εξής αναφερόµενο ως: «ΥΠΕΘΑ») και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο ως: «ΥΑΚΙ»)
για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές
Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Κύριου
Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
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της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο εξής αναφερόµενο ως:
«ΥΠΕΘΑ») και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ
(στο εξής αναφερόµενο ως: «ΥΑΚΙ») για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Κύρωση του Κύριου Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο
εξής αναφερόµενο ως: «ΥΠΕΘΑ») και του Υπουργείου Άµυνας
του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο ως: «YAKI»)
για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές
Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του YAKI

1957

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Κύριο Μνηµόνιο Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο εξής
αναφερόµενο ως: «ΥΠΕΘΑ») και του Υπουργείου Άµυνας του
Κράτους του Ισραήλ» (στο εξής αναφερόµενο ως: «YAKI») για τις
Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις
και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του YAKI, που υπογράφηκε στο Τελ Αβίβ στις 4 Σεπτεµβρίου 2011, το κείµενο του
οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

1958

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1959

1960

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1961

1962

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1963

1964

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1965

1966

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1967

1968

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Κύριου Μνηµονίου
Συµφωνίας που κυρώνεται, προσωρινά από την υπογραφή του
και οριστικά σύµφωνα µε τις συνταγµατικές διαδικασίες.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµαστε
τώρα στη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να
λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο;
Στη Διαρκή Επιτροπή είχε πάρει αντίθετη θέση το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος και είχε επιφύλαξη ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Είναι «ευτύχηµα» που συζητάµε τώρα τις διαβαθµισµένες πληροφορίες και τη µεταφορά
τους µε αµοιβαιότητα Ελλάδας – Ρωσίας. Δείχνει, όµως, στο ελληνικό κράτος και δη στην Κυβέρνηση να µην υπάρχει κανένα
επίπεδο διαβαθµισµένων πληροφοριών και ανταλλαγής πληροφοριών. Η κ. Γεννηµατά µάς στέλνει γράµµα, για να το µεταφέρουµε στην Κυβέρνηση, ότι το κράτος δεν έκανε τη δουλειά του
για τη Χρυσή Αυγή. Πώς το καταλαβαίνουµε αυτό; Να έφταιγε
στην τρικοµµατική η ΔΗΜΑΡ που δεν είχατε προλάβει να κάνετε
κάτι τέτοιο; Στέλνει τώρα στον εισαγγελέα τριάντα δύο υποθέσεις, που τις κρατάει ένα εξάµηνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ας περιοριστούµε, κύριε συνάδελφε, στη συζήτηση. Γιατί πάλι αρχίζουµε
συζήτηση για τη Χρυσή Αυγή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Για τις διαβαθµισµένες πληροφορίες λέω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα µας δοθεί
ευκαιρία να τα πούµε άλλη µέρα εδώ µέσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Και επειδή έκλεισε το σχόλιό
της γι’ αυτό που λέγαµε για το Ισραήλ, τελειώνω αυτό το σχόλιο
λέγοντας ότι ο µόνος δρόµος για να µπει λουκέτο στην αµυντική
βιοµηχανία είναι ο δρόµος που ακολουθούν: Ο δρόµος που λέει
«αναδιάρθρωση, αποδοχή όσον αφορά την κρατική χρηµατοδότηση του τι ήταν, δηλαδή αν ήταν ελληνικές παρά τω Εθνικής
Άµυνας εταιρείες». Ο µόνος δρόµος να του βάλετε λουκέτο είναι
αυτός.
Επιπλέον, διαπραγµάτευση µε την τρόικα που θα µας οδηγήσει στο επίπεδο των ναυπηγείων, δηλαδή να υπάρχουν εκεί τα
ναυπηγεία, να µην µπορούµε να κουνηθούµε και να φορτωθεί και
ο ελληνικός λαός ένα µεγάλο χρέος.
Σηκώστε ανάστηµα, αν θέλετε –όχι µόνο να διαπραγµατεύεστε
ρητορικά- και πείτε ότι κρατάµε όλους τους εργαζόµενους, γιατί
είναι χρήσιµοι. Είναι κοινωνικό κεφάλαιο δισεκατοµµυρίων, εγκατεστηµένο σε αυτές τις εταιρείες, µε εκσυγχρονισµό και πολλά
κεφάλαια που έχουν πέσει µέσα. Είναι ιδρώτας του ελληνικού
λαού αυτός και τον κρατάµε και θα δουλέψουµε για σφαίρες, για
όπλα και για ό,τι χρειάζεται ο ελληνικός στρατός. Αυτήν την τόσο
κατηγορηµατική διαβεβαίωση δεν την έχουν πάρει –φαίνεται- οι
τροικανοί.
Έρχοµαι στο θέµα µας. Θέλουµε πάρα πολύ καλές σχέσεις µε
τη Ρωσία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια συνήθως αναπτύσσονται και
όλες αυτές οι κυρώσεις πράξεων διαβαθµισµένων πληροφοριών
που έχουν ένα στοιχείο αµοιβαιότητας, αλλά έχουν τρεις όρους,
που τις κάνουν έτσι να είναι καθαρές και σαφείς.
Ο πρώτος είναι να υπάρχει αµοιβαιότητα. Ο δεύτερος είναι η
σαφής οριοθέτηση της προστασίας των διαβαθµισµένων πληρο-

φοριών µε αντίστοιχο τρόπο. Ο τρίτος είναι να υπάρχουν οι εγγυήσεις για την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων.
Δύο σηµεία στα οποία υπήρξε έντονη η προσοχή µας όσον
αφορά τη συζήτηση στην επιτροπή: Ένα σηµείο αφορούσε την
παράγραφο 2 του άρθρου 2, εκεί που λέει ότι µπορούν να διοχετευτούν και τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ορίσουν και
άλλες αρµόδιες αρχές, χωρίς να προσδιορίζεται όµως πουθενά
στο κείµενο τι µπορεί να είναι αυτές οι άλλες αρµόδιες αρχές.
Από τη µια έχουµε το δικό µας Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και
από την άλλη την αντίστοιχη Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.
Από τις απαντήσεις σας το µόνο που είδα είναι ότι λέτε πως
στρατηγός είναι ο κ. Ουσάκωφ, που θα υπογράψει από την
πλευρά της Ρωσίας. Δεν απαντάτε κάτι άλλο. Ούτε λέτε ποιες θα
είναι οι άλλες αρµόδιες αρχές. Ούτε, πολύ περισσότερο, απαντάτε σε αυτά που σας ρώτησαν, αν δηλαδή για το trafficking θα
είναι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, αν για το ζήτηµα του οργανωµένου εγκλήµατος θα είναι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ή
αν αυτές οι πληροφορίες θα διοχετεύονται και κάπου αλλού.
Ήταν πολύ συγκεκριµένα αυτά τα πράγµατα. Για να υπάρχει
αµοιβαιότητα και καθαρή σχέση, αυτά έπρεπε να περιγράφονται
µέσα στη συµφωνία της κύρωσης.
Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» στη συγκεκριµένη κύρωση.
Σε κάθε περίπτωση, θέλουµε καλές σχέσεις. Οι καλοί λογαριασµοί, κατά το λαό µας, κάνουν τις καλές σχέσεις ή έχουµε ένα
περιβάλλον όπου διάφορα πράγµατα κινούνται και στο επίπεδο
των υποκλοπών και στο επίπεδο της διοχέτευσης και των διαρροών πληροφοριών. Απ’ αυτήν την άποψη, θέλουµε να είναι πολύ
συγκεκριµένα και πολύ σαφή τα πράγµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ.
Εµείς το είπαµε καθαρά. Είναι µια διακρατική συµφωνία για την
προστασία και σήµανση των λεγόµενων διαβαθµισµένων, δηλαδή
απόρρητων ή εµπιστευτικών, πληροφοριών κι έχει τα χαρακτηριστικά συνεργασίας και ανταγωνισµού µεταξύ καπιταλιστικών κρατών, µε διαβαθµισµένες πληροφορίες που µπορούν να
εφαρµοστούν σε οποιαδήποτε πτυχή των διακρατικών σχέσεων
µε τη Ρωσία και φυσικά και στις οικονοµικές σχέσεις.
Η Ρωσία, όπως εσείς την περιγράφετε και στην αιτιολογική έκθεση, συνιστά έναν πόλο ισχύος στο διεθνές σύστηµα ασφάλειας
και αποτελεί έναν ισότιµο συνοµιλητή του ΝΑΤΟ. Βεβαίως, το αντικείµενο της συµφωνίας είναι κάθε πληροφορία, που αφορά
οποιαδήποτε πλευρά συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών, να
περιφρουρείται. Μάλιστα, αν διαρρεύσει από το ένα κράτος
χωρίς συνεννόηση του άλλου και µπορεί να βλάψει τα συµφέροντα του κράτους ή της µεταξύ τους συνεργασίας, να ορίζονται
και µε βαθµίδες εµπιστευτικότητας.
Αυτό που εµείς έχουµε να παρατηρήσουµε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για το ποιες πληροφορίες µπορούν να χαρακτηριστούν διαβαθµισµένες και ποιες όχι και υπάρχει συνειδητή
ασάφεια και γενικότητα.
Γίνεται, επίσης, αναφορά για τη συνεργασία στους τοµείς της
τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, του ελέγχου των
οπλικών συστηµάτων, του αποκλεισµού, του trafficking κ.λπ. που
την ευθύνη θα την έχει το ΓΕΕΘΑ.
Εκφράζουµε τη διαφωνία µας για τα ζητήµατα της λεγόµενης
τροµοκρατίας. Έχουν γίνει πρόσχηµα για µια σειρά ιµπεριαλιστικών εγκληµάτων και παραβιάσεις λαϊκών ελευθεριών.
Ακόµα και στο θέµα της Χρυσής Αυγής –µιλάω για τις ηµέρες
αυτές µε τις εγκληµατικές δολοφονικές επιθέσεις της Χρυσής
Αυγής- καλλιεργείται η πόλωση και η θεωρία των δύο άκρων, φωτογραφίζοντας όµως στο άλλο άκρο το λαϊκό κίνηµα και τις µορφές διαµαρτυρίας του. Γιατί; Γιατί διαµαρτύρεται για τις µαζικές
απολύσεις, για τη φτώχεια, για τη δυστυχία, για την εξαθλίωση,
για την κατάργηση βασικών κοινωνικών δικαιωµάτων και ατοµικών ελευθεριών, προκειµένου να ενοχοποιηθούν και να συρρικνωθούν βασικά δικαιώµατα: Να µην ενοχλείται το κεφάλαιο στη
ληστρική του εκµετάλλευση και κερδοφορία από τον κόπο και
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τον ιδρώτα των λαϊκών στρωµάτων.
Κι εδώ οι κυβερνητικές ευθύνες είναι βαριές. Τώρα θυµηθήκατε
να πάτε στον εισαγγελέα και λέτε «συστράτευση». Συστράτευση
πού; Για να στηρίξουµε το σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα που
γεννά και θρέφει δολοφονικά µορφώµατα σαν τη Χρυσή Αυγή;
Αυτό φοβόσαστε από το λαό, να µη βάλει µπρος για ανατροπή
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αυτός είναι ο φόβος σας.
Και για να έρθω στην κύρωση και να τελειώνω, εµείς το λέµε
ξεκάθαρα ότι δεν την ψηφίζουµε αυτήν τη διακρατική συµφωνία.
Δεν εγκυµονεί τίποτα καλό για τα συµφέροντα των δύο λαών.
Αποτελεί επέκταση της µυστικής διπλωµατίας σε όλους τους τοµείς και µάλιστα υπεύθυνος για την εφαρµογή και την εποπτεία
αυτής της µυστικής διπλωµατίας ορίζεται το ΓΕΕΘΑ και µιλάω
για το άρθρο 2 συγκεκριµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την προτεινόµενη προς κύρωση συµφωνία προσδιορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις προστασίας των διαβαθµισµένων
πληροφοριών που ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο κρατών, στο
πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αυτά.
Είναι προφανές ότι εµείς επιλέγουµε ποιες πληροφορίες θα
δώσουµε και αυτό που προσπαθούµε να κατοχυρώσουµε είναι
ακριβώς η διασφάλιση για τις πληροφορίες που εµείς επιλέγουµε να δώσουµε σε αυτούς µε τους οποίους συνεργαζόµαστε.
Ουσιαστικά µε τη συµφωνία αυτή τα µέρη δεσµεύονται να
προστατεύουν τις διαβαθµισµένες πληροφορίες που τους διαβιβάζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και, µε τον
ίδιο τρόπο µε τον οποίο προστατεύουν τις δικές τους διαβαθµισµένες πληροφορίες, να χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες
µόνο για το σκοπό για τον οποίο τους διαβιβάστηκαν, να µην παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση του κράτους προέλευσης, να µη µεταβάλλουν την
κατηγορία διαβάθµισης ασφαλείας που αποδίδεται από το κράτος προέλευσης.
Για να το επιτύχουµε αυτό, υιοθετείται πίνακας σύγκρισης-αντιστοίχισης των κατηγοριών διαβάθµισης, ώστε το κάθε µέρος
να προστατεύει και να χειρίζεται τις διαβαθµισµένες πληροφορίες σύµφωνα µε το βαθµό διαβάθµισης που αποδίδεται από το
κράτος προέλευσης.
Επειδή προηγήθηκε συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, θέλω
για άλλη µία φορά να αναφέρω ότι δεν θα πρέπει να συγχέεται
η συµφωνία που κυρώθηκε πριν από λίγες εβδοµάδες, σε σχέση
µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το συµφέρον αυτής. Αρµόδια αρχή ασφαλείας για την
προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών εντός της ελληνικής
επικράτειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, δηλαδή τον
Εθνικό Κανονισµό Ασφαλείας, είναι το ΓΕΕΘΑ. Αναφερόµαστε
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και σε άλλες αρχές, επειδή ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη συνεργασίας, παραδείγµατος χάριν, µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Η συµφωνία υπεγράφη από τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των δύο χωρών, οι οποίοι ήταν στρατιωτικοί, όπως ήδη
αναφέρατε. Πιο συγκεκριµένα, ήταν ο υποστράτηγος διευθυντής
της αρµόδιας διεύθυνσης του ΓΕΕΘΑ από τη µία µεριά και ο
στρατηγός αναπληρωτής διευθυντής της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Οµοσπονδίας από την άλλη.
Θεωρώ ότι υπάρχουν σηµαντικά οφέλη απ’ αυτήν τη συµφωνία
που κυρώνεται σήµερα από το Τµήµα. Εµβαθύνονται οι διµερείς
σχέσεις µε τη Ρωσία και επίσης παγιώνονται οι κανόνες προστασίας διαβαθµισµένων πληροφοριών και πιστεύω ότι η συµφωνία
θα συµβάλει στην αρτιότερη οριοθέτηση των διµερών σχέσεων
στο πλαίσιο και µελλοντικών συµφωνιών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θέλει κάποιος
άλλος συνάδελφος να πάρει τον λόγο; Όχι.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής
Οµοσπονδίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Aµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας
για την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών, η
οποία υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 13 Οκτωβρίου 2010, της
οποίας το κείµενο σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1971

1972

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1973

1974

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1975

1976

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1977

1978

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1979

1980

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1981

1982

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1983

1984

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1985

1986

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1987

1988

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1989

1990

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1991
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1993

1994

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1995

1996

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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1997

1998

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1999

2000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14
αυτής. Οι τροποποιήσεις της Συµφωνίας θα γίνονται σύµφωνα
µε τις ίδιες διαδικασίες.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ το
Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του
επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς
την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Τµήµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ κ. Φίλιππος Σαχινίδης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό.
Το Τµήµα εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Τµήµα ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Γίνεται γνωστό στο Τµήµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών – Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
Επίσης γίνεται γνωστό στο Τµήµα ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την
ανταλλαγή µελών των αντιστοίχων διπλωµατικών υπηρεσιών
τους».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πρόληψη
και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις».
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να γίνει µία διόρθωση στο άρθρο 3 του νοµοσχεδίου. Στο τέλος της παραγράφου 1 είχαµε κάνει µία νοµοτεχνική
βελτίωση. Ήδη ενηµέρωσα τους εισηγητές. Από παραδροµή
επαναλήφθηκε το τελευταίο εδάφιο «υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διάλυση των σωµατείων». Αυτό επαναλαµβάνεται
στο προηγούµενο εδάφιο και από παραδροµή στην καθαρογραφή δεν απαλείφθηκε. Απλώς πρέπει να απαλειφθεί.
Είναι στο τέλος της παραγράφου 3, όπου λέει: «Σε περίπτωση
υποτροπής οι κυρώσεις των στοιχείων β’ και γ’ µπορεί να έχουν
οριστικό χαραχτήρα και εφόσον πρόκειται περί σωµατείων ή ενώσεων προσώπων, µπορεί να επιβληθεί η διάλυσή τους, όπως
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις». Εκεί, πρέπει να µπει τελεία, γιατί επαναλαµβάνεται «υπό την επιφύλαξη
των διατάξεων για τη διάλυση των σωµατείων». Αναγράφεται εκ
περισσού και πρέπει να διαγραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν νοµίζω να
υπάρχει αντίρρηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όπως µας εξηγήθηκε και από
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τον κύριο Υπουργό, είναι πράγµατι ταυτολογία. Εποµένως προφανώς δεν υπάρχει αντίρρηση.
Εκφράζω την ευχή και την ελπίδα να µην παρεισφρέουν διατάξεις και να µην υπάρχει αναντιστοιχία των συνόλων νοµοσχεδίων και των δηµοσιευµένων νοµοσχεδίων µε αυτά που
ψηφίζονται, διότι ο τρόπος µε τον οποίο οποιαδήποτε τροποποίηση µπορεί να γίνεται είναι µόνον αυτός, αυτό που έκανε τώρα
ο κύριος Υπουργός, στον οποίο δεν έχουµε αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διανεµήθη και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση του κυρίου
Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων
αυτής και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου εναρµονίζεται η ελληνική
νοµοθεσία µε την Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυµάτων της.
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
1. Το εδάφιο η’ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«η) πράξη δουλεµπορίου, εµπορίας ανθρώπων, σωµατεµπορίας, ασέλγειας µε ανήλικο έναντι αµοιβής, διενέργειας ταξιδιών
µε σκοπό την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε
βάρος ανηλίκου ή πορνογραφίας ανηλίκου,».
2. Το άρθρο 187Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων της συγκρότησης εγκληµατικής οργάνωσης ή συµµορίας ή της συµµετοχής
σε αυτές κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 187 ή της
συγκρότησης τροµοκρατικής οργάνωσης ή της συµµετοχής σε
αυτήν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή µε αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός
από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα ή µε τον ίδιο τρόπο συµβάλλει
ουσιωδώς στην εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάνωσης ή της
συµµορίας ή της τροµοκρατικής οργάνωσης, απαλλάσσεται από
την ποινή για τις πράξεις αυτές.
Αν δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε αιτιολογηµένη διάταξή του απέχει από την
άσκηση της ποινικής δίωξης και υποβάλλει τη δικογραφία στον
εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 43
παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
2. Αν στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει κάποιο από τα επιδιωκόµενα εγκλήµατα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 187 ή έχει τελέσει κάποιο από τα
εγκλήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 187Α, το δικαστήριο
επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωµένη κατά το άρθρο 83. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο, εκτιµώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την επικινδυνότητα της εγκληµατικής οργάνωσης,
της συµµορίας ή της τροµοκρατικής οργάνωσης, την έκταση της
συµµετοχής του υπαιτίου σε αυτήν και το βαθµό της συµβολής
του στην εξάρθρωσή της, µπορεί να διατάξει την αναστολή της
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εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρµοζοµένων
κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104.
3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν
σε βάρος του από εγκληµατική οργάνωση του άρθρου 187 ή από
υπαίτιους των άρθρων 323Α και 351, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, αν η καταγγελία πιθανολογείται βάσιµη, µπορεί, ύστερα
από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από
την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών και
περί εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, καθώς και για παραβάσεις λόγω συµµετοχής τους σε εγκληµατικές δραστηριότητες
εφόσον η συµµετοχή αυτή ήταν άµεση συνέπεια του γεγονότος
ότι αποτέλεσαν παθόντες των αδικηµάτων των άρθρων 323Α και
351, µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που
καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιµη, η αποχή
από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική.
4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα
και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις των άρθρων 323Α και 351
ή που τελέσθηκαν από εγκληµατική οργάνωση του άρθρου 187,
µπορεί, µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών και έγκριση
του εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο
χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραµονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα
νοµοθεσία περί αλλοδαπών.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 323A του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οποιος, µε τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών µέσων, µε επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας ή µε απαγωγή, προσλαµβάνει, µεταφέρει, προωθεί εντός ή εκτός της
επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει µε ή χωρίς αντάλλαγµα σε άλλον ή παραλαµβάνει από άλλον πρόσωπο, µε
σκοπό την αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του σώµατός
του ή για να εκµεταλλευτεί ο ίδιος ή άλλος την εργασία ή την
επαιτεία του, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 323A του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή
πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιµωρείται ο υπαίτιος
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, αν η πράξη:
α) στρέφεται κατά ανηλίκου ή ατόµου σωµατικώς ή διανοητικώς ανάπηρου,
β) τελείται κατ’ επάγγελµα,
γ) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή
δ) είχε ως αποτέλεσµα την ιδιαίτερα σοβαρή βλάβη της υγείας
του παθόντος ή εξέθεσε τη ζωή αυτού σε σοβαρό κίνδυνο.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 351 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οποιος, µε τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών µέσων, µε επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας ή µε απαγωγή, προσλαµβάνει, µεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της
επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει µε ή χωρίς αντάλλαγµα σε άλλον ή παραλαµβάνει από άλλον πρόσωπο, µε
σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκµετάλλευσή
του, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή
δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 351 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή
πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιµωρείται ο υπαίτιος
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, αν η πράξη:
α) στρέφεται κατά ανηλίκου ή συνδέεται µε την πνευµατική
αδυναµία ή την κοφότητα του παθόντος,
β) τελέσθηκε από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο
στοιχείο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 349,
γ) συνδέεται µε την παράνοµη είσοδο, παραµονή ή έξοδο του
παθόντος από τη χώρα,
δ) τελείται κατ’ επάγγελµα,
ε) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπη-
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ρεσίας του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή
στ) είχε ως αποτέλεσµα την ιδιαίτερα σοβαρή βλάβη της
υγείας του παθόντος ή εξέθεσε τη ζωή αυτού σε σοβαρό κίνδυνο.»
Άρθρο 3
Ευθύνη νοµικών προσώπων
1. Αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 323Α και 351 Π.Κ.
τελέσθηκε, µέσω ή προς όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου, από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως
µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου και έχει εξουσία εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασµό του ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτού,
επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο µε απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά περίπτωση, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) διοικητικό πρόστιµο από 15.000 έως 150.000 ευρώ,
β) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας του για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µήνες ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό διάστηµα,
γ) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προµήθειες, διαφηµίσεις
και διαγωνισµούς του Δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του
δηµόσιου τοµέα για το ίδιο διάστηµα.
Το διοικητικό πρόστιµο του στοιχείου α’ επιβάλλεται πάντοτε
ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις των στοιχείων β’ και γ’ µπορεί να έχουν οριστικό χαρακτήρα και εφόσον πρόκειται περί σωµατείων ή
ενώσεων προσώπων µπορεί να επιβληθεί η διάλυσή τους, όπως
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατέστησε δυνατή την τέλεση από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του κάποιας από
τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο, µέσω ή προς όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου, επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο, σωρευτικά ή
διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α. διοικητικό πρόστιµο από 5.000 έως 50.000 ευρώ,
β. οι προβλεπόµενες στα στοιχεία β’ και γ’ της προηγούµενης
παραγράφου κυρώσεις για χρονικό διάστηµα έως τρεις (3)
µήνες.
3. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που
προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους και για την επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών λαµβάνονται υπ’ όψιν ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, ο βαθµός της υπαιτιότητας, η
οικονοµική επιφάνεια του νοµικού προσώπου και η τυχόν υποτροπή του.
4. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφεροµένων σε αυτές φυσικών προσώπων. Καµιά
κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη κλήτευση των νοµίµων εκπροσώπων του νοµικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν
από την ηµέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης
για αξιόποινη πράξη του παρόντος νόµου που τελέστηκε από
πρόσωπο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµέσως τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και αποστέλλουν σε αυτόν αντίγραφα της δικογραφίας.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται στο κράτος, στους φορείς δηµόσιας εξουσίας και στους
διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
και του ν. 2225/1994 (Α’ 121)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 226Α του Κώδικα Ποινικής Δι-
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κονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 323Β εδάφιο
α’, 324, 336, 337 παράγραφοι 3 και 4, 338, 339, 342, 343, 345,
346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351Α του Π.Κ., καθώς και στα
άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005 διορίζεται
και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των
άρθρων 204 έως 208. Η εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος διενεργείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε χώρους
ειδικά σχεδιασµένους και προσαρµοσµένους για το σκοπό αυτόν
και µε όσο το δυνατόν περιορισµένο αριθµό συνεντεύξεων.»
2. Μετά το άρθρο 226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 226Β που έχει ως εξής:
«Άρθρο 226Β
Μάρτυρες θύµατα εµπορίας ανθρώπων
και σωµατεµπορίας
1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του θύµατος των πράξεων
που αναφέρονται στα άρθρα 323Α και 351 του Π.Κ., διορίζεται
και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, ψυχολόγος ή ψυχίατρος,
χωρίς να εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων
204 έως 208.
2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιµάζει τον παθόντα για
την εξέταση, συνεργαζόµενος προς τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το
σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους,
αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του παθόντα και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος και ο παθών µπορεί να συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, εκτός εάν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία
του προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη.
3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό µέσο, όταν αυτό
είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του παθόντα αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόµενα στάδια
της διαδικασίας.
4. Η γραπτή κατάθεση του παθόντα αναγιγνώσκεται πάντοτε
στο ακροατήριο.
5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις
της παραγράφου 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι διάδικοι
µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του παθόντα, αν δεν έχει εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει
να εξεταστεί συµπληρωµατικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του παθόντα γίνεται µε βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί
σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου
αυτός βρίσκεται από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αυτές.
6. Η διάταξη του άρθρου 239 παράγραφος 2 εφαρµόζεται ανάλογα και επί ενήλικων θυµάτων των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική έρευνα
µπορεί να διεξαχθεί και από κοινωνικούς λειτουργούς δήµων ή
περιφερειών.»
3. Ο τίτλος του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανακριτικές πράξεις επί εγκληµατικών οργανώσεων και εγκληµάτων εµπορίας ανθρώπων και σωµατεµπορίας».
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 187 και για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 187Α,
323Α και 351 του Ποινικού Κώδικα, η έρευνα µπορεί να συµπεριλάβει και τη διενέργεια:
α) ανακριτικής διείσδυσης, µε την τήρηση των εγγυήσεων και
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τις διαδικασίες των επόµενων παραγράφων και όπως κατά τα
λοιπά η διείσδυση προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 25Β του
ν. 1729/1987 «Καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών,
προστασία των νέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και στην
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις», εφόσον η ανακριτική διείσδυση περιορίζεται στις πράξεις που είναι
απολύτως αναγκαίες για τη διακρίβωση εγκληµάτων, την τέλεση
των οποίων τα µέλη της οργάνωσης είχαν προαποφασίσει,
β) ελεγχόµενων µεταφορών, µε την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασίες, όπως κατά τα λοιπά οι µεταφορές αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν. 2145/ 1993 «Ρύθµιση θεµάτων
εκτελέσεων ποινών επιταχύνσεως και εκσυγχρονισµού των διαδικασιών απονοµής της δικαιοσύνης και άλλων θεµάτων», όπως
ισχύει,
γ) άρσης του απορρήτου, µε την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων
και διαδικασίες, όπως κατά τα λοιπά η άρση αυτή προβλέπεται
στα άρθρα 4 και 5 του ν. 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»,
δ) καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας µε συσκευές ήχου ή εικόνας ή µε άλλα ειδικά τεχνικά
µέσα µε την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασίες, όπως
κατά τα λοιπά η καταγραφή προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του παραπάνω νόµου 2713/1999 και
ε) συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µε την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασίες και
υπό τους ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις του ν.
2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».
2. Οι ανακριτικές πράξεις της προηγούµενης παραγράφου διεξάγονται µόνο:
α) αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεσθεί αξιόποινη πράξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 ή αξιόποινη πράξη των άρθρων 187A, 323A και 351 του Ποινικού
Κώδικα,
β) αν η εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάνωσης ή η εξιχνίαση των τροµοκρατικών πράξεων του άρθρου 187Α ή των
πράξεων των άρθρων 323A και 351 του Ποινικού Κώδικα είναι
διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση
των κακουργηµάτων που προβλέπονται από:
α) τα άρθρα 134, 135 παράγραφοι 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138,
139, 140, 143, 144, 146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, 159
παρ. 3, 168 παρ. 1, 187 παράγραφοι 1, 2, 187A παρ. 1 και 4, 207,
208 παρ. 1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 2 και 3β’, 264 περιπτώσεις β’ και γ’, 270, 272, 275 περίπτωση β’, 291 παρ. 1 εδάφια
β’ και γ’, 299, 322, 323A παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6, 324 παράγραφοι 2 και 3, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παρ. 4, 351 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, 374, 380, 385 παρ.1 εδάφια α’ και β’ του
Ποινικού Κώδικα.
β) τα άρθρα 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 63,
64,76, 93 και 97 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993,
δ) τα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013,
ε) το άρθρο 157 παρ.1γ’ του ν. 2960/2001,
στ) το άρθρο 3 περίπτωση ιε’ του ν. 3691/2008, σε συνδυασµό
µε το άρθρο δεύτερο του ν. 2656/1998,
ζ) το άρθρο τρίτο παρ. 2 του ν. 2803/2000,
η) το άρθρο 45 παρ. 1 περιπτώσεις α’, β’ και γ’ του ν. 3691/2008.
θ) το άρθρο 28 του ν. 1650/1986.
Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση
των προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκληµα της παραχάραξης νοµίσµατος κατά το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα,
καθώς επίσης και για τα εγκλήµατα της παραγράφου 3 του άρθρου 342, του άρθρου 348 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 348Α του Π.Κ..»
Άρθρο 5
Τροποποίηση του ν. 3811/2009 (Α’ 231)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3811/2009 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Συνιστάται αρχή µε την ονοµασία «Ελληνική Αρχή Αποζηµίωσης», η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και αποφαίνεται, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, επί των αιτήσεων αποζηµίωσης των θυµάτων εγκληµάτων βίας από πρόθεση και των άρθρων 323Α και 351 του Ποινικού Κώδικα.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3811/2009 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Θύµατα εγκληµάτων βίας από πρόθεση ή των άρθρων
323Α και 351 του Ποινικού Κώδικα που έχουν τελεστεί στην ηµεδαπή, τα οποία έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους
στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεώς τους, εύλογης και
προσήκουσας αποζηµίωσης από το Ελληνικό Δηµόσιο.»
Άρθρο 6
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την εκπόνηση, το συντονισµό και την εφαρµογή εθνικής στρατηγικής στην αντιµετώπιση
της εµπορίας ανθρώπων στα επίπεδα της πρόληψης, της καταστολής και της δίωξης των δραστών, καθώς και της προστασίας
των θυµάτων εµπορίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Εξωτερικών.
2. Στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή προΐσταται ο Εθνικός Εισηγητής, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία µπορεί να
ανανεώνεται. Ο Εθνικός Εισηγητής είναι µόνιµος υπάλληλος του
Υπουργείου Εξωτερικών, εξειδικευµένος επιστήµονας εγνωσµένου κύρους από το χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών και διαθέτει πολυετή εµπειρία στη διακρατική,
διυπουργική και πολυτοµεακή συνεργασία, στη συνεργασία µε
τους διεθνείς οργανισµούς και τις πιστοποιηµένες Μ.Κ.Ο., καθώς
και στη συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ΕΣΠΑ, που εξειδικεύονται στο πεδίο της καταπολέµησης της
εµπορίας ανθρώπων.
3. Το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή στελεχώνεται από τρεις (3)
υπαλλήλους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, του Υπουργείου
Εξωτερικών, από τους οποίους, οι δύο (2) παρέχουν επιστηµονική και ο ένας (1) γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη. Οι
ανωτέρω υπάλληλοι συνεργάζονται µε τους αναφερόµενους
στην παράγραφο 5 έντεκα (11) εκπροσώπους-συνδέσµους για
την επίτευξη του σκοπού του Γραφείου.
4. Σκοπός και αρµοδιότητες του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή
είναι:
α) Να συντονίζει όλους τους συναρµόδιους φορείς και τις πιστοποιηµένες µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς επίσης και να
προωθεί την τακτική τους επιµόρφωση στη διαδικασία αναγνώρισης, εντοπισµού και αρωγής πιθανολογούµενων θυµάτων εµπορίας ανθρώπων.
β) Να µεριµνά, µέσω της οργάνωσης προγραµµάτων επιµόρφωσης, ώστε οι αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την ποινική
έρευνα και δίωξη των αδικηµάτων εµπορίας ανθρώπων να τυγχάνουν της κατάλληλης επιµόρφωσης και εξειδίκευσης.
γ) Να συνεργάζεται µε τις αστυνοµικές και δικαστικές αρχές,
µε όλους τους εµπλεκόµενους εθνικούς και διεθνείς φορείς,
όπως το Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης, καθώς και µε τις πιστοποιηµένες µη κυβερνητικές οργανώσεις, µε σκοπό τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στην εµπορία ανθρώπων.
δ) Να σχεδιάζει ή και να υλοποιεί προγράµµατα έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να αναλαµβάνει δράσεις
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, δια του τύπου,
µέσω του διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο ή τρόπο, σε
συνεργασία µε τους αναφερόµενους στο παρόν άρθρο φορείς,
µε σκοπό την αποτροπή της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών που αφορούν στην εµπορία ανθρώπων.
ε) Να συντάσσει την ετήσια εθνική έκθεση, στην οποία καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία για διαπιστωµένα περιστατικά
εµπορίας ανθρώπων και οι εκτιµήσεις σχετικά µε τις νέες τάσεις

που προκύπτουν από τη µελέτη αυτών και µε την οποία ο εθνικός
εισηγητής προτείνει µέτρα για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της εµπορίας ανθρώπων. Η ετήσια εθνική έκθεση για την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων υποβάλλεται από τον
Υπουργό Εξωτερικών στη Βουλή των Ελλήνων και αποστέλλεται
προς τις αρµόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές.
στ) Να διαβιβάζει στοιχεία της ανωτέρω ετήσιας εθνικής έκθεσης στον Συντονιστή Δράσης κατά της Εµπορίας Ανθρώπων
(Σ.Δ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ) Να εκπροσωπεί τη χώρα στο Δίκτυο Εθνικών Εισηγητών ή
ισοδύναµων µηχανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εµπορία ανθρώπων, καθώς και σε διεθνείς οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε ζητήµατα καταπολέµησης της εµπορίας
ανθρώπων.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, εκ των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και
Αιγαίου, ορίζονται ως σύνδεσµοι µε το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή εννέα (9) εκπρόσωποι, µε τους αναπληρωτές τους, ένας
από κάθε αναφερόµενο στο παρόν άρθρο Υπουργείο. Στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή ορίζεται ακόµη, ως σύνδεσµος, ένας (1)
εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης µε
τον αναπληρωτή του, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του εποπτεύοντα αυτή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Η θητεία των ανωτέρω προσώπων είναι τετραετής και
µπορεί να ανανεώνεται. Επίσης, σύνδεσµο µε το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή αποτελεί ο εκάστοτε επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδος του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης, µε τον
αναπληρωτή του.
6. Για τη λειτουργία, την πραγµατοποίηση του έργου και την
αποτελεσµατική επιδίωξη του σκοπού του, το Γραφείο Εθνικού
Εισηγητή συνεργάζεται µε εθνικούς και διεθνείς, δηµόσιους ή
ιδιωτικούς, φορείς, µε σκοπό τη συµµετοχή και την αξιοποίηση
χρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών και
άλλων προγραµµάτων και προγραµµάτων ΕΣΠΑ που αφορούν
ερευνητικές, επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Γραφείου.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, από τους αναφερόµενους
στο παρόν άρθρο Υπουργούς, καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου
Εθνικού Εισηγητή, τις επιµέρους αρµοδιότητες και τα καθήκοντα
του προσωπικού του, τη συνεργασία του µε τους αναφερόµενους στο παρόν άρθρο φορείς, τη σύσταση, λειτουργία και εποπτεία Εθνικής Βάσης Δεδοµένων και Εθνικού Συστήµατος
Αναγνώρισης και Παραποµπής Θυµάτων Εµπορίας Ανθρώπων,
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο7
Η υποπαράγραφος ΙΓ.5 του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή για
την καταπολέµηση της Διαφθοράς συνιστώνται:
α. Τέσσερις (4) θέσεις προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και µε
πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
β. Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ µε βαθµούς
Β’ ΣΤ’, από τους οποίους τουλάχιστον δύο πρέπει να διαθέτουν
ελάχιστη προϋπηρεσία τεσσάρων ετών, καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας και γνώση χειρισµού Η/Υ.
2. Οι θέσεις της προηγούµενης παραγράφου καλύπτονται µε
απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, στις
οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι Γραµµατείες των Δικαστηρίων
και των Εισαγγελιών. Η απόσπαση γίνεται µε απόφαση του Πρω-
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θυπουργού, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και χωρίς
χρονικό περιορισµό. Οι θέσεις των υπαλλήλων της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να καλύπτονται και µε µετάταξη µονίµων πολιτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε απόφαση του Πρωθυπουργού.
3. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται
στον Εθνικό Συντονιστή βαρύνει την υπηρεσία στην οποία έχουν
τοποθετηθεί, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων
του Εθνικού Συντονιστή δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αµοιβών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, µε τις προϋποθέσεις
χορήγησής τους.»
Άρθρο 8
Η παράγραφος 1 του άρθρου 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρµοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός από εκείνες
που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώπου σε δικαστική συµπαράσταση ή σε ακούσια νοσηλεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787
του παρόντος και 82 ΑΚ, oι οποίες υπάγονται στην αρµοδιότητα
του µονοµελούς πρωτοδικείου. Στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου υπάγονται επίσης και οι υποθέσεις οι οποίες
αναφέρονται στα άρθρα 1457,1458,1532,1533 και 1660 έως και
1663 ΑΚ.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 235 του Ποινικού Κώδικα καταργείται.
3.α. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί µέχρι
31.8.2013: α) των πταισµάτων και β) των πληµµεληµάτων, κατά
των οποίων ο νόµος απειλεί ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος ή
χρηµατική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση των πληµµεληµάτων, εάν ο υπαίτιος υποπέσει µέσα σε ένα έτος από τη
δηµοσίευση του νόµου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήµατος ή πληµµελήµατος και καταδικαστεί αµετάκλητα
οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των
έξι µηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και
δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της
πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης
µέχρι την αµετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
β. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα ή
δηµόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται
µε αιτιολογηµένη διάταξη, επί πληµµεληµάτων ο αρµόδιος εισαγγελέας και επί πταισµάτων ο αρµόδιος πταισµατοδίκης.
γ. Οι αστικές αξιώσεις που τυχόν απορρέουν από τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις δεν θίγονται µε οποιονδήποτε τρόπο.
Η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει
την επιβολή των κατά νόµο προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
δ. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση
της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τις παραβάσεις: α) του άρθρου 358 και του άρθρου 377 του Ποινικού Κώδικα για τις περιπτώσεις αγοράς εµπορευµάτων µε πίστωση, β) του ν. 690/1945,
γ) του άρθρου 28 του ν. 3996/2011, δ) του άρθρου 29 του ν.
703/1977 και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, ε) του ν.
2168/1993, στ) της Α5/3010 από 14.8.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 593), ζ)
του άρθρου 6 του ν. 456/1976 και η) του άρθρου 41 ΣΤ’ του ν.
2725/1999.
4. α. Ποινές στερητικές της ελευθερίας διάρκειας µέχρι έξι
µηνών που έχουν επιβληθεί µε αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αµετάκλητες και οι
επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί µε οποιονδήποτε τρόπο
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, παραγράφονται και
δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει
µέσα σε δύο έτη από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, νέα από
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δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αµετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη
των έξι µηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς
εκτίει αθροιστικά, µετά την έκτιση της νέας ποινής και τη µη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της µη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού µέχρι την αµετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
β. Οι µη εκτελεσθείσες κατά τα ανωτέρω αποφάσεις τίθενται
στο αρχείο µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα ή δηµόσιου κατηγόρου. Η παραγραφή των ποινών δεν κωλύει την επιβολή των
κατά νόµο προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
γ. Εξαιρούνται των ως άνω ρυθµίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 167, 189, 235, 236, 237, 242, 256,
258, 259, 292, 309, 334 παράγραφος 3, 372, 382 και 390 του Ποινικού Κώδικα. Οµοίως εξαιρούνται αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις: α) του ν. 2168/1993, β) του άρθρου 6 του ν. 456/1976,
γ) της Α5/3010 από 14.8.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 593) και δ) του άρθρου
41 ΣΤ’ του ν. 2725/1999.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4043/2012 εφαρµόζονται
και στους κρατουµένους που εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας και πληρούν τις τασσόµενες µε αυτό προϋποθέσεις κατά
το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Το ίδιο ισχύει και
για τους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις αυτές: α)
µέχρι τις 30.6.2014 και β) µετά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου ύστερα από άσκηση ενδίκου µέσου και εφόσον η έκτιση
της ποινής τους έχει αρχίσει κατά τη δηµοσίευσή του.
6. α. Με πράξη του Προέδρου του αρµοδίου Δικαστηρίου ή
του οικείου Τµήµατος κηρύσσονται καταργηµένες εκκρεµείς
δίκες για αιτήσεις ακυρώσεως και απορρίπτονται αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν µέχρι 31.12.2010 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές, υπαγόµενες στην αρµοδιότητα του τριµελούς
διοικητικού πρωτοδικείου ή του τριµελούς διοικητικού εφετείου,
οι οποίες δηµιουργήθηκαν από την προσβολή ατοµικών διοικητικών πράξεων, που εκδόθηκαν κατ' εφαρµογή της νοµοθεσίας
περί αλλοδαπών (άρθρο15 του ν. 3068/2002), εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η κατωτέρω, υπό στοιχείο β’, οριζόµενη προθεσµία.
β. Οι πληρεξούσιοι που υπογράφουν τις παραπάνω αιτήσεις
ακυρώσεως οφείλουν µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου να καταθέσουν στη γραµµατεία του
αρµοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου
θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία
να δηλώνεται ότι επιθυµεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η παραπάνω δήλωση µπορεί να γίνει και µε αυτοπρόσωπη παράσταση
του διαδίκου στη γραµµατεία του δικαστηρίου.
γ. Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται σε υποθέσεις των οποίων η
αρχική η µετά από αναβολή δικάσιµος έχει ορισθεί εντός της,
υπό στοιχείο β’, τρίµηνης προθεσµίας.
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 µέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η
αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του
υπολοίπου 1/3 µε την απόφαση του δικαστηρίου.»
8. Στην υποπερίπτωση ε’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αιτήσεις και τα υποµνήµατα των απόρων κρατουµένων
υποβάλλονται ατελώς.»
9. Όσοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αµετάκλητα σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης για εγκλήµατα που προβλέπονται στον ν. 3459/2006,
απολύονται υφ’ όρον αν έχουν συµπληρώσει το 1/3 πραγµατικής
έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε. Την απόλυση διατάσσει
ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής.
10. Μετά το άρθρο 9 του ν. 3772/2009 προστίθεται άρθρα 9Α
και 9Β ως εξής:
«Άρθρο 9Α
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνιστάται «υπηρεσιακό συµβούλιο ιατροδικαστών»,
το οποίο είναι αρµόδιο για την επιλογή όσων διορίζονται σε θέσεις ιατροδικαστών και για κάθε θέµα που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση.
2. Το υπηρεσιακό συµβούλιο των ιατροδικαστών είναι πενταµελές και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων από: α) έναν (1) προϊστάµενο γενικής διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή τον αναπληρούντα αυτόν, ο οποίος προεδρεύει του συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του, β) έναν (1) προϊστάµενο
γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε τον αναπληρωτή του, γ)
έναν (1) ιατροδικαστή Α’ τάξης των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχουν ιατροδικαστές Α’ τάξης, ορίζονται ιατροδικαστές Β’ τάξης, δ) δύο (2)
αιρετούς εκπροσώπους των ιατροδικαστών Α’ ή Β’ τάξης µε τους
αναπληρωτές τους. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου ασκεί
υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Δ’, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε
την απόφαση ορισµού των µελών. Τα µέλη του συµβουλίου µε
ισάριθµους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών
που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόµενου από τον ορισµό
τους έτους, µε απόφαση που εκδίδεται κατά το µήνα Δεκέµβριο
του προηγούµενου έτους. Η θητεία των µελών του υπηρεσιακού
συµβουλίου λήγει την 31η Δεκεµβρίου των ετών των οποίων ο
τελευταίος αριθµός είναι άρτιος. Κατά την πρώτη συγκρότηση
του παρόντος συµβουλίου η θητεία των µελών του αρχίζει από
την ηµεροµηνία ορισµού τους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του
επόµενου έτους του οποίου ο τελευταίος αριθµός είναι άρτιος.
3. Εισηγητής του συµβουλίου ορίζεται ο προϊστάµενος της διεύθυνσης διοίκησης και ανθρώπινου δυναµικού του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε αναπληρωτή τον προϊστάµενο του τµήµατος διοίκησης προσωπικού.
Όταν το υπηρεσιακό συµβούλιο επιλέγει ιατροδικαστές, ως εισηγητής συµµετέχει ιατροδικαστής Α’ τάξης και αν δεν υπάρχει,
ως εισηγητής ορίζεται ιατροδικαστής Β’ τάξης.»
«Άρθρο 9 Β
1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνιστάται «πειθαρχικό συµβούλιο ιατροδικαστών»,
το οποίο έχει αρµοδιότητα για κάθε θέµα που αφορά την πειθαρχική κατάσταση των ιατροδικαστών.
2. Το πειθαρχικό συµβούλιο των ιατροδικαστών συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, είναι πενταµελές και αποτελείται από: α) Τον
Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, εφέτης των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από
τον προϊστάµενο της οικείας εισαγγελίας, β) ένα (1) µέλος το
οποίο είναι πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, γ) δύο (2) µέλη, τα οποία
είναι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που είναι
τουλάχιστον προϊστάµενοι διεύθυνσης, αναπληρούµενοι από
προϊσταµένους άλλης διεύθυνσης, δ) ένα (1) µέλος, το οποίο
είναι ιατροδικαστής Α’ τάξης των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχουν ιατροδικαστές Α’ τάξης, ορίζονται ιατροδικαστές Β’ τάξης.
3. Γραµµατέας του πειθαρχικού συµβουλίου ιατροδικαστών
ορίζεται υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Δ’, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

4. Τα µέλη του πειθαρχικού συµβουλίου ιατροδικαστών µε ισάριθµους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, για
θητεία δύο ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, µε απόφαση
που εκδίδεται κατά το Δεκέµβριο του προηγούµενου έτους. Η
θητεία των µελών του πειθαρχικού συµβουλίου λήγει την 31η Δεκεµβρίου των ετών των οποίων ο τελευταίος αριθµός είναι άρτιος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαγορεύεται η
αντικατάσταση µελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγµένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.
5. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος του προέδρου. Τα αναπληρωµατικά µέλη
µετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των τακτικών
µελών.
6. Για τη διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 136,137,138,139 και
140 του µέρους Ε’ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26),
όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α’ 54).
7. Ο ιατροδικαστής µπορεί να παρίσταται ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου που κρίνει την πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή µε συµπαράσταση δικηγόρου ή µόνο δια
δικηγόρου.
8. Στο πειθαρχικό συµβούλιο ορίζονται ως εισηγητές µε πράξη
του προέδρου, µόνο µέλη αυτού, τακτικά ή αναπληρωµατικά. Το
συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον µέλη του, στα οποία απαραιτήτως πρέπει να περιλαµβάνεται ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν σχηµατισθούν περισσότερες από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την
ασθενέστερη, οφείλουν να προσχωρήσουν σε µια από τις επικρατέστερες. Η ψηφοφορία των µελών γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισµού τους. Δεν
επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του πειθαρχικού συµβουλίου ιατροδικαστών, όπως ενδεικτικά ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια εφαρµογής του άρθρου αυτού.
10. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από το παρόν άρθρο
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται
αποζηµίωση των τακτικών και των αναπληρωµατικών µελών του
πειθαρχικού συµβουλίου ιατροδικαστών, ανάλογα µε τις συνεδριάσεις στις οποίες µετείχαν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
12. Το πειθαρχικό συµβούλιο ιατροδικαστών συγκροτείται
εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Κατ’ εξαίρεση, η θητεία του αρχίζει από τη συγκρότησή του και
λήγει την 31η Δεκεµβρίου του επόµενου έτους του οποίου ο τελευταίος αριθµός είναι άρτιος. Μέχρι τη συγκρότηση του πειθαρχικού συµβουλίου ιατροδικαστών κατά τα οριζόµενα στην
παρούσα παράγραφο, εξακολουθεί να ασκεί τις πειθαρχικές αρµοδιότητες των ιατροδικαστών το υπηρεσιακό συµβούλιο της
παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι υποθέσεις
που εκκρεµούν στο υφιστάµενο υπηρεσιακό-πειθαρχικό συµβούλιο ιατροδικαστών διαβιβάζονται στο πειθαρχικό συµβούλιο του
παρόντος το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη συγκρότησή
του.»
11. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3772/2009 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 31, του ν. 2915/2001,
όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τα
άρθρα 1 έως 10 του παρόντος νόµου καταργούνται. Ειδικές διατάξεις, που ρυθµίζουν θέµατα λειτουργίας των Ιατροδικαστικών
Υπηρεσιών και δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο, εξακολουθούν να ισχύουν.»
12. Το άρθρο 13 του ν. 3811/2009 «Αποζηµίωση των θυµάτων
εγκληµάτων βίας από πρόθεση (εναρµόνιση της ελληνικής νοµο-
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θεσίας µε την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αίτηση αποζηµίωσης απορρίπτεται εάν µέχρι την εξέτασή
της από την Αρχή Αποζηµίωσης δεν προσκοµισθεί αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου ή τραπεζικού εµβάσµατος. Το παράβολο
ή το τραπεζικό έµβασµα ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ και το
ύψος του δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος είσπραξης του τραπεζικού εµβάσµατος. Ο αιτών απαλλάσσεται
από κάθε άλλη επιβάρυνση που προκαλείται σε όλο το στάδιο
της διαδικασίας, από την υποβολή της αιτήσεως µέχρι την έκδοση αποφάσεως από την Αρχή Αποζηµίωσης.»
Άρθρο 9
1. Οι υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, που δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι τις 13.9.2013 και αφορούν Κολλέγια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ισχύουν από 1η
Σεπτεµβρίου 2013.
2. Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του ν. 2664/1998 Κτηµατολογικά Γραφεία, που συνιστώνται κατά τις διατάξεις αυτού,
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καθώς και το Γραφείο Κτηµατολογίου των Δήµων Καλλιθέας και
Παλαιού Φαλήρου του Νοµού Αττικής, που υπήχθη στον Ο.Κ.Χ.Ε.
µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3882/2010, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς στην ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Τµήµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 19.12’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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