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Αθήνα, σήµερα στις 24 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.57’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 143/21-10-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μαρίας Μπόλαρη προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις συζητήσεις
Κυβέρνησης - τρόικας για την απελευθέρωση των απολύσεων
και τις νέες µειώσεις των συντάξεων.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για να υποστηρίξετε την
ερώτησή σας.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ πολύ.
Εάν τα πράγµατα δεν ήταν εξαιρετικά σοβαρά θα ξεκινούσα
µε ένα αστείο, να συζητήσουµε την ετυµολογική διαφορά των εννοιών των οριζόντιων περικοπών, των οριζόντιων µέτρων από τα
στοχευµένα µέτρα.
Τα πράγµατα, όµως, είναι πολύ σοβαρά, κύριε Υπουργέ, και
κύριοι συνάδελφοι, και έτσι πρέπει να σταµατήσουµε τα αστεία
και να δούµε το εξής: Απ’ ό,τι φαίνεται, µετά το success story
της Κυβέρνησης προχωράµε τώρα στο resist story, που υποτίθεται ότι η Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται πολύ σκληρά µε την
τρόικα.
Απ’ ό,τι έχουµε καταλάβει, όµως, και από τα δηµοσιεύµατα
αλλά και από τα όσα µας ενηµέρωσε ο κύριος Υπουργός Εργασίας στην Ειδική Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Ασφαλιστικού Συστήµατος, το κενό που παρουσιάζεται στα ασφαλιστικά
ταµεία, των 2,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αποφασίζει η Κυβέρνηση
να το εξασφαλίσει όχι µε οριζόντιες περικοπές, θεωρώντας ότι
ένα ακόµα πλήγµα στις κύριες συντάξεις θα προκαλέσει µεγάλες
αντιδράσεις, αλλά από ειδικές κατηγορίες, οι οποίες όµως δεν
είναι τόσο ειδικές γιατί αναφέρονται σε ενάµισι εκατοµµύριο
ασφαλισµένους.
Μιλάω, λοιπόν, για τις κατηγορίες που έχουν τη δυνατότητα
της συνταξιοδότησης πριν από τα εξήντα δύο έτη. Μιλάω για τα
ποσά που η Κυβέρνηση στοχεύει να εξασφαλίσει µε τα «πέναλτι»
που θα επιβάλει σε όσους προχωρούν σε πρόωρη συνταξιοδότηση.

Μιλάω επίσης, για τη µείωση των επικουρικών και των εφάπαξ,
ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στους εργαζόµενους των λεγόµενων «ευγενών ταµείων».
Ο κύριος Υπουργός Εργασίας µάς είπε προχθές ότι όλα αυτά
γίνονται για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος και για να µην πληρώσουν τα λάθη του παρελθόντος
οι µελλοντικές γενιές. Κανένα από τα στοιχεία δεν µας πείθει ότι
προχωράτε στο οποιοδήποτε µέτρο γι’ αυτό.
Έτσι, έρχοµαι στο δεύτερο ερώτηµα, που αφορά τις οµαδικές
απολύσεις. Διότι το ασφαλιστικό σύστηµα πλήττεται από την
ανεργία, πλήττεται από τη µείωση των µισθών, πλήττεται από τις
απολύσεις, πλήττεται και από τη µείωση της χρηµατοδότησης
από τον κρατικό προϋπολογισµό. Έρχοµαι λοιπόν στο δεύτερο
ερώτηµα: Είναι δυνατόν να απελευθερωθεί και άλλο το όριο των
οµαδικών απολύσεων, πάνω από 5%; Αυτό το λέµε γιατί η απάντηση του Όλι Ρεν στον Ευρωβουλευτή µας κ. Χουντή άφησε όλα
τα δεδοµένα ανοικτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, όπως είπατε, στην Ειδική Επιτροπή για την
Παρακολούθηση του Ασφαλιστικού Συστήµατος έγινε µια πολύωρη συζήτηση ανάµεσα στον Υπουργό και τα µέλη της επιτροπής και συζητήθηκαν όλα τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε το
ασφαλιστικό σύστηµα και την πορεία του και αυτά τα οποία θέσατε και αυτά για τα οποία µας ενηµερώσατε.
Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή η ουσιαστική, όπως φαίνεται και
από το διάλογο που αναπτύχθηκε εκεί, δίνει απαντήσεις σε
σχέση µε την περαιτέρω πορεία και τις αναγκαίες πρωτοβουλίες
που πρέπει να παρθούν.
Όµως, δεν είδα πουθενά στα Πρακτικά να µίλησε ο Υπουργός
για µειώσεις συντάξεων. Πουθενά δεν διαπίστωσα να υπάρχει
στοχευµένη µείωση συντάξεων. Αυτό το οποίο έχει δηλωθεί και
από τον Υπουργό αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έχει
να κάνει µε τη διασφάλιση των συντάξεων. Πάντα υπάρχει ο παράγοντας της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος και
εννοώ διαχρονικά. Και µετά από πέντε και δέκα και είκοσι χρόνια
θα υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Αν πάψει το κράτος, για παράδειγµα, να δίνει τα 12, 13 δισεκατοµµύρια που δίνει το χρόνο,
δεν θα υφίσταται αυτό. Αν το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να
τα δώσει, επειδή δεν θα εισπράττει φόρους ή επειδή δεν θα έχει
εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηµατοδότηση -εφόσον έχει ελ-
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λείµµατα και όσο έχει ελλείµµατα- δεν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα βιωσιµότητάς του. Άρα, είναι και θεωρητική η συζήτηση
από ένα σηµείο και µετά.
Όµως, εγώ επικεντρώνοµαι στο θέµα που έχει να κάνει µε τις
κύριες συντάξεις, όπως ακριβώς δήλωσε ο Πρωθυπουργός και
ο Υπουργός. Αυτά ισχύουν. Όσον αφορά τις επικουρικές, όπου
δεν υπάρχει κρατική συµµετοχή, ισχύουν αυτά τα οποία έχουµε
ήδη θεσµοθετήσει, ότι µε βάση τη δυνατότητα, µε βάση τον µαθηµατικό τύπο και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται, θα συνεχισθεί η καταβολή των επικουρικών συντάξεων και βέβαια του εφάπαξ µε το νέο τρόπο υπολογισµού.
Τώρα ως προς το δεύτερο ερώτηµα που θέτετε, που έχει να
κάνει µε τις οµαδικές απολύσεις, πριν σας απαντήσω στο ερώτηµα, να σας πω ότι δυστυχώς η πραγµατικότητα έχει ξεπεράσει
το θεσµικό πλαίσιο. Ο άλφα ή ο βήτα επιχειρηµατίας και εργοδότης, είτε αποφασίζει αυθαίρετα να σταµατήσει τη δραστηριότητα της επιχείρησης είτε πραγµατικά λόγω της κρίσης έχει
οδηγηθεί σ’ αυτήν την αδυναµία. Υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες επιχειρηµατιών. Πέρα από τα ποσοστά των οµαδικών απολύσεων, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται χωρίς δουλειά. Οι εργαζόµενοι σε µια επιχείρηση βρίσκονται χωρίς δουλειά, ανεξάρτητα
από τα όρια των οµαδικών απολύσεων.
Τι θέλω να πω; Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προστασία
που προβλέπει ο νόµος ισχύει όταν υπάρχει κανονική λειτουργία
της οικονοµίας και των επιχειρήσεων. Όταν η επιχείρηση σταµατήσει να λειτουργεί, δεν παρέχει καµµία προστασία ο συγκεκριµένος νόµος στους εργαζόµενους, αντίθετα, τους κρατάει σε
οµηρία.
Διότι ακόµα και αν ήθελε να τους απολύσει, προκειµένου να
µπουν στο ταµείο ανεργίας και σε προγράµµατα στα οποία είναι
απαραίτητη προϋπόθεση η απόλυση, δεν απολύονται λόγω του
περιορισµού αυτού. Δηλαδή, οι έκτακτες συνθήκες που υπάρχουν χρειάζονται πραγµατικά και διαφορετική αντιµετώπιση.
Τι έχουµε κάνει; Πολύ σωστά απαντάει ο επίτροπος στην ερώτηση του κ. Χουντή, που αναφέρετε. Έχουµε δεσµευτεί να µελετήσουµε τη διαδικασία που έχει να κάνει µε το αίτηµα για
οµαδικές απολύσεις και κυρίως την επίκληση που πολλές φορές
έχουν κάνει -τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες- οι εργοδότες,
οι επιχειρηµατίες και οι µεγάλες επιχειρήσεις για την οικονοµική
βιωσιµότητα της επιχείρησης, πράγµα το οποίο δεν εξετάζεται
σήµερα αυτοτελώς από το Υπουργείο Εργασίας, γιατί δεν µπορεί
να εξεταστεί, και επειδή πρέπει να µπουν και άλλοι παράγοντες
για να το εξετάσουν. Μιλάω για µία από τις περιπτώσεις των αδυναµιών όταν υποβάλεται κάτι τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μέχρι σήµερα, κανείς Υπουργός δεν έχει εγκρίνει οµαδικές
απολύσεις. Έχουν, όµως, οδηγηθεί οµαδικά στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενοι πέρα από όρια. Άρα, εκ των πραγµάτων έχει ξεπεραστεί αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα συνεχίσετε
στη δευτερολογία σας, κύριε Υφυπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτό που πρέπει να δούµε, λοιπόν, είναι το αποτέλεσµα της
µελέτης και να κάνουµε σύγκριση για τα ισχύοντα δεδοµένα. Τη
µελέτη την εκπονεί το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Μέσα στο Νοέµβριο αναµένεται να µας παραδοθεί. Θα την εξετάσουµε, θα τη
µελετήσουµε και θα συζητήσουµε τι µεταβολές πρέπει να γίνουν
και αν πρέπει να γίνουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρία Μπόλαρη, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επιµένετε να απαντάτε για το ζήτηµα των κύριων συντάξεων, που αφορά µεγάλο ποσοστό των ασφαλισµένων, αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που παίρνουν
συντάξεις των 700 ευρώ.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η συζήτηση αυτήν τη στιγµή έχει
µεταφερθεί αλλού, στις κατηγορίες που σας είπα, χωρίς να απο-
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κλείεται η επίθεση και στις κύριες συντάξεις.
Αυτό συµβαίνει, γιατί το ποσοστό του κρατικού προϋπολογισµού που συµµετέχει στο ασφαλιστικό σύστηµα βαίνει µειούµενο. Το 2014 θα είναι 10% κάτω σε σχέση µε το 2013. Άρα εγώ
έχω µεγάλη αµφιβολία και για τις κύριες συντάξεις.
Δεν µου απαντάτε, όµως, αυτά τα στοχευµένα µέτρα πού αναφέρονται συγκεκριµένα. Διότι σας ανέφερα κατηγορίες. Αυτές
κυκλοφορούν συνέχεια στον Τύπο και αφορούν µεγάλο ποσοστό.
Πείτε µου, σας παρακαλώ: Εργαζόµενοι που χρόνια ολόκληρα
κατέβαλλαν υψηλές εισφορές για τις επικουρικές τους συντάξεις, για τα εφάπαξ τους, είναι δυνατόν αυτήν τη στιγµή µε ένα
νόµο -τον έκτο που θα επιβάλετε κατά πάσα πιθανότητα- να µειωθούν και άλλο; Και δεν είναι οι «πατρίκιοι» του ασφαλιστικού
συστήµατος, όπως τόλµησε να πει ο κ. Στουρνάρας. Είναι αυτές
οι κατηγορίες που λόγω της θέσης τους στην παραγωγή, λόγω
αγώνων, είχαν κατακτήσει συγκεκριµένα πράγµατα.
Σε σχέση µε τις οµαδικές απολύσεις, στην ουσία τι µου απαντήσατε; Είπατε ότι έχει φτάσει εκεί η κατάσταση που τίποτα δεν
ελέγχεται.
Πραγµατικά, γίνεται ένα όργιο µε τη χρήση του άρθρου 99 και
τη πτώχευση επιχειρήσεων από συγκεκριµένους -πολλούς- επιχειρηµατίες αυτήν τη στιγµή. Οι εργαζόµενοι καταλήγουν να µην
µπορούν να διεκδικήσουν ούτε αυτές τις τσεκουρεµένες αποζηµιώσεις που έχετε βάλει στο ν. 4093 και µου µιλάτε για τις έκτακτες συνθήκες.
Οι έκτακτες συνθήκες πληρώνονται συνέχεια από αυτούς που
παράγουν, από αυτούς που έχουν πληρώσει δισεκατοµµύρια εισφορών όλα αυτά τα χρόνια. Εννοώ τους εργαζόµενους και τους
αυτοαπασχολούµενους. Οι έκτακτες συνθήκες δεν αφορούν καθόλου την εργοδοσία, η οποία µάλιστα µέσω του µνηµονίου βλέπει τις εργοδοτικές εισφορές να µειώνονται.
Εκτός των άλλων, µεγάλοι κλάδοι του κεφαλαίου, όπως οι τραπεζίτες, συνεχίζουν να έχουν τεράστια κέρδη. Οι οµαδικές απολύσεις ξέρετε ότι θα πάνε πολύ στοχευµένα σε τέτοιους κλάδους
που θεωρούν ότι έχουν υπερπλεονάζον προσωπικό.
Μια κουβέντα ακόµα θέλω να πω. Ήταν πολύ προκλητικό αυτό
που είπε ο κ. Σαµαράς, ότι στην Ελλάδα οι άνεργοι είναι όσοι οι
µετανάστες.
Όχι, κύριε Υπουργέ. Στην Ελλάδα οι άνεργοι είναι όσοι οι απολυµένοι για τους οποίους δεν παίρνετε µέτρα και όσοι είναι αποτέλεσµα της πολιτικής της ανεργίας που έχετε εφαρµόσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μπόλαρη.
Έχετε τον λόγο κύριε Υφυπουργέ, για να δευτερολογήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Sprider: Απολυµένοι στην
ουσία -σταµάτησε να λειτουργεί η επιχείρηση- δεν θεωρούνται
απολυµένοι, γιατί δεν καταγγέλθηκε η σύµβαση. Δεν µπορούν να
µπουν στο ταµείο ανεργίας. Δεν µπορούν να µπουν στο πρόγραµµα «Προσαρµογή στην Παγκοσµιοποίηση».
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Δεν έχει µπει και καµµία επιχείρηση σε αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κάντε µία ερώτηση να σας
απαντήσω.
Υπάρχει ένα πραγµατικό πρόβληµα –σ’ αυτό αναφέρθηκα- για
να αξιοποιήσουµε διαθέσιµους πόρους για τις περιπτώσεις που
επιχειρήσεις έχουν τελειώσει µε το έναν ή τον άλλο τρόπο: είτε
τις τέλειωσε ο εργοδότης –και το ξεκαθάρισα- ή τέλειωσαν από
µόνες τους λόγω µη βιωσιµότητας. Εκεί πρέπει να υπάρξει αντιµετώπιση, αν δεν θέλουµε να εθελοτυφλούµε. Προστασία, λέει,
από οµαδικές απολύσεις σε αυτούς που έχουν οδηγηθεί στην
ανεργία µε τις αποφάσεις των εργοδοτών. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούµε. Θα κλείνουµε τα µάτια; Ή λέµε ότι «καλά είστε ως
όµηροι»; Πρέπει να κάνουµε ρύθµιση.
Αυτό, βέβαια, είναι κάτι άλλο σε σχέση µε µια λειτουργούσα
επιχείρηση, η οποία κάνει αίτηµα για παράδειγµα µε ένα σχέδιο
βιωσιµότητας κατά την άποψή της, επειδή η κρίση την έχει επηρεάσει και ζητά µείωση προσωπικού που να υπερβαίνει το όριο
του 5% µε 6% ή το µηνιαίο αριθµό που έχει δικαίωµα να απολύ-
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σει. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται οι πραγµατικές συνθήκες που υπάρχουν και αν αυτά που επικαλείται
είναι αληθή και εν πάση περιπτώσει, µε ένα σύστηµα να λαµβάνονται οι αποφάσεις. Μέχρι τώρα ισχύει η διαβούλευση. Εφόσον
το αποτέλεσµα της διαβούλευσης είναι θετικό, η συµφωνία περπατάει. Εάν δεν υπάρξει συµφωνία, καταθέτει αίτηµα η επιχείρηση στον Υπουργό. Μέχρι τώρα δεν έχει υπογράψει κανείς
Υπουργός. Θα δούµε τι λέει η µελέτη και µε ποιον τρόπο.
Και βεβαίως, κατά την άποψή µου, αυτό που πρέπει ουσιαστικά να θεσπίσουµε στη διαδικασία, ανεξάρτητα από όλα τα
υπόλοιπα, είναι να εµπλακεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονοµικών στη διαδικασία εξέτασης των πραγµατικών δεδοµένων
της επιχείρησης σε σχέση µε το αίτηµα το οποίο στηρίζεται σ’
αυτήν την επίκληση των οικονοµικών στοιχείων. Έχουµε, όµως,
καιρό, γιατί το ILO θα παραδώσει τη µελέτη το Νοέµβριο, οπότε
θα έχουµε την ευκαιρία πιστεύω και στην Επιτροπή να συζητήσουµε το θέµα.
Για το άλλο θέµα επαναλαµβάνω όσα είπα. Ήταν πάρα πολύ
αναλυτική η συζήτηση, από ό,τι είδα και από τα πρακτικά, στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του Ασφαλιστικού Συστήµατος.
Θεωρώ ότι οι παρεµβάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν µε τις ειδικές κατηγορίες στις οποίες αναφερθήκατε, έχουν να κάνουν
µε νέους ασφαλισµένους και για το αύριο και όχι για τα ήδη προβλεπόµενα από τα ισχύοντα. Νοµίζω ότι τις επόµενες ηµέρες,
όπως είπε ο Υπουργός, θα ανακοινωθούν σε σχέση µε όλα αυτά,
και µέσα από διατάξεις που θα κατατεθούν και έχουν σχέση και
µε την επόµενη ερώτηση που θα συζητηθεί, δηλαδή σε σχέση µε
το ασφαλιστικό, τους αγρότες κ.λπ., αλλά η εφαρµογή των ήδη
ψηφισµένων νόµων 3863, 3845 κ.λπ., προβλέπει τα µεταβατικά
διαστήµατα για αυτές τις κατηγορίες. Αυτά τα µεταβατικά διαστήµατα νοµίζω ότι ούτως ή άλλως έχουν καθοριστεί. Δεν είναι
κάτι το οποίο θα το ψηφίσουµε, θα το αποφασίσουµε τώρα.
Εποµένως, νοµίζω ότι µε τη συζήτηση που έχει γίνει στην επιτροπή γίνεται κατανοητό σε ποια κατεύθυνση κινείται το Υπουργείο.
Θα απαντήσω στο θέµα που έχει να κάνει µε τα 1,8 δισεκατοµµύρια. Αναφέρθηκε σε 2 δισεκατοµµύρια η κυρία συνάδελφος.
Η συµµετοχή του κράτους στο ασφαλιστικό σύστηµα, η εγγύηση
αυτής της τριµερούς χρηµατοδότησης είναι της τάξεως περίπου
του 55%. Υπάρχει µία µείωση λόγω της συνολικής µείωσης του
ύψους των συντάξεων για το 2013 και για 2014 και στη συνέχεια
υπάρχει αύξηση λόγω της αύξησης των συνταξιοδοτούµενων και
της αύξησης της δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων.
Αυτή είναι η πρόβλεψη, όπως σας ενηµέρωσε ο Υπουργός
στην επιτροπή. Τα 1,8 δισεκατοµµύρια στοχεύουµε να τα καλύψουµε από την πάταξη της αδήλωτης εργασίας, της ανασφάλιστης εργασίας, από την είσπραξη οφειλοµένων και από πηγές
που έχουν να κάνουν µε την εισφοροδιαφυγή και γενικότερα την
υπασφάλιση.
Αυτός είναι ο στόχος µας και αυτή η δουλειά πρέπει να εντατικοποιηθεί το επόµενο διάστηµα για να έχουµε κάλυψη αυτής
της µείωσης της χρηµατοδότησης του κράτους στο ασφαλιστικό
σύστηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα έξι
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο
Αργυρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η πρώτη µε αριθµό 148/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Μάριου Σαλµά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάργηση των κριτηρίων πληθυσµιακής κάλυψης για τη χορήγηση
αδειών σκοπιµότητας και αδειών λειτουργίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία µηχανηµάτων ιοντιζουσών και µη ιοντι-
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ζουσών ακτινοβολιών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού κ. Γεωργιάδη και διαγράφεται.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 149/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής, εµού
δηλαδή, και Βουλευτού Σερρών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη των υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών του Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας στο
Υπουργείο Υγείας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Σαλµά, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατανοώ ότι ένας Υπουργός µπορεί να µην µπορεί να απαντήσει σε µία επίκαιρη ερώτηση
ενός Βουλευτή. Ο λόγος που ζήτησα τον λόγο είναι για να καταγραφεί ότι η σηµερινή συζήτηση αναβάλλεται όχι µε δική µου συναίνεση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και πρέπει να
συµπληρώσω και εγώ, κύριε συνάδελφε, ότι και η δική µου ερώτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ενδιαφέρει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, όπως αναφέρεται περιληπτικά στο δελτίο, καθώς
αυτήν τη στιγµή είναι σε διαθεσιµότητα και δεν ξέρουν τη µοίρα
τους, δεν γνωρίζουν. Θεωρώ, εποµένως, ότι ο κ. Γεωργιάδης θα
έπρεπε να είναι εδώ ή τουλάχιστον ένας Υφυπουργός του.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύρια Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε
Μαριά, δεν έχετε τον λόγο, µε συγχωρείτε. Δεν µπορείτε από τη
διαδικασία να µιλήσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν απαγορεύεται από
τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν γίνεται,
όµως, τώρα. Πρέπει να µπούµε στη συζήτηση. Όταν θα έρθει η
σειρά σας, θα µιλήσετε.
Εισερχόµαστε στην πρώτη µε αριθµό 147/21-10-2013 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα των
ανασφάλιστων υπερηλίκων µάς έχει απασχολήσει πολύ καιρό
τώρα και ιδιαίτερα από τη στιγµή που από την 1-1-2013 δεν παίρνουν σύνταξη, αντιµετωπίζοντας προβλήµατα ουσιαστικά επιβίωσης.
Κύριε Υπουργέ, εγώ ξέρω σε ποιον απευθύνοµαι και σας το
λέω ειλικρινέστατα. Από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ ήσασταν πάντοτε
µπροστάρης και πρωτοπόρος σε τέτοια κοινωνικά θέµατα, σε θέµατα τα οποία πραγµατικά µας αγγίζουν όλους.
Πρέπει, όµως, να ληφθεί απόφαση. Δεν µπορεί να συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση. Έχουµε ανθρώπους οι οποίοι επαιτούν, άνθρωποι οι οποίοι ζουν κυριολεκτικά από το ένα πιάτο φαγητό το
οποίο σήµερα παίρνουν από τα γεύµατα αγάπης, άνθρωποι οι
οποίοι σε λίγο καιρό δεν θα έχουν ούτε ασφάλιση.
Και το λέω αυτό, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι ένας υπερήλικας
ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, εάν έχει τεκµαρτό εισόδηµα
µαζί µε τη σύζυγό του 8.640 ευρώ, δηλαδή κυριολεκτικά ένα δωµάτιο, δεν µπορούν να πάρουν τη σύνταξη των 360 ευρώ.
Το ίδιο ισχύει µε τους οµογενείς από την πρώην Σοβιετική
Ένωση και από την Αλβανία, από τη Βόρειο Ήπειρο. Με αυτούς
τους ανθρώπους, λοιπόν, βάζουµε όριο είκοσι ετών.
Εγώ σας λέω ξεκάθαρα: Γιατί δεν δεχόµαστε τις βεβαιώσεις
τις οποίες δίνουν οι δήµοι; Ήµουν δήµαρχος όταν ήρθαν αυτοί
οι άνθρωποι. Ξέρω πολύ καλά ότι η κατοικία τους άλλαζε διότι
φιλοξενούνταν σε σπίτια. Δεν νοικιάζανε. Δεν είχαν τίποτα οι άνθρωποι. Δουλεύανε για να µπορέσουν να βγάλουν τα προς το
ζην και φιλοξενούνταν σε σπίτια.
Αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν άµεσα,
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για να µπορέσουµε πραγµατικά να κοιτούµε στα µάτια ανθρώπους οι οποίοι αντιµετωπίζουν σήµερα οξύτατο πρόβληµα επιβίωσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τζαµτζή.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, επαναφέρετε ουσιαστικά τη συζήτηση σε
ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα που έχει να κάνει µε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που τα προηγούµενα χρόνια έτυχαν δικαιούχοι
της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ, αυτού του βοηθήµατος που,
παράλληλα µε την κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,
ήταν και είναι ένα πραγµατικό στήριγµα γι’ αυτήν την κατηγορία.
Με την οριζόντια ουσιαστικά εφαρµογή διατάξεων που ψηφίστηκαν, το ν. 4093, σε σχέση µε τη διάρκεια διαµονής στη χώρα
µας και σε σχέση µε τα εισοδηµατικά κριτήρια, προκλήθηκε ένα
αποτέλεσµα το οποίο είναι άδικο για πολλές κατηγορίες από αυτούς τους ανθρώπους.
Σωστά αναφέρατε τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την
αδυναµία βεβαίωσης του χρόνου. Σωστά αναφέρατε τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το εισοδηµατικό κριτήριο σε σχέση
µε την πραγµατική δυνατότητα του εισοδήµατος και την τεκµαρτή απεικόνιση της αντικειµενικής δαπάνης όπως λεγόταν, του
τεκµαρτού εισοδήµατος.
Και εγώ, ως Βουλευτής, το είχα θέσει πάρα πολλές φορές,
πράγµατι. Όµως, εδώ και καιρό –και αυτό είναι προς την κατεύθυνση να αντιµετωπίσουµε τις αρνητικές συνέπειες- έχει δοθεί
στον ΟΓΑ η οδηγία, η κατεύθυνση, µε βάση τα στοιχεία που αφορούν αυτούς που κόβονται, να γίνει µια αξιολόγηση κατ’ αρχάς
και µια επεξεργασία πρότασης προκειµένου να αντιµετωπιστεί
το πρόβληµα. Κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι όλοι που έπαιρναν θα πάρουν, όµως µε την επεξεργασία και την αξιολόγηση
που έχει κάνει µέχρι τώρα ο ΟΓΑ θεωρώ ότι θα αποκατασταθεί
αυτό το θέµα, τουλάχιστον σταδιακά, διότι χρειάζεται το χρόνο
του, ούτως ώστε να δικαιωθούν άνθρωποι που ουσιαστικά καλύπτουν τα κριτήρια, τυπικά µόνο δεν τα καλύπτουν.
Παραδείγµατος χάριν, χρόνος διαµονής. Εδώ πρέπει να δούµε
και πώς νοµοθετούµε, διότι υπάρχουν τρεις-τέσσερις χρόνοι διαµονής. Για να είσαι δικαιούχος κανονικής σύνταξης του ΟΓΑ αρκούν δέκα χρόνια, για να είσαι της προνοιακής θέλει είκοσι, για
να είσαι δικαιούχος του οικογενειακού επιδόµατος είναι δέκα.
Πρέπει να υπάρξει επιτέλους και µία καλή νοµοθέτηση σε σχέση
µε τα ίδια πράγµατα που δεν πρέπει να διαφέρουν ως προϋπόθεση από νόµο σε νόµο.
Άρα, λοιπόν, ένα θέµα είναι ο χρόνος διαµονής, που εξετάζεται
για το πού θα µπορεί να έχει µία δίκαιη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δικαιούχων της προνοιακής σύνταξης, και επίσης
το εισοδηµατικό κριτήριο, το οποίο έχει να κάνει µε άλλες πηγές.
Τι εννοώ; Πολλά κράτη, όπως η Γερµανία παραδείγµατος
χάριν, –η Ελλάδα δεν χορηγεί τέτοια σύνταξη-, χορηγούν συντάξεις των 30, των 40, των 50 ευρώ. Αν παίρνεις 10 ευρώ σύνταξη
από µία άλλη χώρα, λοιπόν, επειδή δούλεψες ένα µικρό διάστηµα
σε µια επιχείρηση, κόβεσαι εντελώς.
Είναι οριζόντια αυτή η διάταξη. Δεν λαµβάνει υπ’ όψιν ότι δεν
συµπληρώνεις το 4.320. Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτό που µπορώ να πω
σήµερα είναι ότι ο ΟΓΑ τελειώνει αυτήν την επεξεργασία. Στο
αµέσως επόµενο διάστηµα θα φέρει και το αποτέλεσµα της επεξεργασίας και την πρότασή του για την αποκατάσταση αδικιών
που έχουν να κάνουν µε τη χορήγηση του προνοιακού επιδόµατος του ΟΓΑ.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε Τζαµτζή, έχετε τον λόγο, προκειµένου να δευτερολογήσετε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κάποτε η συγχωρεµένη η µάνα µου,
Υπουργέ µου, µου είχε πει µία ιστορία. Θα σας την πω µε δύο
κουβέντες. Ο πατέρας είπε στο γιο: «Δώσε µία κουβέρτα στον
παππού. Ό,τι ήταν να προσφέρει το προσέφερε. Δώσε µία κουβέρτα να φύγει. Όπου θέλει ας πάει να ζήσει». Είπε το εγγόνι, το
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παιδί του συγκεκριµένου πατέρα: «Πατέρα, γιατί να του δώσουµε
µία κουβέρτα; Να του δώσουµε τη µισή και να κρατήσω την άλλη
µισή, να µη µπω στα έξοδα για σένα όταν θα φεύγεις».
Το λέω αυτό, διότι η αλληλεγγύη ήταν πάντοτε η δύναµη των
Ελλήνων. Αυτήν την αλληλεγγύη προς τη γενιά η οποία έχει προσφέρει τόσα σε εµάς, µας έκανε ανθρώπους, θα πρέπει να την
επιδείξουµε.
Η συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων µε την
άρση των διατάξεων του ν. 4093 και τον εξορθολογισµό αυτών
των διατάξεων αποτελεί τον πυρήνα µιας πολιτικής κοινωνικής
αλληλεγγύης, την οποία πρέπει να επιδείξουµε.
Εγώ χαίροµαι που ακούω αυτό το πράγµα και θα σας παρακαλέσω ειλικρινά για κάτι. Πρόσφατα είχα συνάντηση µε τον
Υπουργό κ. Βρούτση. Με διαβεβαίωσε ότι µπαίνει πλέον στο νοµοσχέδιο που έρχεται πολύ σύντοµα στη Βουλή διάταξη να συνταξιοδοτείται στο εξηκοστό δεύτερο έτος ο αγρότης µε σαράντα
χρόνια ασφάλισης. Είναι πραγµατικά υλοποίηση δέσµευσης του
Πρωθυπουργού µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα και είναι πολύ µεγάλη τοµή.
Το δεύτερο, για το οποίο θέλω να σας παρακαλέσω και πρέπει
να το δείτε, είναι να µην µπείτε στη λογική να ισοφαρίζονται οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές µε µπλοκάρισµα των κοινωνικών επιδοτήσεων. Είναι παράνοµο και το ξέρετε.
Το τρίτο θέµα αφορά τους γεννηθέντες το 1948. Το λέω αυτό,
διότι είναι πακέτο αυτά τα θέµατα. Αφήσαµε µια γενιά ανθρώπων, τους γεννηθέντες το 1948, έρµαιο να πάνε στα εξήντα επτά.
Ήδη έχει περάσει ένας χρόνος. Εγώ σας προτείνω να κόψουµε
στο µισό αυτήν τη διαδικασία για τους γεννηθέντες το 1948. Εφόσον, λοιπόν, έχουν καλύψει το ½ αυτής της διαφοράς, να µπορέσουν πλέον να συνταξιοδοτηθούν και αυτοί, γιατί πραγµατικά
αντιµετωπίζουν οξύτατα προβλήµατα και το ξέρετε. Έχουν παραχωρήσει τα χωράφια τους, δεν έχουν κτήµατα, τα έχουν νοικιάσει, οπότε δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Κλείνοντας, µπορώ να αναφέρω στη Βουλή ένα πόρισµα του
Συνηγόρου του Πολίτη, που ξέρετε τι λέει. Είµαι βέβαιος ότι το
έχετε στα χέρια σας. Αυτό το πόρισµα προτείνει συγκεκριµένα
πράγµατα για τα έτη ασφάλισης και θα συµφωνήσω απόλυτα
µαζί σας, γιατί είχα σκοπό να σας τα πω. Δεν µπορεί να υπολογίζουµε είκοσι χρόνια για τους µεν, δέκα χρόνια για τους δε ή
οτιδήποτε άλλο.
Δεύτερον, εάν κάποιος, είτε οµογενής είτε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, συνταξιούχος υπερήλικας παίρνει κάποιο ποσό, αυτό το
πόσο να αφαιρείται και να συµπληρώνεται από εµάς το 360, να
φθάνει δηλαδή στη σύνταξη των 360 ευρώ. Είναι ρυθµίσεις τις
οποίες πρέπει να περάσουµε, κύριε Υπουργέ, για να µπορούµε
να µιλούµε για κοινωνική δικαιοσύνη σε ανθρώπους που πραγµατικά αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τζαµτζή.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο, για να δευτερολογήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Με τη δευτεροµιλία σας θέσατε το δεύτερο µεγάλο θέµα που αφορά το συνταξιοδοτικό των
αγροτών, για το οποίο έχει γίνει σ’ αυτή την Αίθουσα πολλή συζήτηση από τότε που ψηφίστηκε η διάταξη για την αύξηση των
ορίων µε την πρόταση πολλών Βουλευτών, για να είναι σταδιακή
αυτή η αύξηση του ορίου ηλικίας. Ήταν πρόταση κοµµάτων και
οµάδων Βουλευτών.
Είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ πρόταση νόµου για αυτήν τη
σταδιακή αύξηση και οµάδα Βουλευτών από το κόµµα σας και
από τα άλλα κόµµατα. Είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο πρέπει να δούµε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Απ’ το 2000 µιλώ γι’ αυτό το πράγµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το 2000 όµως δεν υπήρχε αύξηση από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σίγουρα δεν υπήρχε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Συζητάµε, λοιπόν, και µε ένα
επιπλέον δεδοµένο τώρα.
Το Υπουργείο έχει επεξεργαστεί, όπως σωστά σας ενηµέρωσε
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ο κύριος Υπουργός, πρόταση-ρύθµιση η οποία αφορά την εξοµοίωση των ισχυόντων στα άλλα ταµεία µε τον ΟΓΑ. Προβλέπεται δηλαδή η συνταξιοδότηση στα εξήντα δύο χρόνια µε
σαράντα χρόνια ασφάλισης. Αυτό είναι εξοµοίωση µε τα άλλα
ταµεία.
Έχουµε το ζήτηµα της διαδοχικής, που λύνεται και αυτό, εφόσον έχεις δεκαπέντε χρόνια, τα οποία θα συµπληρώνονται. Δεν
έχω πλήρη γνώση των µεταβατικών διατάξεων και δεν θα έχουµε
µέχρι να κατατεθούν. Θα κατατεθούν είτε µε τη µορφή τροπολογίας τις αµέσως επόµενες µέρες είτε µε τη µορφή νοµοσχεδίου, όπως είπατε.
Είναι όµως δίκαιο να υπάρξει αντιµετώπιση του εξής φαινοµένου. Σε όλα τα ταµεία, όταν έχεις συµπληρώσει, παραδείγµατος
χάριν, είκοσι πέντε χρόνια ασφάλισης, από ένα όριο και µετά δικαιούσαι να πάρεις µειωµένη σύνταξη. Στον ΟΓΑ δεν δικαιούσαι,
όπως δεν δικαιούσαι και µε σαράντα, µε µειωµένα όρια.
Είναι πολλά τα θέµατα της εξοµοίωσης και βέβαια της αντιµετώπισης του ζητήµατος της αύξησης των ορίων σε συνδυασµό
µε τη νέα ρύθµιση. Υπάρχει δηλαδή η εξής αντίφαση, εάν δεν το
δούµε πιο αναλυτικά. Ενώ δίνουµε το δικαίωµα συνταξιοδότησης
στα εξήντα δύο µε σαράντα χρόνια ασφάλισης, λέµε ότι ταυτόχρονα πρέπει να πας στα εξήντα επτά ακόµα και πενήντα χρόνια
να δουλεύεις στα χωράφια, από δεκαεπτά ετών.
Είναι ένα ζήτηµα λοιπόν που πρέπει να το δούµε στην επεξεργασία, να δούµε πώς θα έρθει κατ’ αρχάς η διάταξη, γιατί όπως
σας είπα δεν έχω πλήρη γνώση για τα µεταβατικά, ούτως ώστε
να αντιµετωπίσουµε αδικίες, οι οποίες υπάρχουν και πολύ καλά
τις θέσατε, όπως πολύ καλά τις έχουν θέσει και όλες οι πλευρές
που έχουν ενδιαφερθεί για το θέµα.
Με το θετικό νέο λοιπόν ότι έρχεται η ρύθµιση αυτή, ύστερα
και από την κυβερνητική απόφαση που είχε να κάνει µε το θέµα,
θα πρέπει δηµιουργικά να προσφέρουµε όλοι, ούτως ώστε να
γίνει καλύτερη και να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα στον χώρο
των αγροτών, που αναφέρατε.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ.
Πρέπει να πω όµως ότι οι «σαρανταοκτάρηδες», όπως τους
λέµε πια, δεν έχουν να φάνε, κύριε Υπουργέ. Την καλή πρόθεση
εγώ τη διαβλέπω σε εσάς και στην Κυβέρνηση, αλλά οι «σαρανταοκτάρηδες» συνεχίζουν να ζουν στην αγωνία της καθηµερινότητας. Αν µου επιτρέπεται η παρέµβαση, κύριε Τζαµτζή, νοµίζω
ότι συµφωνούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πολύ καλά το θέσατε. Το µεγαλύτερο πρόβληµα το αντιµετώπισαν οι γεννηθέντες το 1948
και 1949, αλλά για ποιον λόγο οι «σαρανταοκτάρηδες»; Διότι ήδη
είχαν µπει στη διαδικασία της σύνταξης και ήδη πολλοί από αυτούς παραχώρησαν την περιουσία στα παιδιά τους ή την πούλησαν κ.λπ.. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη αντιµετώπιση.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όλα, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): ‘Η δανείστηκαν
για να πληρώσουν και να ξεχρεώσουν. Εποµένως, πρέπει πολύ
σύντοµα να το δείτε αυτό. Σας ευχαριστώ και µε συγχωρείτε για
την παρέµβαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να θέσω υπ’ όψιν του Σώµατος την από 25-7-2013 οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων, µε την οποία στους Βουλευτές επαρχίας και συγκεκριµένα σε αυτούς που θα παραιτηθούν του δικαιώµατος λήψης
αεροπορικών εισιτηρίων, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων διοδίων για τη µετάβαση στις προεκλογικές τους περιφέρειες. Η εκχώρηση αυτή θα γίνεται µε ανέκκλητη δήλωση του
Βουλευτή. Θα παρακαλέσω την έγκριση του Σώµατος γι’ αυτήν
την απόφαση.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα ενέκρινε οµοφώνως την απόφαση αυτή, η οποία καταχωρίζεται στα
Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς στην ψήφιση της παραπάνω απόφασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση. Ευχαριστώ.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό
145/21-10-2013 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα από τις ενέργειες ελέγχου και φορολόγησης των εµβασµάτων του εξωτερικού της περιόδου 20092012.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο θέµα
της πάταξης της φοροδιαφυγής που θεωρείται από όλους ιδιαίτερα κρίσιµη για την αποτελεσµατικότητα του κράτους να εισπράξει επιτέλους τα έσοδά του, έσοδα αναγκαία για τα
ελλείµµατα της οικονοµίας αλλά και για την ανακούφιση των αδύναµων κοινωνικά στρωµάτων.
Δεκαπέντε µήνες από την ανάληψη της διακυβέρνησης της
χώρας, το πρόβληµα της φοροδιαφυγής, παρά τις προσπάθειες
που έγιναν, παρά τις εξαγγελίες και την αγωνία του Υπουργείου,
αλλά και παρά την οξύτητα που πήραν τα θέµατα αυτά -λίστες
Λαγκάρντ, Λιχνεστάιν, εµβάσµατα που ερωτώ σήµερα- και παρά
τις συµφωνίες που έχει κάνει η χώρα µας µε άλλα κράτη και έτσι
διευκολύνεται στο να έχει πληροφορίες µε την άρση του φορολογικού απορρήτου για όλα αυτά τα θέµατα, δεν έχουµε διαπιστώσει να έχει γίνει πρόοδος.
Συγκεκριµένα για τα θέµατα της ερώτησής µου, δηλαδή των
εµβασµάτων που έχει καταγράψει µε ακρίβεια η Τράπεζα της Ελλάδος -και υπάρχουν όλα τα στοιχεία- από το 2009 µέχρι το 2012,
στην ερώτησή µου, κύριε Υπουργέ, τον Ιούνιο -είχα κάνει µέχρι
τότε πολλές ερωτήσεις, αλλά αναφέροµαι στην τελευταία- µου
είχατε πει ότι στο πλαίσιο του χειρισµού του ελέγχου των εµβασµάτων της τριετίας 2009-2011, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πέρυσι έγινε η προετοιµασία -όντως αυτό, µου το είχατε απαντήσει
πέρυσι- η πρώτη επεξεργασία των στοιχείων, δηµιουργήθηκαν
οι απαραίτητες εφαρµογές για την επιβολή των στοιχείων κ.λπ
και ότι τελικά έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Έργων σχέδιο δράσης για τη διαχείριση αυτών των εµβασµάτων.
Το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε µε το κλείσιµο της ειδικής εφαρµογής που λειτούργησε τον Μάρτιο του 2013, και είπατε µετά ότι
η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων µε τον ελεγκτικό µηχανισµό που διαθέτει έχει πλέον στοχεύσει και ελέγχει όλες τις περιπτώσεις και πάρα πολύ σύντοµα θα έχουµε αποτελέσµατα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, έχει περάσει σχεδόν ένα εξάµηνο από
τότε, δεκαπέντε µήνες από τη λειτουργία της Κυβέρνησης και
δεν έχει δοθεί στη δηµοσιότητα κανένα απολύτως στοιχείο και
κανένα αποτέλεσµα που να αφορά τους ελέγχους, γιατί µέχρι
τώρα συζητάµε για τη διαδικασία. Και επειδή η διαδικασία τράβηξε πάρα πολύ, προχθές την ψηφίσαµε αλλά κάναµε τις ίδιες
παρατηρήσεις. Ήρθε η τροπολογία, η οποία έδινε παράταση δύο
ετών για αυτές τις υποθέσεις που είχαν φθάσει µετά από αυτήν
τη µεγάλη καθυστέρηση που επιδεικνύει επί σειρά ετών το κράτος, να υπάρχει η περίπτωση της παραγραφής τους.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θέλουµε να µας πείτε τα αποτελέσµατα. Τις
ενέργειες τις ξέρουµε. Έχουµε κάνει πολλές ερωτήσεις και µας
έχετε απαντήσει ευκρινώς. Ποιο αποτέλεσµα έχουµε; Έχουµε
πέντε περιπτώσεις, δέκα, εκατό, διακόσιες, που να έχουµε αποτέλεσµα πλέον χειροπιαστό;
Φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, µήπως και µε αυτήν την παράταση
δεν έχουµε επίσπευση των υποθέσεων. Θα αποφύγουµε µεν κίνδυνο παραγραφής, αλλά εδώ πρέπει να έχουµε επίσπευση των
υποθέσεων. Διότι τελικά πώς θα βάλουµε κάποια χρήµατα στην
οικονοµία µας που τα έχει πολύ µεγάλη ανάγκη -και είναι αρκετά
αυτά τα χρήµατα- και το πολύ σηµαντικό, αυτό το αίσθηµα του
ελληνικού λαού πότε, τέλος πάντων, πρέπει να το ικανοποι-
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ήσουµε; Είναι τεράστιο αυτό το αίσθηµα του ελληνικού λαού για
τα ανώτερα στρώµατα που δεν φορολογούνται και τους κάθε
φορά φοροδιαφεύγοντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία Ξηροτύρη. Στη δευτερολογία σας θα συνεχίσετε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Δεν φορολογήθηκαν
και από αυτές τις λίστες αλλά και σε άλλα προβλήµατα, τα οποία
σας επισηµαίνουν και άλλοι, δεν έχετε προχωρήσει.
Και µαζί µε όλα αυτά σας ρωτώ εάν χρειάζεται προσωπικό.
Επιτέλους ας πάµε στην έκτακτη πρόσληψη προσωπικού µε
οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Ξηροτύρη.
Ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Μαυραγάνης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία Πρόεδρε, κυρία Βουλευτή, κατ’ αρχάς χαίροµαι που παρακολουθείτε το θέµα, γιατί είναι ένα θέµα πάρα πολύ ενδιαφέρον και νοµίζω ότι απασχολεί όχι µόνο το Κοινοβούλιο, αλλά
ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
Είναι µεγάλη η προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο για την
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί πιστεύω –τόσο εγώ όσο
και η πολιτική ηγεσία- ότι µέσα από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής θα υπάρξουν κάποια έσοδα για να έχουµε καλύτερη
διάθρωση στον προϋπολογισµό και µεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Πληροφορίες σχετικά µε το χειρισµό των υποθέσεων για τα
εµβάσµατα έχουν δοθεί και από τον Υπουργό Οικονοµικών σε
πρόσφατη απάντησή του, στην µε αριθµό 102/8-10-2013 συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του πρώην Προέδρου της Βουλής
κ. Κακλαµάνη, η οποία συζητήθηκε στις 11 Οκτωβρίου.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να πω ότι για το χειρισµό των υποθέσεων του ελέγχου των εµβασµάτων, όπως πολύ σωστά είπατε,
αναπτύχθηκε και εγκρίθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων ένα σχέδιο δράσης, το
οποίο περιλάµβανε τη διαχείριση των προσκλήσεων που είχαν
αποσταλεί για οικειοθελή συµµόρφωση από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και το στάδιο – όπως πολύ σωστά είπατε- ολοκληρώθηκε µε το κλείσιµο της ειδικής εφαρµογής στις
20 Μαρτίου 2013.
Στο δεύτερο µέρος έγινε αξιολόγηση των υποθέσεων βάσει
των κανόνων των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Αυτό το σύστηµα αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συµµόρφωσης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, προκειµένου
να ελεγχθούν αρχικά οι υποθέσεις πολύ µεγάλου πλούτου ή πολύ µεγάλου ρίσκου.
Από τις υποθέσεις αυτές αρχικά επελέγησαν οι πρώτες εκατοντάδες. Στάλθηκαν στην αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία, το Κέντρο Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου, για τη διενέργεια
ελέγχου και ήδη διενεργείται ο έλεγχος.
Σηµειώνεται ότι η αρµοδιότητα των εξειδικευµένων ελέγχων
για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ολοκλήρωσή τους µε
την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων τον
Μάιο, υπήχθη στην αρµοδιότητα αυτού του κέντρου που σας
ανέφερα, στο οποίο ήδη έχουν ενταχθεί εξήντα ένας ελεγκτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εδώ θέλω να πω -και να έρθω ακριβώς στο κέντρο του προβλήµατος- ότι η πολιτική ηγεσία ακριβώς επειδή παρακολουθεί
το θέµα και θέλει και αυτή γρήγορα αποτελέσµατα, όπως και το
Κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός, ζήτησε ένα απλό πράγµα. Ζήτησε από αυτές τις υποθέσεις στις οποίες υπάρχει διαφορά –και
θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου- να µπορέσει αυτή η διαφορά να βεβαιωθεί άµεσα.
Το πρόβληµα που υπήρξε, όπως µας δόθηκε από τις υπηρεσίες και µας ενηµέρωσε και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων
Εσόδων, ήταν ότι για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος χρειαζόταν να
συλλέξουν όλα τα στοιχεία και τους λογαριασµούς στην Ελλάδα
για να υπάρξει ο οριστικός –όπως λέµε- έλεγχος. Αποτέλεσµα
ήταν ότι αν εκδιδόταν ένα µερικό φύλλο ελέγχου, όπως προβλέπει η νοµοθεσία µας, θα έπρεπε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά να έχει κλείσει. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι αν στη συνέχεια
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προκύψουν διάφορα στοιχεία από τον έλεγχο λογαριασµών
κ.λπ., αυτά τα στοιχεία δεν θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν.
Αντιλαµβανόµενοι αυτό το πρόβληµα, περάσαµε την τροπολογία στην οποία αναφερθήκατε. Πού σηµαίνει τι; Πολύ απλά, ότι
µε αυτήν την τροπολογία επιτρέπεται ο προσωρινός έλεγχος.
`Οταν προκύπτουν διαφορές µεταξύ εµβασµάτων και φορολογικών δηλώσεων και ζητείται από τον φορολογούµενο µία τελευταία πρόσκληση -µε την αρχή της προηγούµενης ακρόασης που
είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη- για δικαιολόγηση, εφόσον
δεν υπάρξει καµµία πειστική δικαιολογία για το µέρος εκείνο που
δεν υπάρχει δικαιολόγηση, προχωρά άµεσα στη βεβαίωση χωρίς
καµµία άλλη ενέργεια. Νοµίζω ότι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία που αναλάβαµε θα επιταχύνει τη βεβαίωση ποσών στο αµέσως επόµενο διάστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Η κ. Ξηροτύρη έχει τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ας πάρουµε τα
πράγµατα από το τέλος. Έχουµε ολοκληρώσει µία σειρά, ένα µεγάλο αριθµό ελέγχων από τα εµβάσµατα προς το εξωτερικό.
Έχουν βρεθεί διαφορές και όπως µου είχατε απαντήσει και τον
Ιούνιο, αυτή η διαδικασία τελειώνει σύντοµα, αλλά δεν τελείωσε
σύντοµα, γιατί όντως αυτές οι διαφορές που βρέθηκαν δεν µπορούσαν να καταγραφούν πλήρως και µε το υπάρχον νοµοθετικό
πλαίσιο υπήρχε κίνδυνος να έχουµε είτε παραγραφή είτε δεν δινόταν –ας πούµε- η δυνατότητα του µερικού ελέγχου.
Εγώ το επισήµανα αυτό στην τροπολογία, κύριε Υπουργέ.
Αυτός ήταν και ο λόγος που το ψηφίσαµε, το θετικό είναι δηλαδή
ότι πέρα από το ότι µετατίθενται η παραγραφή τους για δύο χρόνια, µπορεί πράγµατι να γίνει ένας µεταβατικός έλεγχος να είναι
ένας έλεγχος κι από εκεί και πέρα µπορούν να προκύψουν τα
πρώτα αποτελέσµατα.
Εδώ το θέµα είναι το εξής: Αυτό το εργαλείο µάς έλειπε για
να έχουµε τα πρώτα αποτελέσµατα; Δεν υπήρχαν πέντε, δέκα,
είκοσι, τριάντα περιπτώσεις από τις δύο χιλιάδες επτακόσιες περιπτώσεις που έχετε να ελέγξετε, που θα µπορούσαν να είχαν
ξεκαθαριστεί; Σας ζήτησα ένα δείγµα όλης αυτής της διαδικασίας. Γιατί υπάρχει τόσο µεγάλη καθυστέρηση;
Όπως είχα αναφέρει και παλαιότερα, σε αυτήν τη λίστα που
ήρθε στη Βουλή του 2009 -και που δεν ήρθε του 2010 και του
2011- ήταν υπερεκατονταπλάσιες οι διαφορές από τη φορολογική δήλωση. Εκεί ήταν εξόφθαλµες οι περιπτώσεις. Θα µπορούσε να είχε τελειώσει αυτή η διαδικασία - όπως µου είχατε απαντήσει- από πέρσι, από τις αρχές του έτους.
Για να µη µένουµε στην παρελθοντολογία, υπάρχει µία εγκύκλιος τώρα του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας
Εσόδων, που βάζει τα θέµατα και της επικινδυνότητας και των
περιπτώσεων της προτεραιότητας. Δίνει ακόµη και µόρια στους
υπαλλήλους για να προχωρήσουν σε αυτό.
Αυτή η εγκύκλιος από ορισµένη µερίδα του Τύπου µεταφράστηκε, σε σχέση και µε κάποιες δηλώσεις –αν τις έκανε ο κ. Θεοχάρης- ότι µπορεί και ορισµένες περιπτώσεις που δεν έχουν
οικονοµικό ενδιαφέρον να πάνε στις καλένδες.
Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται διαφάνεια σε όλο αυτό το θέµα.
Όλες οι περιπτώσεις µε τις εγκυκλίους που έχετε κάνει, µε την
τροπολογία που προτείναµε, θα πρέπει να ελεγχθούν.
Χρειάζεται τώρα πλέον να µας δώσετε ένα σαφέστατο χρονοδιάγραµµα. Σας είπα ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που για
µένα είναι εξόφθαλµο ότι έχουν κλείσει, ότι έχετε στα χέρια σας
όλα τα στοιχεία και µπορείτε πράγµατι να εισπράξετε χρήµατα,
τα οποία θα ανακουφίσουν, γιατί θα πάνε κατευθείαν στις ευπαθείς οµάδες. Αυτός είναι ο στόχος µας, αυτή η ισοκατανοµή των
βαρών, η οποία δεν γίνεται.
Οι πλούσιοι στην Ελλάδα είναι αρκετοί. Τα εισοδήµατα τους
είναι πάνω από 60 δισεκατοµµύρια -δεν ξέρουµε πόσα είναι έξω
που είναι αφορολόγητα- και συνεχώς αυξάνονται. Και δεν αυξάνονται έτσι τα εισοδήµατά τους σε µια χώρα που έχει ύφεση και
δεν έχει ανάπτυξη. Αυξάνονται γιατί πράγµατι σε αυτούς δεν
υπάρχει δίκαιη ανακατανοµή των βαρών, δεν υπάρχει φορολόγηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Το θέµα είναι
τι ψηφίζουµε όλοι εδώ µέσα, όµως, κυρία Ξηροτύρη.
Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να αναφερθώ στο ότι αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον έλεγχο και την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, γίνονται µέσα από εργαλεία και
επεξεργασία πληροφοριών για τα οποία δεν υπήρχε προγενέστερη εµπειρία, συνεπώς χτίζονται σταδιακά και µε ένα συστηµατικό τρόπο, έτσι ώστε και αποτέλεσµα να υπάρξει αλλά και να
µην γίνουν παραλείψεις.
Μιλήσατε για την καθυστέρηση, αλλά όπως σας εξήγησα, όταν
χρειάστηκε αυτές οι πρώτες εκατοντάδες υποθέσεων να προχωρήσουν διαπιστώθηκε ότι βρισκόµαστε µπροστά στο πρόβληµα
που σας εξήγησα. Το πρόβληµα αυτό είναι ότι δεν µπορεί να
κλείσει µε το µέχρι προχθές νοµοθετικό πλαίσιο ένας φορολογικός έλεγχος, εάν δεν έχεις εξασφαλίσει –µιλάω για τους ελεγκτές- ότι έχεις λάβει το σύνολο των πληροφοριών που είναι
αναγκαίες για να προχωρήσουν αυτές οι ελεγκτικές ενέργειες.
Το µεγάλο πρόβληµα είναι ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσουν
πληροφοριακά στοιχεία, όχι µόνο για την περιουσιακή κατάσταση, αλλά και για τυχόν ποσά σε λογαριασµούς, που φυσικά
δεν έχουν βγει στο εξωτερικό, αλλά µένουν εδώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Από τις καταθέσεις
των 1.000 ευρώ των συνταξιούχων τα παίρνετε. Εκεί είναι τόσο
εύκολο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Συνεπώς, εκεί υπήρχε ένα σοβαρό πρόβληµα και αυτό το πρόβληµα
που είχε η νοµοθεσία µας εµπόδιζε την άµεση βεβαίωση γι’
αυτήν τη διαφορά. Αυτό το πρόβληµα µε τις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας αναδείχθηκε και ταχύτατα -από τη στιγµή που αναδείχθηκε- προχωρήσαµε σε αυτήν την τροπολογία -που πολύ
σωστά κάνατε, κατά την άποψή µου και την υπερψηφίσατε- γιατί
χρειάζεται, χωρίς να µπούµε σε άλλες πληροφορίες, µε τις διαφορές που προκύπτουν, να βεβαιωθεί ο φόρος και να µείνει ανοιχτή η υπόθεση για τυχόν λήψη περαιτέρω πληροφοριών και
επεξεργασίας αυτών, προκειµένου να βγει και το τελικό, οριστικό
φύλλο ελέγχου.
Άρα, νοµίζω ότι σ’ αυτόν τον τοµέα η Κυβέρνηση έχει κάνει
ο,τιδήποτε είναι στο χέρι της για να µπορέσει να έχει αποτέλεσµα. Πιστεύω ότι µετά και την τελευταία αυτή διόρθωση του νοµοθετικού καθεστώτος µας, δίνεται η ευκαιρία στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων να προχωρήσει πλέον χωρίς χρονοτριβή σ’ αυτές τις βεβαιώσεις φόρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος
Καραγκούνης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 150/2110-2013 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή
Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών φορολογουµένων που αφορούν ποσά κάτω των 1.000
ευρώ, προερχόµενα από µισθούς και συντάξεις.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή µου αφορά ένα σηµαντικότατο κοινωνικό θέµα, το οποίο
έχει προκύψει. Ενώ, όπως ακούστηκε και στην προηγούµενη
ερώτηση και από την απάντησή σας, έχουµε χιλιάδες εµβάσµατα
και ευκαιρία του δηµοσίου εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχει φορολογήσει αυτούς που πραγµατικά έχουν χρήµατα, ενώ έχουµε
τη γνωστή λίστα Λαγκάρντ και τις διάφορες λίστες από τις
οποίες σχεδόν δεν έχει εισπραχθεί κανένα ποσό, µέσα από τη
Βουλή ψηφίστηκαν διαδικασίες fast track, προκειµένου να µπορεί
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το ελληνικό δηµόσιο να προχωρεί σε κατασχέσεις λογαριασµών
των φορολογουµένων, οι οποίοι οφείλουν συγκεκριµένα ποσά.
Αυτή η διαδικασία fast track -αν θυµάµαι καλά- πριν το καλοκαίρι, από ενηµέρωση που είχε γίνει σε κάποια συζήτηση από τον
κ. Στουρνάρα –διορθώστε µε αν κάνω λάθος- είχε αποδώσει 2
δισεκατοµµύρια ευρώ εισπράξεις. Με βάση δηµοσιεύµατα που
είδα το τελευταίο διάστηµα, µόνο τον Σεπτέµβριο η είσπραξη
από πλευράς δηµοσίου µέσω της διαδικασίας fast track κατασχέσεων λογαριασµών των οφειλετών ήταν 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Δηλαδή, εκεί βλέπουµε ταχύτατη διαδικασία.
Το θέµα είναι, όµως, ότι πλέον δεν τηρούνται και οι όποιες
προϋποθέσεις είχαν τεθεί, προκειµένου να υπάρξει και µία προστασία των ιδίων των φορολογουµένων. Δεν µπορεί –και το γνωρίζετε καλά- το δηµόσιο να προχωρά σε κατασχέσεις, όταν
τίθεται ζήτηµα επιβίωσης του ίδιου του φορολογουµένου.
Υπήρχε, λοιπόν, η ρύθµιση και υπάρχει ότι όταν στο λογαριασµό υπάρχουν κάτω από 1.000 ευρώ και είναι ποσά που προέρχονται από µισθούς και συντάξεις, αυτά δεν κατάσχονται. Επίσης, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, αλλά, βέβαια, δεν είναι πάνω
από 1.000 ευρώ, επίδοµα ανεργίας δεν κατάσχεται.
Τι έχει συµβεί τώρα τελευταία; Υπάρχει µία τεράστια επιδροµή
από την πλευρά του δηµοσίου το οποίο πλέον στέλνει για κατασχέσεις τα ειδοποιητήρια. Οι δε τράπεζες, συνεργαζόµενες µε
το Υπουργείο, κατάσχουν πλέον ποσά κάτω των 1.000 ευρώ που
προέρχονται από µισθούς και συντάξεις, ενώ έχουµε και καταγγελίες για κατασχέσεις επιδοµάτων ανεργίας.
Απ’ ότι φαίνεται πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτή η κατάσταση. Οι
τράπεζες χειρίζονται, δεν έχουν καµµία ευθύνη. Το Υπουργείο θα σας ακούσουµε, βεβαίως- ισχυρίζεται ότι δεν ξέρει τίποτα,
στέλνει ένα ειδοποιητήριο και απλά η τράπεζα πρέπει να ψάξει
να δει αν αυτά είναι από µισθούς ή από συντάξεις. Στην πράξη,
την πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος, ο φτωχοποιηµένος
Έλληνας πολίτης και γίνονται κατασχέσεις και γίνονται καταγγελίες.
Σ’ αυτό το ζήτηµα, λοιπόν, πέραν της γενικότερης αντίθεσης
που έχουµε και της κριτικής που κάνουµε, πρέπει να υπάρξουν
συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, προκειµένου να εφαρµοστεί ο
νόµος και όχι κατά το δοκούν; Δηλαδή, πρέπει να µην γίνεται
καµµία κατάσχεση σε ποσά κάτω των 1.000 ευρώ, που προέρχονται από µισθούς και συντάξεις ή σε ποσά που προέρχονται και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- από επίδοµα ανεργίας ή άλλα
βοηθήµατα.
Σε αυτό περιµένουµε µία πολύ συγκεκριµένη απάντηση από
εσάς, κύριε Υπουργέ.
Το θέµα είναι τεράστιο. Προβάλλεται καθηµερινά στον ηλεκτρονικό Τύπο και στις τηλεοράσεις και στις εφηµερίδες. Είναι
πραγµατικό γεγονός και θέλουµε µία απάντηση και λύση στο ζήτηµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, όντως το θέµα αυτό έχει αναδειχθεί τις τελευταίες ηµέρες. Παρακαλώ να ακούσετε ότι το νοµοθετικό καθεστώς µας στον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων προβλέπει ότι την εποµένη της ηµέρας που τα χρέη προς
το δηµόσιο καθίστανται ληξιπρόθεσµα, ο προϊστάµενος υποχρεούται στη λήψη κάποιων µέτρων.
Από την άλλη µεριά, όµως, υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη, το
άρθρο 31 του ιδίου κώδικα, στο οποίο ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η κατάσχεση µισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών βοηθηµάτων
κ.λπ. που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτό µηνιαίως είναι µικρότερο των 1.000 ευρώ.
Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται
η κατάσχεση του 1/4 και το εναποµείναν ποσό δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των 1.000 ευρώ. Η κατάσχεση των απαιτήσεων αυτών
γίνεται στα χέρια του εργοδότη ή του φορέα που τους καταβάλλει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει, επίσης, και µία άλλη διάταξη, που λέει ότι οι ανωτέρω
εξαιρέσεις από την κατάσχεση ισχύουν και όταν η καταβολή των
ποσών αυτών γίνεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του
οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυµα.
Ακόµη, υπάρχει –και νοµίζω ότι θα έχετε ήδη ενηµερωθεί- και
σχετική γνώµη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, που συστήνει
να υπάρχει σαφής αναφορά στους τραπεζικούς λογαριασµούς,
όταν αυτοί οι λογαριασµοί είναι λογαριασµοί στους οποίους
µπαίνουν µισθοί, συντάξεις κ.λπ..
Το Υπουργείο Οικονοµικών και µάλιστα η Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων, η οποία είναι αρµόδια και για την είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων, από τη στιγµή που ξεκίνησε αυτό το θέµα
έκανε κάποιες επαφές µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και
βρισκόµαστε σε µία διαδικασία συζήτησης. Πολύ σύντοµα θα
έχουµε τη δυνατότητα ακριβώς να έχει ξεκαθαριστεί, έτσι ώστε
να εφαρµοστεί αυτό το οποίο σας είπα και οι συντάξεις και οι µισθοί, όταν µπαίνουν στους λογαριασµούς, να µην είναι αντικείµενο κατάσχεσης, εφόσον µιλάµε γι’ αυτά τα ποσά που προβλέπει ο νόµος.
Θα πρέπει βέβαια –και εκεί είναι ένα θέµα, αυτό είναι που συζητάµε και µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών- να υπάρχει αυτή
η διάκριση, ώστε να µπορεί να γίνεται αντιληπτό και από την τράπεζα ότι αυτός ο λογαριασµός, είναι λογαριασµός στον οποίο
κατατίθενται µισθοί και συντάξεις.
Ένα τελευταίο είναι ότι επειδή η Κυβέρνηση, µε την ευαισθησία που έχει σε αυτό το θέµα, ακριβώς µόλις ξεκίνησε, ήρθε σε
επαφή µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τα όποια διαδικαστικά ζητήµατα αντιµετωπίζονται, έτσι ώστε να µην υπάρχουν
προβλήµατα στο άµεσο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Ορίστε, κύριε Μαριά, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’
αρχάς χαίροµαι που ήρθατε να απαντήσετε στην ερώτηση, διότι
δείχνει, από την πλευρά τη δική σας τουλάχιστον, ότι υπάρχει
µία ετοιµότητα. Αυτά που δώσατε ως απάντηση δεν µας ικανοποιούν.
Πρώτον, µην ξεχνάµε ότι οι ίδιες οι τράπεζες είναι κρατικές.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχει και εκπρόσωπος του δηµοσίου στη διοίκηση. Εποµένως, αυτό που ισχυρίζονται οι τράπεζες -και µε
βάση δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» την προηγούµενη Κυριακή- ότι από την ώρα που θα κατατεθεί, έστω µισθός ή σύνταξη, και περάσουν είκοσι τέσσερις
ώρες, τότε παύει να υπάρχει προστασία, δηλαδή η προστασία
είναι µόνο για τις πρώτες είκοσι τέσσερις ώρες. Και θα πρέπει
τώρα οι συνταξιούχοι να πάνε ταχύτατα την πρώτη ηµέρα να πάρουν τα λεφτά τους, για να µην τους κάνει κατάσχεση των συντάξεων το ελληνικό δηµόσιο, τη στιγµή που έχουµε περάσει µία
διάταξη –και νοµίζω ότι αυτό ισχύει και από παλιά, το ξέρετε- ότι
κατάσχεση σε ποσά τα οποία οδηγούν τον οφειλέτη πλέον σε
αδυναµία διαβίωσης απαγορεύεται να κατάσχονται.
Γι’ αυτόν το λόγο λοιπόν υπάρχει αυτή η ρύθµιση, η οποία
όµως πλέον δεν είναι αποτελεσµατική. Και λέει το Υπουργείο Οικονοµικών προς τις τράπεζες να βρουν µία λύση και λένε και οι
τράπεζες προς το Υπουργείο Οικονοµικών «εµείς θέλουµε ρύθµιση νοµοθετική» πολύ συγκεκριµένα και όπως φαίνεται ταχύτατα τροπολογίες. Φέρτε µία τροπολογία, θα την υποστηρίξουµε, που θα κλείσει αυτό το ζήτηµα. Δεν µπορεί να συνεχιστεί
απλά η διαπραγµάτευση.
Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κάνει πράγµατι τη δουλειά του, αλλά η απόφασή του δεν έχει, όπως ξέρετε, καµµία νοµική ισχύ. Προσπαθεί να επιλύσει συναινετικά το ζήτηµα γι’ αυτό
και λέγεται Συνήγορος του Καταναλωτή. Εδώ πρέπει να βρεθεί
άµεσα λύση και δεν µπορεί πλέον το Υπουργείο Οικονοµικών να
αναµένει.
Θα πάρετε λοιπόν, κατά τη γνώµη µας, µία νοµοθετική πρωτοβουλία. Ρυθµίστε τις λεπτοµέρειες και προσδιορίστε αυτά που
πρέπει να γίνουν για τους οφειλέτες. Και αυτοί είναι µικροοφειλέτες, κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε ότι οι συντάξεις και οι µισθοί
έχουν καταβαραθρωθεί. Έχουµε µία νέα φοροκαταιγίδα τώρα
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που ετοιµάζεται µε τα ακίνητα. Έχουµε κατασχέσεις «fast track».
Ο κ. Όλι Ρεν επιβεβαιώνει αυτό που είχαµε πει σ’ αυτήν την Αίθουσα, δηλαδή ότι το µνηµόνιο και η επιτήρηση θα συνεχιστεί
τουλάχιστον µέχρι το 2048. Ο κ. Όλι Ρεν το πήγε µέχρι το 2065
και µας δίνει και δίνει και σε εσάς µία ενδιαφέρουσα πληροφορία.
Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και ιδίως τώρα
που όλοι έχουµε δεχθεί –κι εσείς πολύ σωστά έχετε δεχθεί- ότι
δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτές οι κατασχέσεις στους ανήµπορους συµπολίτες µας.
Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αναµένω και τη δευτερολογία
σας. Εάν έχετε επεξεργαστεί πράγµατι ένα σχέδιο ρύθµισης και
άµεσης απόφασης να µας το πείτε ή να δεσµευτείτε ότι αυτό το
ζήτηµα θα λήξει πράγµατι την επόµενη εβδοµάδα. Είµαστε εδώ
όλοι και φαντάζοµαι και άλλοι συνάδελφοι θα αποδεχθούµε µία
τροπολογία για το ζήτηµα αυτό, για να σταµατήσει η φοροεπιδροµή στους ανήµπορους συνταξιούχους και µισθωτούς.
Ακόµη, κύριε Υπουργέ, κατάσχεται –απαράδεκτο!- και το επίδοµα ανεργίας. Έχουν κατασχεθεί κι άλλα βοηθήµατα. Πώς θα
επιβιώσει πλέον ο ελληνικός λαός;
Αποδεικνύεται ότι αυτή η πολιτική δεν αποδίδει Παρ’ ότι εµείς
διαφωνούµε συνολικά µε την πολιτική σας, για το συγκεκριµένο
σας κάνουµε µία πρόταση και θέλουµε συγκεκριµένη ρύθµιση
εδώ και τώρα, µια τροπολογία fast track για να λύσουµε το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, το ζήτηµα, όπως το ανέλυσα
και στην πρωτολογία µου, είναι ακριβώς να εφαρµοστεί η νοµοθεσία.
Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγµή που προκλήθηκε αυτό το θέµα
είµαστε σε επαφή µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και ο σκοπός είναι να υπάρξει ξεκαθάρισµα της διαδικασίας. Και βεβαίως,
αν προκύψει θέµα νοµοθετικής ρύθµισης στο ξεκαθάρισµα
αυτής της διαδικασίας, η Κυβέρνηση –αλίµονο!- θα το κάνει. Και
θα το κάνει αν χρειαστεί πολύ σύντοµα.
Όπως σας είπα, προέχει, µέσα από αυτήν τη συζήτηση µε την
Ένωση Ελληνική Τραπεζών, να διευκρινιστεί ποιο είναι το θέµα
που οι τράπεζες έχουν και τις οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση.
Συνεπώς, να είστε σίγουρος, όπως και το Κοινοβούλιο, ότι οποιοδήποτε ζήτηµα θα αντιµετωπιστεί άµεσα και εφόσον χρειάζεται
νοµοθετική παρέµβαση και αυτή θα γίνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα περιµένουµε, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί- συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης.
Επίσης, τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες
και ένας εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η έκτη µε αριθµό 152/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο Φ.18/93893/
Δ5/12-7-2013 του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση µε τα ιδιωτικά
σχολεία, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 151/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέ-
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ρου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους υπό διαθεσιµότητα
εκπαιδευτικούς, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 146/2110-2013 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου της Βουλευτού
Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ισότιµη φορολογική αντιµετώπιση όλων
των πολιτών.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, η προσπάθεια της Κυβέρνησης να συλλέξει
κρατικά έσοδα στηρίζεται σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό στη φορολογία. Και ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια στηρίζεται σε µία πάρα
πολύ βαριά φορολογία, η οποία πέρα από τις άλλες συνέπειες
που έχει σε πάρα πολλά επίπεδα και στην κοινωνία αλλά και στην
ίδια την οικονοµία, εµφανίζει πολλά φαινόµενα και πολλά σηµεία
που έχουν πολύ έντονα στοιχεία ανισότητας.
Η φορολόγηση, και βάσει του Συντάγµατος, πρέπει πρώτα και
κύρια να είναι δίκαια κατανεµηµένη και να µην δηµιουργεί ανισότητες. Συγκεκριµένες, όµως, εισοδηµατικές κατηγορίες συµβαίνει να εµφανίζουν ένα πολύ µεγάλο ποσοστό του εισοδήµατός
τους, το οποίο δεν φορολογείται. Και φυσικά δεν µιλώ για επιδόµατα, τα οποία απορρέουν από την κοινωνική πολιτική, όπως
είναι το επίδοµα ανεργίας. Μιλώ για κατηγορίες, όπως είναι για
παράδειγµα οι Βουλευτές. Βλέπουµε ότι το αφορολόγητό εισόδηµα των Βουλευτών υπερβαίνει σε πολλές περιπτώσεις το 50%
και εκτός από αυτό παρέχονται και πάρα πολλά επιδόµατα στους
Βουλευτές, τα οποία δεν φορολογούνται.
Πέραν τούτου, στην προσπάθειά µου να δω πού εδράζονται
όλα αυτά, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα δαιδαλώδες νοµικό καθεστώς, το οποίο πραγµατικά δηµιουργεί πονηρές σκέψεις, δηλαδή
σαν να υπάρχει µία προσπάθεια συγκάλυψης.
Οπότε, θα ήθελα να µας ενηµερώσετε για τα εξής: Πόσες και
ποιες είναι αυτές οι εισοδηµατικές κατηγορίες, πέρα από τους
Βουλευτές; Γιατί όλοι οι συνάδελφοι κάναµε φορολογική δήλωση
και ξέρουµε πάρα πολύ καλά για τι µιλώ. Έχετε υπολογίσει ποια
είναι τα έσοδα, τα οποία χάνει το κράτος από τα αφορολόγητα
εισοδήµατα αυτών των κατηγοριών; Αν δεν τα έχετε υπολογίσει,
σκοπεύετε να τα υπολογίσετε;
Επίσης, σκοπεύει η Κυβέρνηση να άρει αυτό το φορολογικό
καθεστώς που ειδικά στις µέρες που διανύουµε σκανδαλίζει το
µέσο Έλληνα πολίτη, ο οποίος έχει δει να φορολογείται πάρα
πολύ βάναυσα, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εµείς ευχαριστούµε.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Μαυραγάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία Πρόεδρε, κυρία Βουλευτή, κατ’ αρχάς θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τους συνηθισµένους κανόνες της φορολογίας εισοδήµατος ή των άλλων φορολογιών,
θεωρείται µία φορολογική δαπάνη είτε είναι απαλλαγή είτε είναι
ειδικό καθεστώς είτε είναι µειωµένος συντελεστής.
Αυτές τις κατηγορίες σε όλη τη φορολογία µπορείτε να τις
βρείτε αναλυτικά ανά είδος φόρου αλλά και µε ποσά στον τόµο
εκείνο του προϋπολογισµού που αναφέρεται ακριβώς στις φορολογικές εκπτώσεις. Είναι ένας ογκωδέστατος τόµος πεντακοσίων εβδοµήντα επτά σελίδων, αν δεν κάνω λάθος, το 2013 όπου
αναλύονται κατά όνοµα και κατά ποσό αυτές οι εκπτώσεις τις
οποίες σας ανέφερα.
H µεγάλη διαφορά µεταξύ των δηµοσίων δαπανών και των φορολογικών δαπανών είναι ότι ενώ οι άµεσες δηµόσιες δαπάνες
αποτελούν αντικείµενο συζήτησης και έγκρισης από τη Βουλή
µέσω της διαδικασίας ψήφισης, οι δεύτερες αναφέρονται σε
αυτόν τον τόµο του προϋπολογισµού ξεχωριστά, συζητούνται και
εγκρίνονται άπαξ και ισχύουν µέχρι την τυχόν τροποποίηση ή κατάργησή τους.
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Μέσα στο 2013 έχουµε µέσα από τη νοµοθεσία µία σειρά από
απαλλαγές, οι οποίες εµφανίζονται στο εισόδηµα από ακίνητα,
στο τεκµαρτό εισόδηµα, εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση, δωρεάν
παραχώρηση κύριας κατοικίας τέκνων προς τους γονείς, παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο δηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Υπάρχουν απαλλαγές από το εισόδηµα από κινητές αξίες, τόκους
καταθέσεων σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα µονίµων κατοίκων
εξωτερικού, κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου. Υπάρχουν οι τόκοι των
οµολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχουν ειδικά καθεστώτα για την φορολογία των
πλοίων, όπως επίσης και απαλλαγές από το εισόδηµα µισθωτών
υπηρεσιών για συντάξεις αναπήρων πολέµου, εξωιδρυµατικά
επιδόµατα τυφλών κ.λπ..
Βεβαίως, µέσα στο 2014, από του χρόνου, που θα προκύψουν
οι φορολογικές δηλώσεις του 2015, έχουν περαιτέρω περιοριστεί
σε περιπτώσεις κυρίως κοινωνικές και για άτοµα που έχουν χαµηλό εισόδηµα και για άτοµα τα οποία έχουν κάποιες κοινωνικές
ανάγκες.
Συνεπώς, σε αυτό το πλέγµα όλων των διατάξεων, που δεν
είναι µόνο µέσα στο εισόδηµα, αλλά είναι και σε άλλες φορολογίες, η δικαιολογητική του βάση κατά καιρούς ήταν είτε ότι δίδονται κάποια κίνητρα για την ανάπτυξη είτε χορηγούνται σε
κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών οι οποίες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Για παράδειγµα, φέραµε µία ειδική φορολόγηση για
τους αγρότες, διότι για πρώτη φορά φορολογούνται οι αγρότες
και ο συντελεστής αυτός θα πρέπει να είναι χαµηλός. Επίσης,
υπάρχει ειδική φορολόγηση για τους ναυτικούς, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τις ειδικές συνθήκες.
Συνεπώς, όλο αυτό το πλέγµα περιορίζεται σε κάποιες ειδικές
κατηγορίες πλέον και η Κυβέρνηση ήδη µε τη φορολογία εισοδήµατος το έχει µειώσει αρκετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υφυπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι, αλλά πρέπει
να πω ότι µάλλον ο Γιώργος Σεφέρης, όταν έλεγε «Ελλάδα, η
χώρα των παράλληλων µονολόγων», πρέπει να είχε υπ’ όψιν τέτοιες συζητήσεις. Θεωρείτε ότι απαντήσατε στην ερώτησή µου;
Βάσει, λοιπόν, του πόθεν έσχες των Βουλευτών για το 2011,
όπως αυτό είναι αναρτηµένο στο διαδικτυακό ιστότοπο της Βουλής, φαίνεται ότι το µη φορολογητέο ποσοστό της βουλευτικής
αποζηµίωσης υπερβαίνει το 50% και σε ορισµένες περιπτώσεις
φτάνει το 75%.
Θα ήθελα να σας πω και εγώ µια άλλη κατηγορία, γιατί εσείς
µου αναφέρατε τους αγρότες και τους αναπήρους πολέµου.
Βάσει του ν. 3842/2010, στο ίδιο φορολογικό καθεστώς µε αυτό
των Βουλευτών έχουν ενταχθεί και οι δικαστές. Συγκεκριµένα,
λοιπόν, σας ενηµερώνω ότι το φορολογητέο εισόδηµα των Βουλευτών, το οποίο φορολογείται, κυµαίνεται ανάµεσα στις 18.000
ευρώ και τις 30.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αντιστοιχεί περίπου σε 65.000 ευρώ.
Σύµφωνα µε το χωρίο του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Ζ’ Ψηφίσµατος του Συντάγµατος του 1975, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, από τη βουλευτική αποζηµίωση πρέπει να αφαιρείται
ποσό ίσο µε το 25% του ακαθαρίστου ποσού της ως τεκµαρτό
ποσό για την κάλυψη των δαπανών µίσθωσης γραφείων κ.λπ..
Όµως, βλέπουµε -και ο καθένας από εδώ το ξέρει, όταν παίρνει το εκκαθαριστικό του- ότι δίνονται επιδόµατα και για την εκµίσθωση των γραφείων και επίδοµα κίνησης και για ταχυδροµικά
τέλη, τα οποία µάλιστα και δεν φορολογούνται.
Άρα προκύπτει ότι το σκανδαλώδες καθεστώς της φορολόγησης ή µη φορολόγησης των Βουλευτών, δεν εδράζεται σε κανένα
νόµο ή, τουλάχιστον, δεν εδράζεται σε αυτό το νόµο τον οποίο
σας είπα εγώ, µε βάση αυτό το χωρίο του Συντάγµατος. Αν υπάρχει κάποιος άλλος, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ενηµερώσετε
τη Βουλή.
Επίσης, όπως σας είπα προηγουµένως, το γεγονός ότι δεν
αφορά µόνο τους Βουλευτές, αλλά αφορά και άλλες εισοδηµατικές κατηγορίες, δεν αποτελεί µόνο ηθικό σκάνδαλο, αλλά αποτελεί και δηµοσιονοµικό σκάνδαλο. Θέλω πραγµατικά να µου
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πείτε ποια είναι ακριβώς τα ποσά, εάν τα έχετε υπολογίσει, τα
οποία χάνει το ελληνικό δηµόσιο από αυτές τις φορολογικές ούτε καν- ελαφρύνσεις, απ’ αυτά τα ποσά τα οποία δεν φορολογούνται καν και τα οποία σας είπα ότι αποτελούν ένα σκάνδαλο,
ειδικά για τη φορολογική λαίλαπα την οποία υφίσταται ο µέσος
Έλληνας τα τελευταία χρόνια.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, το έχουµε πει πάρα πολλές
φορές ότι είµαστε υπέρ της φορολογικής ισότητας και της φορολόγησης όλου του ποσού της βουλευτικής αποζηµίωσης βάσει
της φορολογικής κλίµακας φυσικών προσώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία Πρόεδρε, συγγνώµη, ίσως δεν κατανόησα την ερώτηση.
Όµως, διάβασα αυτά τα οποία αναφέρονται στην ερώτηση. Το
αντικείµενό της δεν ήταν η βουλευτική αποζηµίωση αλλά, αν δεν
κάνω λάθος, ήταν εν γένει οι απαλλαγές που υπάρχουν στην ελληνική νοµοθεσία. Συνεπώς, είµαι υποχρεωµένος να απαντάω
στις ερωτήσεις και να είµαι προετοιµασµένος για τις ερωτήσεις
που µου κάνετε.
Σας απάντησα πάρα πολύ εξειδικευµένα και δεν το απέφυγα.
Πεντακόσιες εβδοµήντα επτά σελίδες υπάρχουν στον προϋπολογισµό του 2013, ξεχωριστός τόµος, µε τον τίτλο «Φορολογικές
Δαπάνες». Εκεί αναφέρονται µία-µία, ανά είδος φόρου και ποσά.
Βεβαίως, ορισµένα από τα ποσά είναι µε βάση την προηγούµενη
χρονιά, διότι µε αυτή µπορεί να γίνει ο υπολογισµός.
Άρα, µη µου λέτε ότι δεν σας απάντησα. Θέλετε να σας διαβάσω πεντακόσιες εβδοµήντα επτά σελίδες; Είναι κάπως δύσκολο µέσα σε τρία λεπτά. Εκεί, λοιπόν, σας λέω ότι υπάρχουν
οι πίνακες, περιληπτικά στην αρχή, όπου αναφέρονται ποσά για
κάθε κατηγορία φορολογικής δαπάνης και συνολικά και αναλυτικά, δηλαδή για κάθε κατηγορία όπου υπάρχει µία απόκλιση από
τους γενικούς κανόνες φορολογίας.
Η εξήγηση που σας έδωσα είναι για κοινωνικούς και για αναπτυξιακούς λόγους. Αυτές είναι οι κύριες κατηγορίες που αναφέρονται µέσα εδώ. Αναφέρονται όλες, αλλά οι κύριες κατηγορίες που έχουν δοθεί αυτές οι αποκλίσεις, είναι αυτά που σας
είπα.
Περαιτέρω, έγινε µία προσπάθεια από την Κυβέρνηση να περιοριστούν οι απαλλαγές, τουλάχιστον στη φορολογία εισοδήµατος, σε απαλλαγές που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Βεβαίως,
όπου υπήρχε κάποιο πρόβληµα και εκεί όπου καταργήθηκε µια
φορολογική έκπτωση, να δοθεί ένα επίδοµα.
Συνεπώς, στην ερώτησή σας νοµίζω ότι απάντησα, και απάντησα µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Εάν θέλετε, µπορείτε να δείτε
ακριβώς όλα τα ποσά και όλες τις ειδικές κατηγορίες, ανά ποσό,
στον τόµο του προϋπολογισµού. Βεβαίως, θα ξαναέρθει και στη
Βουλή εν όψει του 2014, επικαιροποιηµένος, όπως γίνεται κάθε
χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαυραγάνη.
Εισερχόµαστε στην τρίτη µε αριθµό 142/21-10-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κέρκυρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την τροποποίηση των
όρων διαγωνισµού για την ακτοπλοϊκή γραµµή Κέρκυρας – Διαποντίων Νήσων.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ένας από τους άξονες της νησιωτικής στρατηγικής, όπως γνωρίζετε, είναι η δηµιουργία νησιών ίσων ευκαιριών, και µάλιστα όσον αφορά µικρά και αποµακρυσµένα νησιά,
το να δοθούν δηλαδή στους κατοίκους και επιχειρηµατίες κάθε
νησιού ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της καθηµερινότητας, όπως ακριβώς και στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Μία βασική, όµως, προϋπόθεση για να συµβεί αυτό, κύριε
Υπουργέ, είναι η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, µε
τρόπο που να διευκολύνει την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των
επαγγελµατιών, διότι οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας, και ιδι-
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αίτερα των πιο µικρών νησιών, αντιµετωπίζονται συχνά ως πολίτες β’ κατηγορίας.
Δεν θέλω να σταθώ στη γεωπολιτική σηµασία αυτών των νησιών. Δεν θέλω ακόµη να σταθώ και στο γεγονός ότι η περιοχή
αυτή θεωρείται, κατά πολλούς, ένα πολύ µεγάλο χαρτί της ενεργειακής πολιτικής σας. Θα σταθώ, όµως, στο γεγονός ότι εκεί
ζουν Έλληνες πολίτες που µε νύχια και µε δόντια προσπαθούν
να µην εγκαταλείψουν αυτά τα νησιά. Φαντάζεστε τι θα συµβεί
αν γίνει αυτό.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τη σύνδεση αυτών των νησιών –και µιλάµε για τους Οθωνούς, Ερείκουσα, Μαθράκι- µε τη νήσο της
Κέρκυρας εδώ και δεκαετίες έχουµε τεράστια προβλήµατα. Η
άγονη αυτή γραµµή εδώ και δεκαετίες εξυπηρετείται από ένα
οχηµαταγωγό µε περιορισµένες µεταφορικές δυνατότητες ακόµα και επιβατικών οχηµάτων.
Το πλοίο αυτό δεν µπορεί να µεταφέρει µεγάλα οχήµατα και
µηχανήµατα για οικοδοµικές εργασίες και έργα υποδοµών. Δεν
µπορεί, επίσης, να διακινήσει επαρκείς ποσότητες υλικών και
πρώτων υλών αγροτικών προϊόντων και καυσίµων. Έτσι η µεταφορά εξοπλισµού και αγαθών αποβαίνει για τους κατοίκους και
τους επαγγελµατίες οικονοµικά δυσβάσταχτη.
Κύριε Υπουργέ, για να αντιµετωπιστεί αυτό το τραγικό αδιέξοδο σε αυτά τα νησιά έχουν προταθεί κάποιες συγκεκριµένες
λύσεις. Οι κυριότερες από αυτές είναι να δροµολογηθεί στη
γραµµή Κέρκυρας- Διαποντίων Νήσων και πορθµείο ανοιχτού
τύπου, το οποίο έχει αυξηµένη χωρητικότητα και οχηµάτων κάθε
τύπου και επιβατών.
Επίσης θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο, οι συµµετέχοντες του
διαγωνισµού να προτείνουν στην προσφορά τους συγκεκριµένες
χρεώσεις για συγκεκριµένες µεταφορικές εργασίες, ώστε να
πάψει η αυθαίρετη τιµολόγηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ακόµη ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Για την υιοθέτηση αυτών των λύσεων απαιτείται η τροποποίηση των όρων του σχετικού διαγωνισµού. Αυτό σας ζητάµε στην
ερώτηση.
Εποµένως, θέλω να ακούσω από εσάς αν προτίθεστε να το κάνετε αυτό, προκειµένου µία επιδοτούµενη γραµµή να ανταποκρίνεται πράγµατι στον κοινωνικό και οικονοµικό της σκοπό. Βέβαια,
αυτό δεν θα λύσει όλα τα προβλήµατα της συγκοινωνίας αυτών
των νησιών µε την Κέρκυρα, αλλά θα είναι ένα πάρα πολύ θετικό
βήµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Γκερέκου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης για να απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας συναδέλφου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Γκερέκου,
την εκλεκτή συνάδελφο, για την ερώτησή της αυτή. Ιδιαίτερα για
το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τρία µικρά νησιά, τα οποία όπως πολύ σωστά ανέφερε και η ίδια- αποτελούν ένα γεωπολιτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα, πέρα από το κάλλος το οποίο
έχουν προσωπικά, επειδή έχω επισκεφθεί και τα τρία στο παρελθόν, µπορώ να σας διαβεβαιώσω γι’ αυτό.
Κυρία Γκερέκου, κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία κάθε
νησιώτη να έχει κάθε µέρα µεγάλο πλοίο το οποίο θα φτάνει στο
νησί του, ανεξαρτήτως αν υπάρχει κίνηση ή όχι. Τα στοιχεία που
έχουµε στη διάθεσή µας µέχρι τώρα δείχνουν ότι δεν υπάρχει
πρόβληµα κάλυψης των αναγκών. Αυτό το λέω διότι µέχρι σήµερα ανά δροµολόγιο διακινούνται περίπου τρία Ι.Χ. και ένα φορτηγό. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η πολύ µεγάλη ζήτηση, για να
παραστεί η ανάγκη να δροµολογήσουµε πολύ µεγαλύτερο πλοίο.
Προσωπικά έχω σκεφτεί πάρα πολύ πάνω σ’ αυτήν τη γραµµή.
Η λογική σύνδεσή της θα είναι από κάποιο λιµάνι αφετηρίας της
βόρειας Κέρκυρας, ώστε να είναι τακτική. Σήµερα εξυπηρετούνται τα νησιά µε δύο δροµολόγια. Δηλαδή, από τον Άγιο Στέφανο
ή την Παλαιοκαστρίτσα υπάρχει δροµολόγιο δύο φορές την
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εβδοµάδα και ένα δροµολόγιο την εβδοµάδα από την Κέρκυρα
µε ένα επιβατικό οχηµαταγωγό πλοίο.
Το µικρό πλοίο, το οποίο εξυπηρετεί τη γραµµή Άγιος Στέφανος ή Παλαιοκαστρίτσα-Ερεικούσα-Μαθράκι-Οθωνοί, εξυπηρετεί
επιβάτες και έχει ένα χώρο δέκα τετραγωνικών µέτρων για εµπορεύµατα προκειµένου να εξυπηρετηθούν τα νησιά, ενώ το επιβατικό οχηµαταγωγό το οποίο εξυπηρετεί τη γραµµή ΚέρκυραΕρεικούσα-Μαθράκι-Οθωνοί διαθέτει περίπου εκατό τετραγωνικά µέτρα για να εξυπηρετήσει αυτοκίνητα και φορτηγά.
Κυρία συνάδελφε, έλαβα την επιστολή των τοπικών συµβουλίων και των κατοίκων. Θα ήθελα να σας πω ότι είχαµε ήδη προχωρήσει στην προκήρυξη αυτών των δροµολογίων, βάσει των
περσινών. Τα δροµολόγια αυτά, υπήρχαν άλλωστε, βάσει της πάγιας τακτικής που ακολουθείται για τη δροµολογιακή περίοδο
από 1η Νοεµβρίου έως 31 Οκτωβρίου, ότι σε περίπτωση δηλαδή,
που δεν έχει δηλωθεί ένα πλοίο στις αρχές Ιανουαρίου για ελεύθερη δροµολόγηση, θα πρέπει να έχουµε βγάλει αυτή την επιδοτούµενη γραµµή.
Η υπηρεσία µας εξετάζει πολύ σοβαρά αυτό το θέµα µε βάση
τα διαθέσιµα πλοία που υπάρχουν και µε βάση το ενδιαφέρον το
οποίο υπάρχει. Συνυπολογίζουµε,βέβαια και το κόστος, το οποίο,
αν χρειαστεί, θα ανέβει. Νοµίζω ότι αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον
για την κάλυψη αυτής της προκήρυξης, µπορούµε ενδεχοµένως
να δούµε στη συνέχεια µία απευθείας ανάθεση δηµόσιας υπηρεσίας σε κάποιο πλοίο, που θα ικανοποιεί αυτό το αίτηµα. Σήµερα,
όµως, υπάρχει ένας διαγωνισµός στον «αέρα» και περιµένουµε
να δούµε αν θα υπάρξει και το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Και αυτό
γιατί από τη µία (δεν αναγράφεται, ισχύει) οι τιµές της επιδότησης που δίνουµε είναι σταθερές σε σχέση µε πέρυσι, από την
άλλη, όµως, υπάρχει µία µεταβλητότητα στην τιµή των καυσίµων.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η κ. Γκερέκου έχει τον λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε προσοχή, αλλά θα µου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Πιστεύω ότι όταν
υπάρχει πολιτική βούληση –και νοµίζω ότι εσείς την έχετε- µπορεί να βρεθεί πραγµατικά λύση.
Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα στοιχεία, για τα οποία µε ενηµερώσατε, δεν ισχύουν ακριβώς έτσι. Γι’ αυτό, επιτρέψτε µου να
σας πω κάποια περισσότερα πράγµατα, ώστε να καταλάβουµε
λίγο τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτο, ζωτικής σηµασίας δραστηριότητες γι’ αυτά τα νησιά να επιφέρουν τέτοια οικονοµική αιµορραγία στους κατοίκους και τους επαγγελµατίες. Μιλήσατε
για πανέµορφα νησιά γεωπολιτικής σηµασίας και συµφωνήσατε
σ’ αυτό. Πώς, λοιπόν, θα αναπτυχθούν αυτά τα νησιά; Πώς, επιτέλους, θα µπορέσουµε να δώσουµε αυτές τις ευκαιρίες, για να
µείνουν οι κάτοικοι σε αυτά τα νησιά, αν δεν λύσουµε αυτά τα
φοβερά προβλήµατα;
Θα σας πω χαρακτηριστικά τι µας λένε επιστολές από ιδιώτες
–παρ’ όλο που και εµείς έχουµε την προσωπική µας εµπειρία για
το πόσο δύσκολα ζουν εκεί στα νησιά- που έχουν αναλάβει έργα.
Ένας ιδιώτης, λοιπόν, που έχει αναλάβει έργα από τη ΔΕΗ
στην Ερείκουσα και στους Οθωνούς, λέει ότι έχει επανειληµµένα
αναγκαστεί να ναυλώσει ανοιχτό πορθµείο –αυτό που ζητάµε
αυτήν τη στιγµή- όχι γενικώς για να κάνει απεριόριστες ώρες,
αλλά για να αντικαταστήσει κάποιες από αυτές που κάνει ήδη το
οχηµαταγωγό, για να µεταφέρει µηχανήµατα και υλικά στην Ερείκουσα. Λέει, λοιπόν, ότι δεν µπορούσε να µεταφέρει ένα µικρό
αγροτικό στους Οθωνούς µε εξοπλισµό για τον τοπικό σταθµό
της ΔΕΗ, µε αποτέλεσµα τον κίνδυνο διακοπής –και αυτό έχει
συµβεί- ηλεκτροδότησης του νησιού.
Άλλα παραστατικά, επίσης, αποδεικνύουν ότι η αποστολή µιας
παλέτας από την Αθήνα στην Κέρκυρα κόστισε 71 ευρώ, όταν η
αποστολή της ίδιας παλέτας από την Κέρκυρα στην Ερείκουσα
κόστισε, κύριε Υπουργέ, 738 ευρώ! Μάλιστα, αυτό µπορούµε να
σας το αποδείξουµε. Κόστισε, λοιπόν, δέκα και πλέον φορές περισσότερο.
Σε άλλη περίπτωση έχει ζητηθεί για τη µεταφορά δύο µικρών
µετασχηµατιστών –ο όγκος των οποίων καταλαµβάνει την καρό-
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τσα ενός αγροτικού φορτηγού- το ποσό των 3.000 ευρώ. Αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ, ότι µιλάµε για σκανδαλώδεις χρεώσεις!
Υπάρχει, επίσης, ένα δεύτερο σκέλος στην οικονοµική διάσταση του προβλήµατος. Η τροποποίηση των δροµολογίων µε
την ένταξη και πορθµείου ανοιχτού τύπου µπορεί να µην επιβαρύνει ούτε στο ελάχιστο τα δηµόσια οικονοµικά. Και αυτό το λέω,
δεδοµένου ότι εσείς µιλάτε για την κρίση που υπάρχει και την
αδυναµία τού να µπορούµε να είµαστε τόσο πολύ ανοιχτοί σ’
αυτά τα θέµατα. Αντιθέτως, λοιπόν, το κόστος της γραµµής Κέρκυρα-Διαπόντια Νησιά µπορεί, σύµφωνα µε µια εκδοχή –την
οποία µπορείτε να ελέγξετε- να µειωθεί από 753.000 ευρώ σε
615.000 ευρώ. Το δε τµήµα αυτών των χρηµάτων που αποµένει,
εξοικονοµούνται και µπορούν πραγµατικά να ενισχύσουν ακόµα
περισσότερο τη γραµµή Αγίου Στεφάνου-Διαποντίων Νήσων.
Κύριε Υπουργέ, όλα τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι θα πρέπει
επιτέλους να βρεθεί –γιατί χρόνια τώρα δεν έχει βρεθεί- µία λειτουργική λύση σε ένα χρόνιο πρόβληµα. Ο χρόνος πιέζει, ο τρόπος υπάρχει. Αυτό που απαιτείται είναι πολιτική βούληση, την
οποία πιστεύω ότι εσείς έχετε και µπορείτε πραγµατικά να µας
το αποδείξετε.
Μάλιστα, εµείς µπορούµε να σας προτείνουµε µία λύση. Είπατε ότι είναι ήδη σε εξέλιξη ο διαγωνισµός. Θα µπορούσε, λοιπόν, να ανακληθεί άµεσα ο διαγωνισµός –επιτρέπεται και έχει
γίνει κι άλλες φορές- για να τροποποιηθούν οι όροι του και σε
αυτό το µεσοδιάστηµα που αυτά τα νησιά κινδυνεύουν ενδεχοµένως να µείνουν χωρίς συγκοινωνία µέχρι να έχουµε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να παραταθεί η ισχύουσα
σύµβαση, όπως έχει γίνει άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Έτσι,
για πρώτη φορά επιτέλους θα κάνετε ένα πολύ θετικό βήµα, για
να λυθεί αυτό το πρόβληµα και να µην περιµένουµε την επόµενη
χρονιά για να αντιµετωπιστεί ίσως µε κάποιον άλλο τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία Γκερέκου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όντως, ορισµένα από τα στοιχεία τα οποία αναφέρετε –και δεν
έχω κανένα λόγο να αµφιβάλω για την εγκυρότητά τους - είναι
συγκλονιστικά. Αν συζητάµε για πλοίο ανοιχτού τύπου, για φέρρυ
µπόουτ ή αν θέλετε ακόµα πιο συγκεκριµένα «παντόφλα», αυτό
δεν µπορεί να κινείται στις χαρακτηρισµένες ως «ανοιχτές θάλασσες», αλλά σε προστατευµένες διαδροµές. Και προστατευµένες διαδροµές θεωρούνται η Ερείκουσα µε το Σιδάρι, το
Σιδάρι µε το Μαθράκι και ο Άγιος Στέφανος µε το Μαθράκι. Από
αυτό και µόνο το στοιχείο που σας παραθέτω, σηµαίνει ότι θα
πρέπει να αλλάξουµε συνολικά.
Αν πάµε σ’ αυτήν τη λύση, λοιπόν, σηµαίνει ότι θα διακόψουµε
τις άλλες δύο επιδοτήσεις, επειδή δεν µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά στο πλαίσιο του προϋπολογισµού που έχει τεθεί.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη χωρητική ικανότητα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν έκανε από µόνο του τη µείωση των τετραγωνικών του διατιθέµενου γκαράζ. Επαναλαµβάνω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν πήρε από µόνο του την απόφαση
το 2010.
Έχω µπροστά µου µία επιστολή εκατόν δεκαοκτώ κατοίκων
των Νήσων, η οποία εστάλη στο Υπουργείο τον Ιούλιο του 2010.
Μ’ αυτήν την επιστολή τους, λοιπόν, οι κάτοικοι ζητάνε τη µείωση
των τετραγωνικών µέτρων στο γκαράζ των πλοίων από εκατόν
πενήντα σε εκατό τετραγωνικά, διότι αυτό δεν αποτελεί εµπόδιο
για τη δροµολόγηση µεγαλύτερων πλοίων.
Εάν, λοιπόν, είναι πραγµατικά τέτοιες οι ανάγκες, να αλλάξουµε τους όρους της διακήρυξης και να ζητάµε άλλου τύπου
πλοίο και για άλλου τύπου διαδροµή, όπως σας προανέφερα. Και
σίγουρα µε άλλες προϋποθέσεις. Επισηµαίνω δε ότι η επιστολή
των φορέων ήρθε αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνταξης της προκήρυξης.
Νοµίζω,συγκεκριµένα, ότι ήρθε σε εµάς στα µέσα του περασµένου µήνα, αφού είχαµε ολοκληρώσει όλη αυτήν τη διαδικασία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς, είµαστε διατεθειµένοι και µε τους τοπικούς φορείς και
µε την τοπική κοινωνία και µε εσάς προσωπικά που έχετε αναδείξει κοινοβουλευτικά το θέµα, να καθίσουµε να εξετάσουµε την
προσφορότερη λύση. Είµαστε ανοικτοί σε προτάσεις και σε καµµία περίπτωση δεν θέλουµε να αφήσουµε στην τύχη τους τους
κατοίκους αυτών των τριών νησιών. Ας µην λησµονούµε, εξάλου,
οτι έχουν ταλαιπωρηθεί ήδη από το γεγονός του ότι τα λιµάνια
τους ήταν µέχρι σήµερα «ορφανά». Χωρίς δηλαδή διοικητικό
φορέα. Αυτό το πρόβληµα το λύνουµε τώρα, µε την ένταξή τους
στον Οργανισµό Λιµένος Κερκύρας, ώστε να µπορούν να συντηρηθούν. Φυσικά µε τον ίδιο τρόπο θα προχωρήσουµε και σε ο,τι
αφορά την ακτοπλοϊκή τους σύνδεση, επιλέγοντας τον προσφορότερο τρόπο.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµεθα τώρα στην δεύτερη µε αριθµό 144/21-10-2013,
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις περικοπές και τις
καθυστερήσεις στις πληρωµές των αγροτών.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε και προκύπτει από πρόσφατη έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ, σωρευτικά την περίοδο 2009-2012 το εισόδηµα των
αγροτών έχει µειωθεί κατά 20%, δηλαδή περίπου 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2013 η κατάσταση θα είναι χειρότερη, όχι µόνο
λόγω του αυξηµένου κόστους παραγωγής, αλλά κυρίως γιατί οι
αγρότες βρίσκουν τους λογαριασµούς τους να πιστώνονται µε
χρήµατα µειωµένα κατά 15% έως 40% είτε από εξισωτικές αποζηµιώσεις, είτε από επιστροφές ειδικού φόρου κατανάλωσης του
πετρελαίου, είτε από επιστροφές ΦΠΑ.
Αφού αναστατώσατε κυρίως τους παραγωγούς των ορεινών,
µειονεκτικών περιοχών µε τα µειωµένα ποσά της εξισωτικής αποζηµίωσης που κατατέθηκαν στους λογαριασµούς τους, αναγκαστήκατε τελικά -και το παρουσιάζετε µάλιστα και ως επιτυχία
σας- να υποσχεθείτε ότι θα πληρώσετε και όσους ονοµάσατε
«επιλαχόντες δικαιούχους», που είναι καινούργιος όρος, κυρία
Πρόεδρε, αυτός στον αγροτικό χώρο. Πληροφορηθήκαµε µάλιστα µε δύο ανακοινώσεις σας –µια κάνατε εσείς ως Υπουργός
και µία ο Αναπληρωτής Υπουργός- ότι έχετε προφορική ειδοποίηση από τις υπηρεσίες της Κοµισιόν για να µπορέσετε να αυξήσετε τελικά πάνω από τα 130.000.000 ευρώ το κονδύλι για την
εξισωτική αποζηµίωση για το 2012.
Μην τους παρακαλάτε, κύριε Υπουργέ, γιατί ακούσαµε πριν
λίγες µέρες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου τον επίτροπο γεωργίας να αποκαλεί αυτές τις ικεσίες «ζητιανιές». Ξέρατε ότι θα δηµιουργηθεί το πρόβληµα από την αρχή της
χρονιάς, ξέρατε ότι θα φτάσουν σε αυτήν την κατάσταση και έτσι
δώσατε δικαιώµατα.
Επίσης, οι αγρότες βρίσκουν µειωµένα κατά 15% έως 30% τα
χρήµατα που πιστώθηκαν στους λογαριασµούς τους από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου. Αυτό σηµαίνει ότι ούτε καν η αναπροσαρµογή µε τον αυξηµένο συντελεστή από τα Υπουργεία Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
δεν έχει προσµετρηθεί. Αφού µειώσατε πρώτα την επιστροφή
του ΦΠΑ από το 11% στο 6%, τώρα έρχεστε ουσιαστικά και µε
αυτές τις τακτικές εντείνετε τη λιτότητα σε βάρος των αγροτών.
Κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε ότι καθυστερείτε την καταβολή
της επιστροφής του ΦΠΑ. Χρησιµοποιείτε για πρώτη φορά τον
ΕΛΓΑ ως εργαλείο µε τις αυθαίρετες τιµές παραγωγού που χρησιµοποιεί, για να καθυστερήσετε την παραπέρα πληρωµή του
ΦΠΑ για πάνω από επτά µήνες ή ακόµα και να µην τον αποδώσετε στους αγρότες, αν και έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως
είναι τα τιµολόγια της συλλογής του 2012 για το βαµβάκι, για τα
σιτηρά και τα λοιπά.
Επίσης, είναι και ο έλεγχος της παραγωγής που γίνεται και έχει
αφεθεί, µέσα από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, οι οποίες
δεν αποδέχονται ως αληθείς τις δηλούµενες παραγόµενες καλλιέργειες, µέσω των επιτροπών που έχουν συστήσει οι ΔΟΥ, οι
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Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν καταλήγουν να
αµφισβητούν τις πραγµατικές…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώστε, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι η επιστροφή και του
ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου δεν είναι
απλά συµπλήρωση στο εισόδηµα των αγροτών. Είναι εισόδηµα
επιβίωσης και πρέπει αυτό να τα τακτοποιήσουµε γρήγορα. Στη
δευτερολογία µας θα πούµε περισσότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Aποστόλου.
Θα απαντήσει στην ερώτησή σας ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον κ. Αποστόλου για την ερώτησή του, διότι µας δίνει την
ευκαιρία να πληροφορήσουµε το Σώµα και για ορισµένες ανακρίβειες που ακούστηκαν και να εξηγήσουµε τις θέσεις µας για
τα συγκεκριµένα θέµατα που τέθηκαν, είτε αυτό αφορά την εξισωτική αποζηµίωση είτε αυτό αφορά την επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών. Θίχτηκαν και τα θέµατα
της επιστροφής του ΦΠΑ. Αν έχουµε χρόνο, θα απαντήσουµε και
σε αυτό.
Θέλω, όµως, από την αρχή να δηλώσω ότι δεν µπορούν να
ακούγονται σε αυτήν την Αίθουσα εκφράσεις, όπως ότι το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν στέκεται αρωγός στο να
υποστηρίξει τη ρευστότητα στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και σε όλους τους ασχολούµενους µε τον τοµέα της γεωργίας. Θα εξηγηθώ, αρχίζοντας από την εξισωτική αποζηµίωση.
Τι είπαµε τον Ιούνιο, που δώσαµε –συνεπείς τη ρήσει µας- το
50% της εξισωτικής αποζηµίωσης και εξηγήσαµε τον λόγο: Η εξισωτική αποζηµίωση κατευθύνεται κυρίως σε κτηνοτρόφους ορεινών, ηµιορεινών περιοχών, απόµακρων νησιών κ.λπ., επειδή τότε
είναι ο καιρός που οι αγρότες της φυτικής παραγωγής συγκοµίζουν προϊόντα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ζωοτροφές,
και πρέπει να πάρουν τα χρήµατα αυτά και να αρχίσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους σε ζωοτροφές.
Είπαµε, λοιπόν, τότε ότι το υπόλοιπο 50% θα δοθεί αργότερα
και µάλιστα τον Σεπτέµβριο µε Οκτώβριο. Έτσι γίνεται. Τότε τα
χρήµατα που υπολογίστηκαν νοµίζαµε ότι θα ήταν ικανά να είναι
γύρω στα 130 εκατοµµύρια –άρα, δώσαµε 80 εκατοµµύρια και
είχαµε άλλα 50- όµως, οι δηλώσεις τους και οι εκκαθαρίσεις που
έγιναν από τα προηγούµενα χρόνια έδειξαν ότι το ποσό αυτό δεν
είναι αρκετό. Θα χρειάζονταν άλλα 30 εκατοµµύρια.
Σας θυµίζω, όµως, ότι η εξισωτική αποζηµίωση αποτελεί τµήµα
χρηµάτων από εθνικούς πόρους και τµήµα χρηµάτων –κοντά στο
30%- από τους κοινοτικούς πόρους. Για την τροποποίηση αυτού
του προγράµµατος, ναι, χρειάζεται να πει θετική γνώµη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πράγµατι, έτσι έγινε. Σε αυτήν τη συζήτηση της επιτροπής, δηλαδή των ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµµετείχαν άνθρωποι από τη δική µας µόνιµη ελληνική αντιπροσωπεία που
έχουµε στις Βρυξέλλες. Είπαν, λοιπόν, στη συζήτηση «Ναι, η
απόφαση είναι θετική. Όµως, δεν κάνουµε τίποτα µέχρις ότου
αυτή η απόφαση έρθει γραπτά στο Υπουργείο µας, προκειµένου
να πληρώσουµε και τα υπόλοιπα χρήµατα.»
Εµείς, όπως και στην περίπτωση της εξισωτικής αλλά και στην
περίπτωση επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών –θα πω το ίδιο πράγµα, γιατί η ιστορία είναι ακριβώς
ίδια- είχαµε το εξής δίληµµα: Έχουµε δηλαδή αυτήν τη στιγµή
να γυρίσουµε –ας πούµε- 100 εκατοµµύρια τον Οκτώβριο εξισωτική αποζηµίωση. Αυτήν την ώρα έχουµε τη θετική γνώµη για τα
70 και τα έχουµε. Να τα δώσουµε στους κτηνοτρόφους ή να περιµένουµε να έρθει η οριστική έγκριση και των υπόλοιπων
τριάντα και να τα δώσουµε όλα µαζί;
Πρυτάνευσε η άποψη να δώσουµε τώρα τα 70, για να αρχίσουν πάλι για τον ίδιο λόγο οι άνθρωποι να παίρνουν ζωοτροφές
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για τον χειµώνα και σε δέκα-είκοσι µέρες, µόλις έρθει και η άλλη
–ούτως ή άλλως στους λογαριασµούς τους πιστώνονται αυτόµατα και τα υπόλοιπα λεφτά- θα δώσουµε και τα υπόλοιπα χρήµατα. Αυτό είπαµε και αυτό κάναµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας πω τι κάναµε και για το κοµµάτι του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών.
Θέλω, όµως, να σας θυµίσω -γιατί αρέσκεστε να λέτε τι παίρνει
η πολιτεία από τον αγρότη- ότι µε τη νέα αύξηση της εξισωτικής
αποζηµίωσης για τους κτηνοτρόφους των ορεινών αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας µας η συνδεδεµένη ενίσχυση, όχι
η ενιαία –θα µιλήσω µετά στη δευτερολογία για την ενιαία- θα
πλησιάσει τα 970 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή κοντά στο ένα δισεκατοµµύριο, µόνο γι’ αυτήν την κατηγορία κτηνοτρόφων. Το
λέω, για να δείτε τι κάνουµε για τους κτηνοτρόφους, κύριε Αποστόλου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µην προσπαθείτε να «µπαλώσετε» τα πράγµατα. Κάθε χρόνο προβλέπατε 160 εκατοµµύρια ευρώ και φέτος
προβλέψατε 130 εκατοµµύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, για τις
υπόλοιπες διαδικασίες, η πίεση ήταν αυτή η οποία σας ανάγκασε
να προβείτε σε αυτήν τη συµπληρωµατική παρέµβαση. Εµείς δεν
λέµε ανακρίβειες και, βέβαια, δεν είναι µόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που δηµιουργεί προβλήµατα, είναι συνολικά η
λειτουργία της Κυβέρνησης και θα έχετε κι εσείς τις επιπτώσεις,
γιατί λειτουργείτε µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο.
Εγώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσετε µερικά άλλα πράγµατα, επειδή
δεν υπάρχει τόσο η δυνατότητα να έχουµε συχνή συνάντηση, ιδιαίτερα στη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήµατα που έχουν σχέση µε το αν σκοπεύετε να µπλοκάρετε τις
κοινοτικές ενισχύσεις, όπως ακόµα και αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ
για τους αγρότες που δεν πληρώνουν τις εισφορές τους στον
ΟΓΑ. Είναι αλήθεια, δηλαδή, ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση; Γίνεται συζήτηση και υπάρχουν αλλεπάλληλα δηµοσιεύµατα. Δεν
είναι κάτι που σας λέµε εµείς. Έχει ήδη µπει από πλευράς τρόικας τέτοιο ζήτηµα. Μήπως, λοιπόν, µπορείτε να µας απαντήσετε;
Επίσης, επειδή βρισκόµαστε σε µία µέρα που είδαµε να δίνεται
ο ενιαίος φόρος ακινήτων στη διαβούλευση, πρέπει να µας πείτε,
κύριε Υπουργέ, αν τελικά εσείς συµφωνείτε µε την επιβάρυνση
της καλλιεργούµενης αγροτικής γης –επιµένω για την καλλιεργούµενη αγροτική γη- από 1,5 ευρώ και πάνω που κλιµακώνεται
µέχρι και διψήφια νούµερα ανά στρέµµα.
Η συγκεκριµένη πρόταση, θα θέλαµε να ξεκαθαρίσουµε, έχει
καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα, σε έναν κόσµο, µάλιστα, που το
µέσο του εισόδηµα είναι κάτω από 10.000 ευρώ. Μιλάµε, δηλαδή,
για εισόδηµα κάτω ουσιαστικά από τo όριo της φτώχειας. Αν δε,
προστεθεί όλη αυτή η διαδικασία που είπαµε -µε την επιστροφή
του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου, µε την επιστροφή του
ΦΠΑ- τότε ενδέχεται να φτάσουµε σε ένα σηµείο όπου ουσιαστικά τα 2/3 των ενισχύσεων που παίρνουν οι αγρότες θα τα παρακρατήσετε και να τα πάρετε εσείς.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα τεράστιο ζήτηµα. Εµείς δεν είµαστε κατά
της φορολόγησης των αγροτών, να το ξεκαθαρίσουµε αυτό.
Όπως και υπόλοιποι πολίτες έχουν και αυτοί, βεβαίως, την υποχρέωση να προσφέρουν, εφόσον έχουν τη φορολογική δυνατότητα. Το ζήτηµα, όµως, στην προκειµένη περίπτωση είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί ενώ για εσάς η αγροτική καλλιεργούµενη
γη αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για φορολόγηση, για εµάς
αποτελεί εργαλείο άσκησης της συγκεκριµένης παραγωγικής
δραστηριότητας. Είναι παγκόσµια πρωτοτυπία, ένα εργαλείο σε
µια οικονοµική δραστηριότητα να φορολογείται αυτοτελώς ως
περιουσία. Δεν καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις, ιδιαίτερα στην
καλλιεργούµενη γη, θα είναι τέτοιες που -όταν σήµερα λέµε «πώς
θα αντιµετωπίσουµε την ερηµοποίηση που έρχεται στον αγροτικό κόσµο»- αποθαρρύνουν όλους να πάνε να καλλιεργήσουν;
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Αντίθετα, αν δεν υπήρχε η φορολογία στην καλλιεργούµενη γη,
τα πράγµατα θα ήταν πολύ πιο ευνοϊκά, πόσο µάλλον για ένα
χώρο -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- που αποτελεί -και εσείς το
αποδέχεστε και εµείς το λέµε- ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την αντιµετώπιση της κρίσης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Τσαυτάρη, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε κι
εσείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Αποστόλου, θίγετε πολλά θέµατα και αναρωτιέµαι πώς
θα τα απαντήσω όλα σε τρία λεπτά. Σας χρωστώ µια απάντηση
για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, σας χρωστώ µία απάντηση για την επιστροφή του ΦΠΑ. Θα
προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα.
Σχετικά µε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, ήµασταν «καθαροί» προς τους αγρότες. Με τις κινητοποιήσεις τους, εγώ τους είπα ότι «είναι καλύτερα να πάρετε
τα 80 εκατοµµύρια -δηλαδή το 50%- τώρα τον Μάρτιο που βγαίνετε να καλλιεργήσετε» και τους τα δώσαµε την 1η Μαρτίου.
Τους είπαµε ότι ο προϋπολογισµός προβλέπει γι’ αυτήν τη δραστηριότητα συνολικά 130 εκατοµµύρια, άρα τους είπαµε ότι «θα
σας δώσουµε τα υπόλοιπα 50 εκατοµµύρια τον Σεπτέµβριο και
θα τα κάνουµε 80 εκατοµµύρια µε µία προϋπόθεση: Θα παρακολουθήσουµε πώς θα πάει ο λογαριασµός επιστροφής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, διότι δεν επιστρέφονται
µόνο στους αγρότες, επιστρέφονται και σε άλλες κοινωνικές
οµάδες. Αν οι συνθήκες, λοιπόν, το επιτρέψουν θα σας δώσουµε
και τα άλλα 30».
Ήρθαµε τον Σεπτέµβριο πάλι στο ίδιο δίληµµα. Είχαµε τα πενήντα να τα δώσουµε και τα δώσαµε. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας κάνει το λογαριασµό και λέει: «Απ’ αυτόν τον ειδικό
περίσσεψαν και τα άλλα τριάντα, εντός των επόµενων ηµερών
θα δώσουµε και πάλι τα υπόλοιπα τριάντα για να είµαστε συνεπείς στις δύο ισόποσες δόσεις». Εποµένως, δεν ισχύει αυτό που
λέτε ότι θα είναι µειωµένα. Θα πάρουν δύο ισόποσες δόσεις των
ογδόντα εκατοµµυρίων ευρώ.
Έρχοµαι στον ειδικό φόρο, την επιστροφή του ΦΠΑ. Όπως
έχω ξαναπεί, οι κατά τόπους εφορίες επιστρέφουν ΦΠΑ στους
αγρότες σύµφωνα µε τα στοιχεία. Σας ενηµερώνω ότι έχουν επιστρέψει ΦΠΑ ήδη σε περίπου διακόσιες τριάντα χιλιάδες αγρότες από τις διακόσιες εξήντα µε διακόσιες ογδόντα που κάθε
χρόνο κάνουν αιτήσεις. Επαναλαµβάνω: Φέτος, όπως πρέπει σωστά να γίνεται, όλα τα αιτήµατα ελέγχονται ως προς το αίτηµα.
Κάποιος µπορεί να είπε «εγώ σ’ αυτό το χωράφι καλλιεργούσα
και καλλιεργώ ένα στρέµµα κρεµµύδια» όταν έκανε την ασφάλισή του. Εµείς γνωρίζουµε από στατιστικά στοιχεία πόσο αποδίδει ένα στρέµµα κρεµµύδια σε µια περιοχή; Εκατό κιλά; Έναν
τόνο; Ωραία. Δεχόµαστε ότι µία εξαιρετική χρονιά ο ένας τόνος
µπορεί να γίνει ενάµισης, δηλαδή µπορεί να έχουµε µέχρι 50%
αυξοµειώσεις. Δεν µπορούµε όµως να το δεχτούµε αν ένας πει
«εγώ νόµιζα ότι θα παράξω έναν, ασφαλίστηκα για έναν τόνο»,
άρα µε δική του δήλωση είναι ο ένας τόνος και ξαφνικά λέει
«φέτος έκανα δέκα τόνους απ’ αυτό το στρέµµα».
Δεν το αρνούµεθα, λοιπόν, αυτό. Λέµε: Αφήστε να το ελέγξουµε, να δούµε τα διπλανά χωράφια, να δούµε το χωριό, να
δούµε αν πραγµατικά και για τους εκατό καλλιεργητές ήταν τόσο
εξαιρετική αυτή η χρονιά και πήγε το ένα στρέµµα από έναν τόνο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στους δέκα. Δεν ισχύει αυτό. Επιτρέψτε µας να κάνουµε τους
σχετικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι δείχνουν ότι τα πράγµατα δεν
είναι όπως δηλώνονται και θα πρέπει να συµφωνήσετε κι εσείς
µαζί µας ότι δεν είναι καιρός να πετάµε λεφτά στον αέρα µε ψεύτικα και εικονικά τιµολόγια.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Δεν διαφωνούµε για τους ελέγχους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν είναι προς το συµφέρον κανενός, γιατί τα
χρήµατα αυτά είναι χρήµατα από εθνικούς πόρους και τα παίρνουµε από κάποιον άλλον για να τα δώσουµε.
Λέµε «ναι» στην υποστήριξη του αγρότη και το κάνουµε. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι µε τα στοιχεία που έχουµε θα αυξήσουµε το 6% και, όπως προείπα, από τους υπολογισµούς µας
βλέπω από τα στοιχεία ότι θα είµαστε σε θέση να πάµε αργότερα
στο 8% την επιστροφή, αλλά αφήστε να το κάνουµε ελεγµένα.
Κυρία Πρόεδρε, θα αναφέρω δύο ειδήσεις, γιατί έχουν ενδιαφέρον για τη ρευστότητα που θίχτηκε. Θα είδατε ήδη σήµερα
την ανακοίνωσή µας ότι έγινε και το τελευταίο βήµα -αυτή τη
στιγµή αυτή τη µάχη δίνουµε για να το κάνουµε έγκαιρα- για την
επιστροφή της ενιαίας ενίσχυσης. Είναι χρήµατα ενός δισεκατοµµυρίου και πλέον ευρώ για προκαταβολή. Προσπαθούµε να
τα δώσουµε έγκαιρα, όπως είπαµε, τις επόµενες µέρες, παρά τη
µεσολάβηση των γιορτών. Έχει δηµοσιευτεί, δηλαδή πήρε ΦΕΚ,
η κοινή υπουργική απόφαση για τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση.
Σας θυµίζω ότι τα χρήµατα αυτήν την ώρα δίνονται από εθνικούς πόρους και θα τα πάρουµε σε τρεις µήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαµβάνεστε τι δυσκολία έχει κανείς σήµερα
να βρει ένα και κάτι δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά θα το κάνουµε
γιατί θέλουµε να διασφαλίσουµε αυτή τη ρευστότητα στην περιφέρεια και στους αγρότες, ειδικά σ’ αυτή την κρίσιµη συγκυρία
που περνούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Πείτε δυο κουβέντες για τη φορολόγηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υπουργός
απαντάει ό,τι θέλει.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επίσης έχει θεσµοθετηθεί, έχει υπογραφεί η
σύµβαση και τις αµέσως επόµενες ηµέρες θα λειτουργήσει το
Αγροτικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, το –ας το πούµε- αγροτικό ΕΤΕΑΝ. Είναι 250 εκατοµµύρια ευρώ, είναι «κολληµένα»
πολλά σχέδια βελτίωσης από µεµονωµένους αγρότες γιατί δεν
µπορούσαν να διασφαλίσουν ούτε την εγγυοδοσία ούτε τη δανειοδότηση που προβλεπόταν για να τα υλοποιήσουν. Μιλάµε για
εφτά χιλιάδες σχέδια βελτίωσης, για εφτά χιλιάδες νέους ανθρώπους, που προσπαθούν να µεγαλώσουν την επιχείρησή τους.
Σας ευχαριστώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Για τη φορολόγηση της αγροτικής
γης δεν µας είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Αποστόλου, τελειώσαµε.
Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας
της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο
Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου
Χώρου».
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 κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει τον λόγο;
Η κ. Ραχήλ Μακρή έχει τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Θέλω κι εγώ τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς από τον
ΣΥΡΙΖΑ επιφυλαχθήκατε. Έχετε αντίρρηση;
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, θα πάρετε τον λόγο αµέσως µετά την κ. Μακρή.
Ορίστε, κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καλούµαστε σήµερα να κυρώσουµε τη συµφωνία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων,
σχετικά µε τη δηµιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
Τη συµφωνία αυτή, η οποία είχε εγκριθεί µε απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2006, υπέγραψε
το 2006 ο τότε Υπουργός Μεταφορών κ. Λιάπης.
Στη συνέχεια συντάχθηκε σχέδιο κυρωτικού νόµου από τη
Βουλή, διότι για να ισχύσει η ευρωπαϊκή συµφωνία έπρεπε να κυρωθεί και από τα εθνικά κοινοβούλια. Το Δεκέµβριο του 2006 την
υπέγραψε και η τότε Υπουργός των Εξωτερικών κ. Μπακογιάννη
και τον Μάιο του 2007 ο τότε Υπουργός Οικονοµικών κ. Αλογοσκούφης, για να φτάσει το 2007 η Ειδική Νοµική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών να ανακαλύψει έντροµη ότι στα ψιλά
γράµµατα του παραρτήµατος, κάτω από την υπογραφή του Έλληνα Υπουργού, φιγουράριζαν οι «MACEDONIAN AIRLINES» ως
εθνικός αεροµεταφορέας των Σκοπίων.
Η Ειδική Νοµική Υπηρεσία έθεσε τότε το ερώτηµα πώς θα περάσει ο σχετικός νόµος από την ελληνική Βουλή και ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Καραµανλής πέτυχε
στο Βουκουρέστι το 2008 να πείσει τους συµµάχους, µε τη σταθερή θέση που επέδειξε, να αρνηθούν τη χωρίς λύση ένταξη των
Σκοπίων, Υπουργοί είχαν ήδη φαρδιά-πλατιά την υπογραφή τους
στη συµφωνία για τον ΚΕΧ µαζί µε τα Σκόπια και η ελληνική Κυβέρνηση όφειλε να το κυρώσει στην ελληνική Βουλή.
Από το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθύµιζε συνεχώς πιεστικά στην Ελλάδα την υποχρέωσή της να κυρώσει αυτή τη συµφωνία, καθώς είναι αντίθετη µε τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει
πριν έξι χρόνια.
Η συγκεκριµένη κύρωση, κυρίες και κύριοι, αποτελεί µια ακόµη
απόδειξη και διαπίστωση όλων των Ελλήνων πολιτών της προχειρότητας, της ανευθυνότητας, της επιπολαιότητας του πολιτικού προσωπικού της των κοµµάτων, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας. Η συγκεκριµένη συµφωνία αποτελεί την απόδειξη
ότι και οι προκάτοχοί σας υπέγραφαν ό,τι τους έδιναν οι Ευρωπαίοι εταίροι µας, χωρίς να µπουν στον κόπο να διαβάσουν µαζί
µε τους επιστηµονικούς συνεργάτες τους, για τους οποίους πληρώνει ο ελληνικός λαός, ένα απλό κείµενο.
Βέβαια, δεν κάνει πλέον σε κανέναν εντύπωση ότι δεν διαβά-

929

ζετε τι υπογράφετε, αφού µε δήλωσή του ο σηµερινός Υπουργός
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων έχει παραδεχθεί ότι δεν διάβασε το µνηµόνιο, την καταδίκη δηλαδή της ελληνικής οικονοµίας στην ύφεση και του ελληνικού λαού στην ανεργία και την
εξαθλίωση.
Δεν µας κάνει βέβαια, καµµία πλέον εντύπωση η προκλητική
στάση των Σκοπιανών, οι οποίοι µεθοδικά σε όποια διεθνή συνάντηση βρεθούν, παραβιάζουν τις διεθνείς αποφάσεις. Θα µου
πείτε βέβαια, πώς να µην παραβιάζουν, όταν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ. Βενιζέλος εµφανίζεται αδιάβαστος για τα θέµατα του Υπουργείου του, ισχυριζόµενος τον Ιούλιο του 2013 ότι
η Ελλάδα δεν προέβαλε βέτο, αµφισβητώντας έτσι τους χειρισµούς του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. Χειρισµούς, βέβαια, για τους οποίους διπλωµατικοί παρατηρητές
επισηµαίνουν ότι χάρη στην έξυπνη πολιτική του, όχι µόνο το
ΝΑΤΟ έκανε δεκτή τη θέση της Ελλάδας, αλλά η ηγεσία των Σκοπίων εκτέθηκε ακόµη περισσότερο, προσφεύγοντας στο Δικαστήριο της Χάγης.
Κατανοούµε τη δύσκολη θέση στην οποία σας έβαλαν οι υπογραφές των προκατόχων σας και τώρα θα πρέπει να κυρώσετε
µια συµφωνία, η οποία δίνει δικαίωµα στους Σκοπιανούς να
προσγειώνουν στη χώρα µας αεροπλάνα µε το κλεµµένο σήµα
της Βεργίνας.
Μη βιαστείτε, να ισχυριστείτε ότι η εισαγωγή των άρθρων 2
και 3, που προβλέπουν στο σχέδιο κύρωσης της συνθήκης ότι µε
εξαίρεση την προσγείωση για µη εµπορικούς σκοπούς η Ελληνική Δηµοκρατία δεν θα επιτρέπει την προσγείωση στο έδαφός
της οποιουδήποτε αεροσκάφους αεροµεταφορέων δανειοδοτουµένων από τη FYROM, το οποίο φέρει ονοµασία κράτους, επιθετικό προσδιορισµό, σύµβολο ή διακριτικό γνώρισµα που δεν
συνάδει µε την προσωρινή ονοµασία FYROM, αποτελεί επαρκή
δικλίδα ασφαλείας, καθώς τυπικά εάν η συγκεκριµένη δήλωση
θεωρηθεί ότι τροποποιεί τη συµφωνία θα πρέπει να εµπίπτει, µεταξύ άλλων, στην παράγραφο 2 του άρθρου 10, όπου αναφέρεται ότι η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να απαγορεύσουν ή να επιβάλλουν περιορισµούς στις µεταφορές που προαναφέρθηκαν για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και
της ζωής του ανθρώπου, ζώων ή φυτών ή της προστασίας πνευµατικής, βιοµηχανικής ή εµπορικής ιδιοκτησίας.
Οι εν λόγω απαγορεύσεις ή περιορισµοί δεν πρέπει, πάντως,
να αποτελούν µέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένου
περιορισµού του εµπορίου µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.
Διαπιστώνουµε ότι πουθενά δεν µιλά για λόγους εθνικής κυριαρχίας ή για εθνικό σύµβολο.
Φυσικά, διαβάζουµε ότι ακόµη και αν εντάξετε την απαγόρευση στους λόγους δηµόσιας ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθεί να θεωρεί την απαγόρευση µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένου περιορισµού και θα πιέζει
για την άρση του.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιήσετε τις διατάξεις του άρθρου 17 για νέα νοµοθεσία, η απαγόρευση που προσπαθείτε να
περάσετε, να επαφίεται στην απόφαση της µεικτής πλέον επιτροπής για το αν θα ισχύσει ή όχι. Βέβαια, εάν µε κάποιον τρόπο
ξεπεράσετε τους τυπικούς λόγους, για τους οποίους τα άρθρα
2 και 3 δεν καλύπτουν το εθνικό συµφέρον, θα παραµένει η ουσιαστική αιτία που θα καθιστά τις σπασµωδικές σας λύσεις ανάγκης ουσιαστικά άχρηστες.
Η απαγόρευση ισχύει µόνο για τα ελληνικά αεροδρόµια. Οι
Σκοπιανοί θα µπορούν να πετούν προς οποιονδήποτε άλλον προορισµό, χρησιµοποιώντας όποιο όνοµα και όποιο σύµβολο θέλουν ως όργανο προπαγάνδας και εσείς θα αρκείστε να τους
κοιτάζετε για άλλη µια φορά, ανίκανοι να πράξετε οτιδήποτε.
Μπορεί εσάς να µην σας ενδιαφέρει, ενδιαφέρει όµως τους Ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι σε καµµία περίπτωση δεν θα εγκρίνουµε τη συγκεκριµένη κύρωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Έπρεπε να σας είχα ενηµερώσει ότι από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες ορίζεται η κ. Μακρή ως ειδική αγορήτρια, η οποία ήδη
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τοποθετήθηκε και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίζεται ο
κ. Νότης Μαριάς.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
Τον λόγο έχει η κ. Ουζουνίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, δεν θα µπορούσα να µην αναφέρω ότι σήµερα βγήκε το ΦΕΚ, µε το οποίο καταργούνται διακόσιες σαράντα εννέα θέσεις υψηλά εξειδικευµένου προσωπικού από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μεταξύ αυτών, οι εκατόν εβδοµήντα έξι θέσεις είναι χειριστές αεροσκαφών και οι εβδοµήντα
θέσεις µηχανικών αεροσκαφών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι «ψεκάστε, σκουπίστε, καταργήστε, απολύστε, τελειώσατε». Αυτή
είναι η πολιτική σας σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Έρχοµαι στην κύρωση της συγκεκριµένης συµφωνίας. Για
εµάς, το ΣΥΡΙΖΑ, είναι απαραίτητη και αναγκαία η συνεργασία
στον κλάδο των αεροµεταφορών και ειδικότερα στην ασφάλεια
των πτήσεων, την ασφάλεια εδάφους, την προστασία από έκνοµες ενέργειες, την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των αεροµεταφορών προς όφελος του δηµόσιου και κοινωνικού συµφέροντος.
Ουσιαστικά, µέσω αυτής της συµφωνίας υλοποιείται η επέκταση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, πέρα από τα όρια και
την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας και την εκφρασµένη θέση των
χωρών µε την υπογραφή αυτής της πολυµερούς συµφωνίας.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, διατηρούµε επιφυλάξεις, δεδοµένης
και της δικής εµπειρίας, σε µια σειρά από θέµατα.
Πρώτον, στο θεσµικό πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού στο οποίο τα µέρη καλούνται να προσχωρήσουν και όπου η
Ευρωπαϊκή Ένωση υπόσχεται ορθολογικότερη διαχείριση του
ενιαίου χώρου, εξορθολογισµό της χάραξης των εναέριων διαδροµών, µείωση του χρόνου πτήσης, µε θετικές επιπτώσεις στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Αποκρύπτει, όµως, τις εξής δυσµενείς επιπτώσεις: Στον τοµέα
της εµπορικής πολιτικής τη δυνατότητα δηµιουργίας καρτέλ από
µεγάλες αεροπορικές εταιρείες και την εξαφάνιση ή δορυφοριοποίηση µικρών, µεσαίων και δηµόσιων αεροµεταφορών.
Στον τοµέα της ασφάλειας των πτήσεων η προσαρµογή των
κρατών-µελών σηµαίνει επενδύσεις δισεκατοµµυρίων από µεριάς
τους και ταυτόχρονα ενίσχυση των υφιστάµενων ολιγοπωλίων
στα συστήµατα ελέγχου και εναέριας επιτήρησης.
Στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων σηµαίνει, αφενός µείωση
θέσεων εργασίας από την αυτοµατοποίηση και αφετέρου την
ελαστικοποίησή τους µέσω του θεσµικού πλαισίου που οδηγεί
βραχυπρόθεσµα σε διάκριση και σπάσιµο των υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας και µακροπρόθεσµα σε ιδιωτικοποίηση αυτών
των υπηρεσιών µε τραγικές συνέπειες στην ασφάλεια των πτήσεων.
Και ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Ουρανός σπεύδει να ενοποιήσει τις
διαδικασίες της εναέριας κυκλοφορίας, που αφορούν τη διαχείριση της πολιτικής αεροπορίας.
Από ότι φαίνεται, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απαιτείται συντονισµός και στενή συνεργασία
µε την πολεµική αεροπορία, όσον αφορά την αµυντική θωράκιση
κάθε χώρας και την άσκηση τελικά των εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων της. Υπενθυµίζουµε εδώ τα σηµεία 30 και 31 από το
ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 23 Οκτωβρίου του
2012.
Με την ευκαιρία αυτής της σύµβασης, κύριε Πρόεδρε, έχουµε
καταθέσει µια πρόταση στην επιτροπή, στην οποία ζητούµε να
µας ενηµερώσουν οι αρµόδιοι Υπουργοί στις Επιτροπές Παραγωγής και Εµπορίου, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πρώτον, για τα θέµατα που αφορούν τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό, την πορεία υλοποίησής του, για το δικό µας
FΑΒ, αλλά και για τα υπόλοιπα, δεδοµένου ότι η Ελλάδα έχει µία
ιδιαίτερη γεωγραφική και γεωπολιτική πραγµατικότητα.
Δεύτερον, όσον αφορά τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού και
µείωσης των κρατικών ενισχύσεων στην οποία τα συνδεδεµένα
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µέλη πρέπει να προσαρµοστούν, δεν πρέπει και δεν µπορεί να
ξεχνάµε τι συνέπειες είχαν για τη χώρα –και για µια σειρά από
χώρες- οι ευρωπαϊκές πολιτικές στο όνοµα του ανταγωνισµού,
της προστασίας από τις υποτιθέµενες στρεβλώσεις της καταπολέµησης των εταιρειών δεσπόζουσας θέσης.
Ουσιαστικά, επέφεραν το θάνατο των εθνικών αεροµεταφορέων, µε ολέθριες συνέπειες σε πολλές περιπτώσεις για το επιβατικό κοινό, την αραίωση και την κατάργηση αεροπορικών συνδέσεων, την αύξηση παραβόλων.
Αντί, λοιπόν, να οδηγήσουν σε µείωση των τιµολογίων και των
αεροπορικών εισιτηρίων, οδήγησαν σε αύξηση. Αντί να προστατεύσουν τους καταναλωτές από υπέρογκες τιµές αεροπορικών
εισιτηρίων, έφτασαν στο αντίθετο αποτέλεσµα.
Εµείς στη χώρα µας απωλέσαµε το δηµόσιο αεροµεταφορέα,
ο οποίος παρά τις όποιες κοµµατικές στρεβλώσεις, υπήρξε η
δεύτερη ασφαλέστερη αεροπορική εταιρεία για πάνω από δύο
δεκαετίες και βρισκόµαστε σήµερα υπό το βάρος ενός ιδιότυπου
αεροπορικού καρτέλ. Έχουµε δεύτερης κατηγορίας εργαζόµενους υψηλής εξειδίκευσης. Η «HOCHTIEF» χρωστάει 300 εκατοµµύρια ευρώ -και πλέον- στο ιδιωτικοποιηµένο αεροδρόµιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έτσι δεν πετύχαµε ούτε χαµηλότερους ναύλους ούτε πετύχαµε τακτικότερη σύνδεση της περιφέρειας µε την πρωτεύουσα.
Πέρα από τη διαφωνία µας για την ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων µας, εµείς θεωρούµε ότι είναι βέβαιο το κλείσιµο των
περιφερειακών αεροδροµίων µε αυτήν την πολιτική.
Για εµάς έχει σηµασία υπέρ ποιού λειτουργούν οι κανονισµοί:
Με βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς ή µε βάση το κοινωνικό σύνολο, τα δικαιώµατα των επιβατών;
Τρίτον, όσον αφορά τη πολιτική για την ασφάλεια των πτήσεων, η ΑΤΑ έχει απευθυνθεί σε αυτό το πράγµα και έχει θέση:
Οι οδηγίες και οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί ελαστικοποιούν τα πρότυπα, τα αναθέτουν σε ευθύνη των εταιρειών, χαµηλώνοντας τα
διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
Για µας, τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριο µέληµα στο αεροπορικό έργο είναι
η πτητική ασφάλεια και αυτό θα πρέπει να αποτελεί τον κυρίαρχο
κανόνα στο πτητικό έργο.
Αναφορικά µε τις δηλώσεις της Κυβέρνησης που προτίθεται
να κάνει το θεµατοφύλακα στην εν λόγω συµφωνία, επί των άρθρων 3 και 4 του πρωτοκόλλου 5, όσον αφορά τα Σκόπια, σηµειώνουµε ότι εµείς τη στηρίζουµε.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2014 είναι η εκατοστή
επέτειος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου µε αφορµή τη δολοφονία
στο Σεράγεβο του διαδόχου του θρόνου της Αυστροουγγαρίας.
«Ποτέ πια πόλεµος», είναι το σύνθηµα των λαών της Βαλκανικής.
Επιµένουµε σε µια άλλη βαλκανική πολιτική. Εµείς επιµένουµε
στο να προωθήσουµε µια ενεργητικά φιλειρηνική βαλκανική πολιτική, µακριά από εκλογές πολέµου, εθνικιστικά µίση, µε εµµονή
στο απαραβίαστο των συνόρων. Μιλούµε για µια βαλκανική συνύπαρξη.
Είµαι, κύριε Πρόεδρε, µέλος της οµάδας φιλίας της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης. Στην πρόσφατη συνάντηση που είχαµε µε την αντιπροσωπεία από τη χώρα αυτή, µε επικεφαλής τον Πρόεδρό
της, τέθηκε το θέµα της αεροπορικής σύνδεσης. Σαφώς είµαστε
υπέρ της αεροπορικής σύνδεσης µε τις χώρες αυτές και το τονίσαµε µε όλους τους τρόπους. Είµαστε υπέρ της συνεργασίας
και στο εµπόριο και στον τουρισµό και στον πολιτισµό και στην
ενέργεια. Θέλουµε να είµαστε φίλοι µε αυτές τις χώρες. Πρέπει,
όµως, να το πούµε ξεκάθαρα ότι δεν θα καθορίσουµε εµείς το
κοστούµι που θα φοράνε οι χώρες αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Για όλους αυτούς τους λόγους, o
ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» σ’ αυτήν την κύρωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποσκοπεί στην κύρωση συµφωνίας
η οποία έχει ήδη υπογραφεί στις 9 Ιουνίου του 2006 στο Λουξεµβούργο κι έθετε ως στόχο τη δηµιουργία κοινού ευρωπαϊκού
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χώρου.
Είχαµε επισηµάνει ότι η πατρίδα µας δεν εκµεταλλεύεται γενικά τη δυνατότητά της να ασκήσει το δικαίωµα της αναβλητικής
αρνησικυρίας, το βέτο. Μέσα στην πολυµερή αυτή συµφωνία
είναι και χώρες όπως η Αλβανία, τα Σκόπια, το Κοσσυφοπέδιο το οποίο δεν ξέρω αν το αναγνωρίσαµε ως ξεχωριστή οντότητα
και υπογράφουµε και συµφωνία µαζί του- η Βοσνία- Ερζεγοβίνη,
χώρες εχθρικές προς την Ελλάδα, χώρες που ενισχύουν τους ισλαµιστικούς θύλακες, που είναι βάση ισλαµιστών εξτρεµιστών
και δεν πιστεύουµε ότι η πολυµερή αυτή συµφωνία και η υπογραφή µε αυτές τις χώρες έχει να προσφέρει τίποτα στην Ελλάδα.
Επίσης, βλέπουµε ότι σε αυτήν τη πολυµερή συµφωνία εξοµοιώνονται µε χώρες όπως η Νορβηγία και η Ισλανδία. Δηλαδή,
θα ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες για τη Νορβηγία και οι ίδιοι κανόνες
για το Κοσσυφοπέδιο.
Με αυτούς, λοιπόν, καλούµαστε να συντελέσουµε στη δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Εµείς δεν θεωρούµε ότι οι συγκεκριµένες χώρες είναι ευρωπαϊκές, δεν έχουµε οτιδήποτε κοινό µαζί τους, αντιθέτως, έχουµε τεράστια και
ανοιχτά ζητήµατα.
Επιπλέον, ετέθη το θέµα της ελευθερίας των αεροµεταφορών.
Εάν έρθουν, για παράδειγµα, οι Σκοπιανοί και πετούν µε αεροπλάνα που φέρουν την ένδειξη «Μακεδονία», αν δούµε να επαναλειτουργεί η ΜΑΤ (MACEDONIAN AIRLINE TRANSFER) ή
κάποια άλλη µε το ίδιο ή παρεµφερές όνοµα ή συνθετικό που θα
εµπεριέχει αυτό το όνοµα, ποια θα είναι η αντίδραση της ελληνικής πλευράς;
Είχαµε ακούσει στην επιτροπή τον κύριο Υπουργό να λέει ότι
θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να µην γίνει αυτό,
κάτι το οποίο είχε γίνει κατά το παρελθόν στην Κέρκυρα µε το
αεροπλάνο που έλεγε µε τεράστια γράµµατα «MACEDONIAN
AIRLINE TRANSFER» και που η ελληνική πολιτική ηγεσία τότε δεν
έκανε απολύτως τίποτα, απλά κοιτούσε και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει.
Εδώ, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε στην
πράξη το πρόβληµα το οποίο υφίσταται µε τα ΙΧ αυτοκίνητα ή µε
τα επαγγελµατικά φορτηγά που έρχονται από τα Σκόπια και που
«φαρδιά πλατιά» έχουν το όνοµα «Μακεδονία» παντού, στις πινακίδες των αυτοκινήτων τους, σε αυτοκόλλητα, σε ενδείξεις
κ.λπ.. Η απάντηση που έχουµε λάβει είναι ότι η Ελλάδα βάζει ένα
αυτοκόλλητο σε διαφορετικό σηµείο του οχήµατος, το οποίο λέει
µε πολύ µικρά γράµµατα ότι η χώρα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα
ως FYROM, κοινώς, τίποτα απολύτως.
Τι θα γίνει όταν θα προσγειώνονται αεροπλάνα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε σύµβολα τα οποία τα καπηλεύονται οι Σκοπιανοί από τους Έλληνες, όπως τον ‘Ηλιο της Βεργίνας ή κάποιο
άλλο σύµβολο; Κάποιες κρατικές υπηρεσίες στο παρελθόν το
είχαν επισηµάνει αυτό, αλλά εσείς που δεν έχετε συναίσθηση
των καταστάσεων δεν καταλαβαίνετε απολύτως τίποτα από αυτά
τα ζητήµατα.
Ένα σηµείο που χρήζει σχολιασµού είναι το άνοιγµα της αγοράς των αεροµεταφορών, το οποίο προωθήθηκε µέσα από την
κατάργηση της κρατικής µονοπωλιακής εκµετάλλευσης των εσωτερικών αερογραµµών, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο και σε
ξένες αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν εσωτερικά δροµολόγια. Έτσι, δηµιουργούνται ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, µε
σκοπό την εκµετάλλευση των εσωτερικών αερογραµµών.
Στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου ή µάλλον
µε πρόσχηµα τον κοινό εναέριο ευρωπαϊκό χώρο, στην ουσία θα
φτάσουµε στη σταδιακή κατάργηση όλων των εθνικών αερογραµµών και στην ύπαρξη ιδιωτικών εταιρειών.
Με τη συµφωνία αυτή δεν εξυπηρετούνται τα ευρωπαϊκά
κράτη ούτε οι αεροµεταφορές γίνονται καλύτερες ούτε το περιβάλλον προστατεύεται. Στην πράξη, η εθνική µας κυριαρχία τίθεται για µία ακόµη φορά σε αµφιβολία όπως επίσης και τα εναέρια σύνορά µας.
Δυστυχώς, η πολιτική σας είναι τελείως ενδοτική. Αυτό είναι
κάτι που το ξέρουµε, το έχουµε τονίσει και θα το τονίζουµε πάντα. Θα µπορούσαµε όµως, αν µη τι άλλο, να αξιοποιήσουµε τα
όποια διπλωµατικά µέσα, τα οποία µπορούµε να έχουµε και δια-

931

θέτουµε.
Ούτε αυτό κάνετε, γιατί πολύ απλά εκτελείτε εντολές άλλων
κέντρων, που δυστυχώς αποφασίζουν για εµάς. Δεν έχετε χαραγµένη εξωτερική πολιτική ούτε µπορείτε να έχετε εθνική εξωτερική πολιτική, γιατί πολύ απλά δεν νιώθετε και δεν σκέφτεστε
για το καλό αυτού του τόπου.
Με βάση όλες αυτές τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς
σαφώς και το καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Καραθανασόπουλος, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ως ΚΚΕ είναι φανερό ότι θα καταψηφίσουµε χωρίς επιφυλάξεις, ενδοιασµούς ή αστερίσκους τη συγκεκριµένη πολυµερή
σύµβαση. Το λέω αυτό γιατί έχει να κάνει µε την υλοποίηση βασικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας άλλωστε, αντιπαλεύουµε και αµφισβητούµε τη
συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάµε την
αποδέσµευση της Ελλάδας από αυτήν στα πλαίσια των συνολικότερων ρήξεων και ανατροπών, τόσο σε επίπεδο εξουσίας, όσο
και οικονοµίας.
Από την άποψη αυτή είναι φανερό ότι και τα ζητήµατα που
προσεγγίζει η συγκεκριµένη πολυµερής συµφωνία δεν πρέπει και
δεν µπορούµε να τα δούµε αποσπασµένα από τη συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα όσον αφορά το ζήτηµα των µεταφορών. Άλλωστε, η συγκεκριµένη συµφωνία αποτελεί βασικό τµήµα της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών, µια κοινή πολιτική για τα θέµατα µεταφορών, η οποία ήδη
προβλέπονταν από την ιδρυτική συνθήκη της Ρώµης για την ΕΟΚ
το 1957. Αυτή η κοινή πολιτική επί της ουσίας ενεργοποιείται µε
τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη
συγκεκριµένη συνθήκη και µε τη Λευκή Βίβλο για την ανταγωνιστικότητα χαρακτηρίζει τον τοµέα των µεταφορών ως θεµελιώδη
στρατηγικό τοµέα, θεωρεί καθοριστικό το ρόλο των µεταφορών
στα πλαίσια της διαδικασίας ενοποίησης της ευρωενωσιακής
αγοράς µέσα από τη διασύνδεση και την εναρµόνιση των επιµέρους µεταφορικών δικτύων των κρατών-µελών, αλλά και την επέκτασή τους σε τρίτες χώρες.
Αυτή η ενοποίηση, αυτή η συµβατότητα των ευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη µετακίνηση ανθρώπων και στη διακίνηση εµπορευµάτων, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στη σχέση της µε τις άλλες χώρες. Εξυπηρετεί επί της ουσίας, επιταχύνει την προώθηση των τεσσάρων
ελευθεριών της συνθήκης του Μάαστριχτ.
Για την ικανοποίηση των συγκεκριµένων στόχων καθορίζονται
συγκεκριµένα έργα προτεραιότητας για την υλοποίηση του λεγόµενου διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, τα οποία έργα προτεραιότητας, ακόµα και σήµερα, αλλά και µε το νέο πλαίσιο
2014–2020 αποτελούν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα των ευρωπαϊκών κοινοτικών πλαισίων στήριξης.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τοµέα των µεταφορών καθορίζεται από ένα βασικό στόχο, τον κυρίαρχο στόχο,
τον µοναδικό στόχο, τον στρατηγικό της στόχο, που δεν είναι
άλλος από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλιακών οµίλων και της κερδοφορίας τους, στα πλαίσια της απελευθέρωσης των αγορών. Αποσκοπεί, δηλαδή, στο να διευκολυνθεί η αναπαραγωγή και η µεγέθυνση του κεφαλαίου, στο να
ενισχυθούν οι µονοπωλιακοί όµιλοι για να διασφαλιστεί η κερδοφορία τους.
Το άνοιγµα της αγοράς των αεροµεταφορών που υλοποιεί και
η συγκεκριµένη σύµβαση προωθήθηκε µέσα από την κατάργηση
της κρατικής µονοπωλιακής εκµετάλλευσης των εσωτερικών αερογραµµών, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο και σε ξένες εταιρείες να εκτελούν εσωτερικά δροµολόγια, αλλά και τη δηµιουργία και είσοδο νέων ιδιωτικών αεροπορικών εταιρειών για την εµπορική εκµετάλλευση των εσωτερικών αερογραµµών.
Οι εξελίξεις αυτές, οι οποίες στην Ελλάδα είναι πολύ φανερές,
φαίνονται από την πορεία ιδιωτικοποίησης της Ολυµπιακής και
τη δηµιουργία ενός ιδιωτικού µονοπωλίου µέσα από την ουσιαστικά εξαγορά της από την «AEGEAN». Η απελευθέρωση προ-
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χωράει µε την απελευθέρωση των κρατικών επιδοτήσεων σε
εθνικούς κρατικούς αεροµεταφορείς, για να µην γίνεται έτσι η
νόθευση του ανταγωνισµού, όπως ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση και να βοηθηθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησής του. Προχωράµε την ιδιωτικοποίηση των οργανισµών διαχείρισης αεροδροµίων µε την απελευθέρωση των υπηρεσιών επίγειας
εξυπηρέτησης και τεχνικής συντήρησης, αλλά και του εναέριου
ελέγχου.
Όλα αυτά τα παρατηρούµε και στη χώρα µας να πραγµατοποιούνται. Καθοριστικός παράγοντας στα πλαίσια αυτής της πολιτικής απελευθέρωσης των αεροµεταφορών και ενίσχυσης του
µονοπωλιακού ανταγωνισµού αναδεικνύεται η δηµιουργία του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Πρόκειται, δηλαδή, για µια δέσµη
µέτρων διαχείρισης της ενιαίας κυκλοφορίας σε ευρωενωσιακό
επίπεδο µέσα από την κατάργηση των εναέριων εσωτερικών συνόρων σε πρώτη φάση για την πολιτική αεροπορία και µετέπειτα
ενδεχόµενα και για την πολεµική. Μια κατάργηση, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως ονοµάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
της εύρυθµης λειτουργίας της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.
Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσσει ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός αποσκοπεί στη διαχείριση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, το
οποίο θα καθορίζεται από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες και
τη ροή της κυκλοφορίας, µε βάση τις ανάγκες αυτών.
Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο έχουν ανατεθεί οι ανάλογοι
εκτελεστικοί κανόνες στο «EUROCONTROL». Από την άποψη
αυτή, µια σηµαντική παράµετρο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού αποτελεί και η πολιτική στις αεροµεταφορές όσον αφορά τις
εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των αεροµεταφορών, αλλά και της επιδίωξης που αυτές οι σχέσεις καλούνται να ικανοποιήσουν.
Αυτή η πολυµερής Συµφωνία αντανακλά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 5ης Νοεµβρίου του 2002, απόφαση
η οποία θεωρείται καθοριστικής σηµασίας για την εξωτερική πολιτική των αεροµεταφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη απόφαση, θεωρούνται παράνοµες
όλες οι διµερείς συµφωνίες των κρατών-µελών µε τρίτα κράτηµέλη, όπως παράνοµη θεωρείται και η ύπαρξη ρήτρας εθνικότητας γιατί αντιβαίνει το Κοινοτικό Δίκαιο και το δικαίωµα της
ισότιµης πρόσβασης των ευρωπαϊκών αεροµεταφορών στη συγκεκριµένη αγορά ενός τρίτου κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, αποτελεί ύψιστη υποκρισία η όποια αναφορά γίνεται
στο καθεστώς της ισότιµης πρόσβασης, αφού οι µεγάλες αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν καµµία σχέση ισοτιµίας µε τις µικρότερες και θα πάρουν τη µερίδα του λέοντος. Με βάση αυτή την
απόφαση επιβεβαιώνεται ότι είναι αποκλειστική η αρµοδιότητα
της κοινότητας στα ζητήµατα που αφορούν τη διαπραγµάτευση
και την υπογραφή τέτοιων συµφωνιών.
Σ’ αυτό το πλαίσιο βασίζεται και η απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον προγραµµατισµό της εξωτερικής πολιτικής
των µεταφορών της κοινότητας, όπου επί της ουσίας τονίζει τη
δηµιουργία των νέων οικονοµικών προοπτικών για τις ευρωπαϊκές αεροµεταφορές µέσα από το µεγαλύτερο άνοιγµα των αγορών και τη δυνατότητα επένδυσης σε νέες αγορές. Σε αυτό
ακριβώς βασίστηκε και κατά προτεραιότητα η υπογραφή της
συµφωνίας µε το Ισραήλ, το «χωροφύλακα» στην περιοχή µας,
σε αυτήν ακριβώς την απόφαση βασίζεται και η συγκεκριµένη
πολυµερής συµφωνία.
Από αυτήν την άποψη, µέσα από αυτήν την πολυµερή συµφωνία και τη δηµιουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου χώρου-ουρανού,
εξυπηρετούνται ουσιαστικά οι ανάγκες των µονοπωλιακών οµίλων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των αεροµεταφορών,
επιδεινώνονται οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών για φθηνές και ασφαλείς αεροµεταφορές, επιδεινώνονται οι προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, διαµορφώνονται ακόµα πιο αντεργατικές συνθήκες για τους εργαζόµενους, ειδικά στον τοµέα των αεροµεταφορών, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και µε τη σηµερινή πράξη στο Υπουργείο σας
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να απολυθούν ουσιαστικά οι υπάλληλοι από την ΥΠΑ. Τέλος,
υπονοµεύονται τα κυριαρχικά δικαιώµατα της κάθε χώρας να καθορίζει τα εναέρια σύνορά της, να καθορίζει τους αεροµεταφορικούς διαδρόµους.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν στεκόµαστε εµείς σε επιµέρους ζητήµατα, αλλά στην ουσία. Από αυτήν την άποψη, καταψηφίζουµε ως ΚΚΕ τη συγκεκριµένη πολυµερή σύµβαση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώνουµε µε
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Επαµεινώνδα Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, έρχεται για κύρωση η συγκεκριµένη
πολυµερής συµφωνία και θέλουµε να πούµε, πέραν των όσων
είπε η εισηγήτριά µας, ότι ήταν, κύριε Υπουργέ, µία µεγάλη ευκαιρία, για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε τη διαπραγµατευτική µας θέση απέναντι στα Σκόπια. Είναι ένα θέµα πάρα πολύ
σοβαρό, για το οποίο πρέπει να ασκηθεί εθνική πολιτική και πρέπει να κερδίζουµε συνεχώς βήµατα.
Η τακτική µας, λοιπόν, µε αφορµή αυτήν την πολυµερή συµφωνία έπρεπε να είναι πάρα πολύ απλή: Το διαβατήριο στο διεθνές πεδίο –µε αφορµή αυτήν τη συµφωνία- και στο ευρωπαϊκό
πεδίο των Σκοπίων πρέπει να το θεωρήσει και να το σφραγίσει η
Αθήνα. Για να το σφραγίσει η Αθήνα, θα πρέπει ή θα έπρεπε τα
Σκόπια να έχουν κάνει πολύ συγκεκριµένες παραχωρήσεις. Αυτή
η τακτική έπρεπε να είναι και στο συγκεκριµένο θέµα και ευρύτερα, διότι από τη συµφωνία αυτή προκύπτει το αντίθετο, ότι
υπονοµεύθηκε η θέση της Ελλάδας έναντι των Σκοπίων, ότι δόθηκαν πολύ µεγαλύτερες ευκαιρίες στα Σκόπια και ότι χάσαµε
µια µεγάλη ευκαιρία.
Να σας το πω πάρα πολύ απλά- γιατί µπορεί να πείτε: «µα,
υπάρχει η δήλωση στο τέλος, στο άρθρο 2, στο άρθρο 3, όπου
εµείς ως χώρα δηλώνουµε ότι δεν αναγνωρίζουµε και ότι θα κάνουµε συγκεκριµένες πράξεις- ότι εµείς πιστεύουµε το εξής:
Πρώτα απ’ όλα, όταν φτάνεις ως συµβαλλόµενο κράτος να κάνεις δήλωση, σηµαίνει ότι έχεις αποτύχει να εντάξεις αυτά που
επιθυµείς εντός του κειµένου της σύµβασης. Θα πείτε ότι δεν θα
το δέχονταν τα Σκόπια.
Η µόνη ορθή, κατά τη γνώµη µας, ρύθµιση στο συγκεκριµένο
θέµα θα ήταν να υπάρχει πρωτόκολλο. Διότι η σύµβαση και το
πρωτόκολλο έχουν την ίδια νοµική ισχύ. Η δήλωση, που επισυνάπτεται στη διεθνή σύµβαση, έχει υποδεέστερη ισχύ από το
πρωτόκολλο.
Κατά την έννοια αυτή, εδώ έχουµε ένα δεύτερο µέρος στη
σύµβαση µε πάρα, πάρα πολλά πρωτόκολλα, όπως το Πρωτόκολλο για τα Σκόπια. Δηλαδή, αυτοί για τα δικά τους θέµατα έχουν ειδικό Πρωτόκολλο: Πρωτόκολλο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρωτόκολλο για την Αλβανία κ.λπ..
Άρα, είχε ανοίξει εν προκειµένω τεχνικά η δυνατότητα να
υπάρχουν πρωτόκολλα. Γιατί, λοιπόν, εµείς δεν πήγαµε στο τεχνικό µέρος, όπως σας εξηγούµε, να έχουµε ένα ειδικό πρωτόκολλο, όπως υπήρξε ειδικό πρωτόκολλο και µεταβατικό για τα
Σκόπια;
Πιστεύουµε λοιπόν ότι αυτές οι τεχνικές αρρυθµίες δεν προκύπτουν κατά τη γνώµη µας από αδυναµία της νοµικής υπηρεσίας. Εµείς πιστεύουµε ότι είναι ένα πολιτικό θέµα µε τη γενικότερη αντίληψη του να τελειώνουµε µε την ιστορία των Σκοπίων,
δεχόµασταν πιέσεις και θα έπρεπε να µην είµαστε «τα κακά παιδιά» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν αξιόλογοι νοµικοί στη νοµική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά που σας λέω τα διδάσκουµε στους πρωτοετείς φοιτητές, και εγώ στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης και
άλλοι. Άρα, είναι γνωστά.
Εποµένως, υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό θέµα. Διότι τώρα,
καθώς προωθείτε την Κύρωση, αµέσως θα δηµιουργηθούν ζητήµατα. Διότι οι Σκοπιανοί το παίζουν έξυπνα. Θα έρθουν, λοιπόν,
και θα προκαλέσουν. Διότι κύρωση σηµαίνει εφαρµογή. Με την
εφαρµογή θα προκαλέσουν. Θα φέρουν να προσγειώσουν στο
Ελευθέριος Βενιζέλος ένα αεροπλάνο που θα λέει «Macedonia».
Εκεί, θα πρέπει και ορθώς η ελληνική πλευρά να αντιτάξει και
να αξιοποιήσει τη δήλωση κατά το άρθρο 2 κτλ. Θα ανοίξει όµως
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µια διαδικασία. Διότι πρώτον, αυτοί θα διαµαρτύρονται ότι υπάρχει διάκριση λόγω εθνικότητας- που είναι το βασικό άρθρο µέσα
στη συνθήκη και δεύτερον, κύριε Υπουργέ, υπάρχει η ρήτρα για
την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έτσι, ενώ εµείς έχουµε το δίκιο, θα βρεθούµε στο τέλος εκτεθειµένοι. Διότι, κρατώντας το κλειδί και το διαβατήριο και µη κυρώνοντας τη συµφωνία, το πρόβληµα το έχουν αυτοί, δεν το έχουµε
εµείς.
Τώρα, λοιπόν, µε την κύρωση θα ανοίξουν κάποια άλλα ζητήµατα. Εύχοµαι να µην γίνει αυτό και ελπίζω να έχετε ένα plan Β,
γιατί το plan Α είναι αυτό. Το plan Β θα πρέπει να το έχετε ετοιµάσει.
Αν προκαλέσουν οι Σκοπιανοί, αν έρθουν και αξιοποιήσουν
αυτή τη σύµβαση, αν πάνε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί θα πρέπει να υπάρχει µια πολύ τεκµηριωµένη άποψη,
που φαντάζοµαι ότι θα µας την αναπτύξετε τώρα, για τον τρόπο
µε τον οποίο πρέπει να αντιδράσουµε. Ίσως ενδεχοµένως, να
επιφυλαχθείτε, ορισµένα πράγµατα να µην τα πείτε, γιατί θα πρέπει να τα κρατήσουµε «καβάντζα», αν γίνει κάποια δίκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα τελείωνα την οµιλία µου στα τέσσερα λεπτά και πενήντα δευτερόλεπτα. Τελειώνω τώρα.
Εποµένως, εµείς καταψηφίζουµε και περιµένουµε να µας δώσετε επαρκείς λόγους και εξηγήσεις.
Πρέπει να τελειώσουµε, γιατί ακολουθεί το νοµοσχέδιο και οι
επαρχιώτες πρέπει να φύγουν. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έτσι νοµίζω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί, ο κύριος δεν
είναι από επαρχία; Είναι σαν και εσάς τους αστούς;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είµαστε αστοί της επαρχίας!
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Υφυπουργέ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα τον λόγο για να κάνω µια µικρή τοποθέτηση για τη
συµφωνία και να απαντήσω σε κάποια ερωτήµατα τα οποία είχαν
διατυπωθεί και στην επιτροπή, αλλά και σήµερα και τα οποία
είναι σοβαρά, όπως της κ. Φούντα και της κ. Ουζουνίδου, παραβλέποντας κάποιες άλλες τοποθετήσεις, οι οποίες θεωρώ ότι θέλουν ολίγον από Ευρώπη και πολύ από λαϊκισµό.
Και µε αυτό που λέω, δεν εννοώ το ΚΚΕ, κύριε Καραθανασόπουλε διότι το ΚΚΕ έχει πάντα ξεκάθαρη άποψη πάνω σε αυτό
και είναι γνωστό.
Θεωρώ ότι πρόκειται για µία πολύ σηµαντική συµφωνία που
έχει ένα στόχο: τη δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού εναέριου
χώρου µεταξύ της Κοινότητας και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης µε το άνοιγµα της αγοράς των αεροπορικών µεταφορών,
κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να ακολουθεί το ίδιο µοντέλο µε εκείνο
της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πρώτον, το πλήρες άνοιγµα της αγοράς από πρόσβαση, χωρητικότητα και ναύλα, δεύτερον, την ελευθερία της εγκατάστασης
χωρίς ρήτρες εθνικότητας µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας,
τρίτον, την ευθυγράµµιση µε την κοινοτική νοµοθεσία σε θέµατα
όπως η ασφάλεια των πτήσεων, η ασφάλεια εδάφους, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα.
Η συµφωνία αυτή θεωρώ ότι αποκτά µία ιδιαίτερη σηµασία,
καθώς όλοι οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων αποδέχτηκαν να
ευθυγραµµίσουν την εθνική τους νοµοθεσία για τον τοµέα των
αεροπορικών µεταφορών µε το πλήρες ευρωπαϊκό κεκτηµένο
της Κοινότητας για τις αεροµεταφορές. Επιπλέον, η συµφωνία
αυτή θα αντικαταστήσει τις διµερείς συµφωνίες αεροµεταφορών
µεταξύ κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων
της περιοχής στην Ανατολική Ευρώπη. Οι εναρµονισµένοι κανόνες στην Ευρώπη θα δηµιουργήσουν µία κοινή ελεύθερη ασφαλή
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αγορά αεροµεταφορών, η οποία µπορεί να αποτελέσει κινητήρια
δύναµη για άλλους τοµείς, να συµβάλλει στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής προς όφελος των καταναλωτών και του κλάδου.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα σηµαντικό βήµα προόδου, καθώς οι
αεροµεταφορές θα διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο στην
προώθηση της πολιτικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Τα συµβαλλόµενα στη συµφωνία αυτή µέρη εκπροσωπούνται στη µικτή επιτροπή -η σύσταση της οποίας προβλέπεται
στο άρθρο 18- που είναι αρµόδια για τη διαχείριση, τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της και εφαρµογής της.
Η συµφωνία αυτή, όπως ειπώθηκε και είναι γνωστό σε όλους,
καθυστέρησε για την κύρωση στη Βουλή λόγω της αναγραφής
στο προσαρτηµένο σε αυτήν Πρωτόκολλο 5 της εταιρίας «MACEDONIAN AIRLINES» –η οποία παρενθετικά δεν λειτουργεί, δεν
υπάρχει σήµερα- ως εθνικού αεροµεταφορέα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέµβρη του 2012 εις
βάρος της Ελλάδος µία διαδικασία παράβασης που προβλέπεται
από το άρθρο 258 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία ήδη βρίσκεται από 31 Μαΐου 2013 στο στάδιο
της αιτιολογηµένης γνώµης. Έτσι, οπωσδήποτε και οποιαδήποτε
περαιτέρω καθυστέρηση της κύρωσης της Πολυµερούς Συµφωνίας εγκυµονεί τον κίνδυνο να καταδικαστεί η χώρα µας από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Σε σχέση µε το θέµα της FYROM, τα ελληνικά συµφέροντα καλύπτονται πλήρως, καθώς και στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 του
σχεδίου νόµου της κύρωσης της πολυµερούς συµφωνίας περιλαµβάνονται οι δηλώσεις τις οποίες κατέθεσε η Ελλάδα στο θεµατοφύλακα της εν λόγω συµφωνίας.
Και διευκρινίζω αυτό που είπε ο κ. Μαριάς. Θέλω να πω το
εξής. Δεν µπορείς να κάνεις πρωτόκολλο στο πρωτόκολλο. Η ένσταση η οποία υπάρχει είναι επί του πρωτοκόλλου. Άρα, δεν µπορείς να δηµιουργήσεις ένα νέο πρωτόκολλο πάνω στο ήδη
υπάρχον πρωτόκολλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 στο
Πρωτόκολλο 5, η χώρα µας, µε εξαίρεση την προσγείωση για µη
εµπορικούς σκοπούς – έχουµε πει και στο παρελθόν κατ’ επανάληψη, αλλά διαπιστώνω για ακόµη µία φορά ότι κάποιοι και κάποιες δεν µπορούν να κατανοήσουν τι σηµαίνει η φράση «µη
εµπορικοί σκοποί»- δεν θα επιτρέπει την προσγείωση στο έδαφος της χώρας µας οποιουδήποτε αεροσκάφους ή αεροµεταφορέα αδειοδοτούµενου από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, που θα φέρει ονοµασία κράτους, επιθετικό
προσδιορισµό, σύµβολο ή διακριτικό σηµείο που δεν συνάδει µε
την προσωρινή ονοµασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, όπως ορίζεται από την απόφαση 817 του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, περίπτωση 3 του Πρωτοκόλλου 5, η
χώρα µας δεν αναγνωρίζει τη χρήση της επωνυµίας «Μακεδονικές Αερογραµµές» ή άλλης συναφούς επωνυµίας από την πρώην
Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατίας της Μακεδονίας οποιουδήποτε
άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου, που παραπέµπει στην ονοµασία της χώρας αυτής µε την οποία υφίσταται διαφορά, σύµφωνα µε την απόφαση 817 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών.
Με τη νοµική αυτή λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αίρονται τα εµπόδια που οδήγησαν στην καθυστέρηση της κύρωσης
της πολυµερούς συµφωνίας. Άλλωστε, δεν υφίσταται, όπως είπα
και προηγουµένως, ο συγκεκριµένος αεροµεταφορέας. Όµως,
σε τυχόν δηµιουργία ενός άλλου, τα εµπόδια που υπήρχαν αίρονται µ’ αυτό.
Ήθελα, επίσης, να αναφερθώ για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε,
εάν µου επιτρέπετε, στο άρθρο 11 σχετικά µε την ερώτηση που
είχε γίνει στην επιτροπή για την ασφάλεια των πτήσεων και το
Πρόγραµµα SAFA.
Το Πρόγραµµα SAFA είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα, σκοπός
του οποίου είναι ο έλεγχος των αεροσκαφών ξένου νηολογίου,
που χρησιµοποιούν ευρωπαϊκά αεροδρόµια για θέµατα που
άπτονται ασφαλείας των πτήσεων. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται
ενόσω τα αεροσκάφη βρίσκονται στο έδαφος και εκτείνεται σε
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διάφορους τοµείς ασφαλείας των πτήσεων, όπως είναι δηλαδή
η πτητική λειτουργία, η αδειοδότηση πληρωµάτων και η πτητική
ικανότητα.
Στο πρόγραµµα σήµερα συµµετέχουν και µη ευρωπαϊκές
χώρες µέσω µνηµονίου συνεργασίας, όπως είναι ο Καναδάς και
η Σιγκαπούρη. Το πρόγραµµα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα εργαλεία, αν θέλετε, παγκοσµίως για την ασφάλεια των
πτήσεων και αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αεροµεταφορών,
των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η κ. Φούντα είχε κάνει ερώτηση σχετικά µε το άρθρο 12 για
την ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες. Το άρθρο 12 της συµφωνίας αποτελεί το βασικό άρθρο που περιέχεται σε όλες τις ευρωπαϊκές συµφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τρίτες
χώρες και προβλέπει συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας από
έκνοµες ενέργειες.
Στο άρθρο 13 για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, ο
ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι µια πρωτοβουλία για την οργάνωση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου σε εννέα λειτουργικά
τµήµατα, τα λεγόµενα FAB, τα οποία οµαδοποιούν τους υφιστάµενους εξήντα επτά παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού είναι η οργάνωση υπηρεσιών του ευρωπαϊκού δικαίου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε αποδοτικά επίπεδα παροχής υπηρεσιών επί παγκοσµίου επιπέδου µε ταυτόχρονη, όµως, διατήρηση και αύξηση των επιπέδων ασφαλείας στην αεροναυτιλία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Το εγχείρηµα αυτό ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε πρωτεύοντα σκοπό την ασφάλεια στις επιδόσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς
και την εξυπηρέτηση των µελλοντικών αναγκών σε χωρητικότητα
και την επιβολή ενός κοινού νοµοθετικού πλαισίου.
Κλείνοντας, ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
δεν νοείται, η Ελλάδα που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να µην κυρώσει την εν λόγω συµφωνία, εάν θέλει
να εκµεταλλευτεί τη θέση της και αυτά τα οποία προέρχονται ως
οφέλη για την προώθηση του τουρισµού, των εξαγωγών, καθώς
και την επέκταση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και πέραν της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να ενισχύσει έναν ηγετικό
ρόλο που µπορεί και δικαιούται να παίξει η Ελλάδα στα Βαλκάνια.
Μετά απ’ όλα αυτά θέλω να κλείσω και να πω ότι θεωρώ πως
είναι σηµαντικό να ψηφιστεί η σηµερινή κύρωση της πολυµερούς
αυτής συµφωνίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοι-
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νότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της
Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών
στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου του Βασιλείου της
Νορβηγίας της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της
Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου»,
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας
της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της
Βουλγα- ρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου του
Βασιλείου της Νορβηγίας της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της
Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών
στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού
Εναέριου Χώρου
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Πολυµερής Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της
Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και
της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου
που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 9 Ιουνίου 2006, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως
εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Δήλωση επί του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου V
1. Σε σχέση µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, υποπαράγραφοι
(α) (i), (β) (i) και (iii) του Πρωτοκόλλου V της κυρούµενης µε το
άρθρο 1 του παρόντος νόµου Πολυµερούς Συµφωνίας, που αφορούν στην άσκηση απεριορίστων δικαιωµάτων κυκλοφορίας αεροµεταφορέων αδειοδοτηµένων από την Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δηµοκρατία της Μακεδονίας µεταξύ οποιουδήποτε σηµείου σε
αυτό το κράτος και οποιουδήποτε σηµείου σε κράτος-µέλος ή
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την πρώτη και τη δεύτερη µεταβατική περίοδο που προβλέπονται σε αυτό και την
άσκηση απεριορίστων δικαιωµάτων αεροµεταφορέων αδειοδοτηµένων από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας µεταξύ σηµείων σε διαφορετικά κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρεπόµενης της αλλαγής σε οποιοδήποτε σηµείο αεροσκάφους µε την προϋπόθεση ότι η πτήση αποτελεί µέρος δροµολογίου που εξυπηρετεί ένα σηµείο εντός της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, η Ελλάδα δηλώνει ότι: Με εξαίρεση την προσγείωση για µη εµπορικούς σκοπούς, η Ελληνική Δηµοκρατία δεν θα επιτρέπει την
προσγείωση στο έδαφός της οποιουδήποτε αεροσκάφους αεροµεταφορέων αδειοδοτηµένων από την Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δηµοκρατία της Μακεδονίας το οποίο φέρει ονοµασία κράτους,
επιθετικό προσδιορισµό, σύµβολο ή διακριτικό γνώρισµα που δε
συνάδει µε την προσωρινή ονοµασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δηµοκρατία της Μακεδονίας», όπως ορίζεται στην Απόφαση 817
(1993) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, και µε
τις διατάξεις της Ενδιάµεσης Συµφωνίας της 13ης Σεπτεµβρίου
1995 µεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας.
2. Η Δήλωση αυτή διατηρείται σε ισχύ µέχρι την επίλυση της
διαφοράς επί του ονόµατος µεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας στις διαπραγµατεύσεις οι οποίες συνεχίζονται υπό την αιγίδα των Ηνωµένων
Εθνών, σύµφωνα µε τις Αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας
817 και 845 των Ηνωµένων Εθνών (1993).
Άρθρο τρίτο
Δήλωση επί του άρθρου 4
περίπτωση (iii) του Πρωτοκόλλου V
Σχετικά µε την αναφορά στις «Μακεδονικές Αερογραµµές» στο
άρθρο 4 περίπτωση (iii) του Πρωτοκόλλου V στην κυρούµενη µε
το άρθρο 1 του παρόντος νόµου Πολυµερή Συµφωνία, η Ελλάδα
δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει τη χρήση της επωνυµίας «Μακεδο-

νικές Αερογραµµές» ή άλλης συναφούς επωνυµίας από την
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας ή οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, καθώς η χρήση της εν
λόγω επωνυµίας παραπέµπει στην ονοµασία της χώρας αυτής
για την οποία υφίσταται διαφορά, σύµφωνα µε την Απόφαση
817 (1993) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.
Άρθρο τέταρτο
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 29
αυτής.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Πριν προχωρήσουµε στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
άλλες διατάξεις», έχει ζητήσει τον λόγο ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Παπαγεωργίου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση-προσθήκη, η οποία
είναι στο άρθρο 18, παράγραφο 1, για να είναι ορθότερη και σαφέστερη η βούληση την οποία έχω εκφράσει. Είναι το άρθρο που
αφορά τη µετακίνηση προσωπικού εντός οµίλου ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ
κ.λπ..
Αυτό το οποίο προστίθεται µετά τη φράση «εφόσον επιθυµεί
τη διακοπή της απόσπασής του, δύναται», είναι οι λέξεις: «κατόπιν σύµφωνης γνώµης των διοικήσεων των οικείων ασφαλιστικών
ταµείων, της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».
Αυτό, για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε καταχρήσεις, αν θέλετε, σε αυτήν την περίπτωση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες
διατάξεις» και στο σύνολο, ως διενεµήθη και µε τη νοµοτεχνική
βελτίωση του κυρίου Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Άδειες εγκατάστασης
1. Η παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. α1) Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ, ισχύει για
δύο (2) έτη και µπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές, µετά από
αίτηµα του κατόχου της, σύµφωνα µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Παράταση αρχικά για δύο (2) έτη εφόσον:
αα) έχουν εκτελεστεί έργα υποδοµής του έργου ή και έργα
σύνδεσης που αντιστοιχούν σε δαπάνες που υπερβαίνουν το
50% του συνολικού κόστους αυτών ή
ββ) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω υποπερίπτωσης αα’ αλλά έχουν συναφθεί οι συµβάσεις για την προµήθεια
του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ο οποίος απαιτείται για
την υλοποίηση του έργου ή έχουν εκτελεστεί δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του κόστους αγοράς αυτού ή
γγ) υφίσταται αναστολή µε δικαστική απόφαση οποιασδήποτε
άδειας απαραίτητης για τη νόµιµη εκτέλεση του έργου ή
δδ) υφίσταται υποχρέωση από το θεσµικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειµένου να υλοποιηθεί το
έργο.
β) Παράταση για δεκαοκτώ (18) επιπλέον µήνες, εφόσον:
αα) έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν
το 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης ή
ββ) υφίσταται αναστολή µε δικαστική απόφαση οποιασδήποτε
άδειας απαραίτητης για τη νόµιµη εκτέλεση του έργου.
β1) Εάν µέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος
ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των
παρατάσεων, δεν έχει υποβληθεί αίτηµα στον αρµόδιο διαχειριστή για έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού: α) ανακαλείται η άδεια παραγωγής και παύει να ισχύει κάθε άλλη
διοικητική πράξη ή σύµβαση που αφορούν στο σταθµό και β) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2244/
1994 (Α’168) και ο φορέας του σταθµού υποχρεούται στην αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης στη µορφή που είχε πριν
την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον ο χώρος εγκατάστασης αφορά δηµόσια γη.
γ1) Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου β1, η άδεια παραγωγής δεν ανακαλείται εάν µέχρι την παρέλευση του χρονικού
διαστήµατος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των παρατάσεων, έχει εκτελεστεί έργο που αντιστοιχεί
στο 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Στην περίπτωση

του προηγούµενου εδαφίου: α) κινείται η διαδικασία επιβολής
κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2244/1994 (Α’ 168) και β) χορηγείται, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, νέα άδεια
εγκατάστασης για ολοκλήρωση του έργου σε εύλογο χρόνο, που
προσδιορίζεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς δυνατότητα
περαιτέρω παράτασης. Για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου: α) τροποποιείται η άδεια παραγωγής και προσαρµόζεται κατάλληλα η ισχύς ώστε το έργο να µπορεί να είναι λειτουργικό και β) εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από τη λήξη
της άδειας εγκατάστασης υποβάλλεται από τον κάτοχο της
άδειας παραγωγής αίτηµα για χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης συνοδευόµενο από την τροποποιηµένη άδεια παραγωγής, τεκµηριωµένη πρόταση ολοκλήρωσης και σχετικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.
δ1) Στις περιπτώσεις: α) συγκροτηµάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος µεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β)
έργων Α.Π.Ε. που συνδέονται µε το Εθνικό Διασυνδεδεµένο Σύστηµα µέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή
άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό
διάστηµα που υπερβαίνει το διάστηµα για το οποίο χορηγείται
και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από
τον Διαχειριστή του Συστήµατος, γ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε., και
δ) µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, επιτρέπεται η παράταση της
ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστηµα ίσο µε
αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, µετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκµηριωµένης πρότασης µε συνηµµένο χρονοδιάγραµµα από τον κάτοχο
της άδειας.»
2. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στην απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107) που αφορά τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την υποβολή και επιστροφή των
εγγυητικών επιστολών, καθώς και για το ύψος αυτών για σταθµούς που περιγράφονται στην υποπαράγραφο δ.1. της παρ. 10
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, για τη χορήγηση της παράτασης
των περιπτώσεων α’ και β’ της υποπαραγράφου α.1. της παρ. 10
του άρθρου 8 του ν. 3468/ 2006 απαιτείται η υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της
παρ. Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, µετά την έναρξη
ισχύος της, εάν αυτή δεν έχει υποβληθεί για τη χορήγηση ή τη
διατήρηση σε ισχύ της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κατά τα
οριζόµενα στις περιπτώσεις 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της
παρ. Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Το ποσό της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής µειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού εάν κατά την υποβολή του αιτήµατος παράτασης της
άδειας εγκατάστασης είναι σε ισχύ η σύµβαση σύνδεσης ή
άλλως µε τη θέση σε ισχύ της σύµβασης σύνδεσης.
Άρθρο 2
Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί (ΥΗΣ)
1. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ν. 4042/2012 (Α’ 24), ως
ακολούθως:
«4. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόµου που
αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και στη διαδικασία έκδοσης των
σχετικών αδειών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που απαιτούνται
από την κείµενη δασική νοµοθεσία, εφαρµόζονται οµοίως και
στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθµών εγκατεστηµένης
ισχύος άνω των 15 MW, ανεξάρτητα από τον φορέα κατασκευής
και λειτουργίας. Για τους παραπάνω σταθµούς, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προτεραιότητα
ένταξης στο Σύστηµα ή το Δίκτυο (κατανοµή φορτίου), την εξασφάλιση εγγυηµένης τιµής πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου Α1 του
άρθρου 25 και του άρθρου 25α του παρόντος. Ο τρόπος και η
διαδικασία υποβολής των προσφορών έγχυσης των ανωτέρω
υδροηλεκτρικών σταθµών, διέπονται αποκλειστικώς από τις δια-
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τάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και
για υδροηλεκτρικούς σταθµούς εγκατεστηµένης ισχύος άνω των
15 MW, ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής και λειτουργίας
των σταθµών, συµπεριλαµβανοµένων του φράγµατος και της δηµιουργούµενης για τη λειτουργία τους τεχνητής λίµνης, άλλων
έργων για δηµιουργία ταµιευτήρα αποθήκευσης νερού και εγκατάστασης αντλητικών συστηµάτων, καθώς και των έργων σύνδεσης και κάθε συνοδού έργου.»
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (Α’ 289)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και
για υδροηλεκτρικούς σταθµούς εγκατεστηµένης ισχύος άνω των
15 MW, ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής και λειτουργίας
των σταθµών, συµπεριλαµβανοµένων του φράγµατος και της δηµιουργούµενης για τη λειτουργία τους τεχνητής λίµνης, άλλων
έργων για δηµιουργία ταµιευτήρα αποθήκευσης νερού και εγκατάστασης αντλητικών συστηµάτων, καθώς και των έργων σύνδεσης και κάθε συνοδού έργου.»
4. Στην υποπαράγραφο Ι.5 της παρ. Ι’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 προστίθεται περίπτωση 7 ως ακολούθως:
«7. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου
Ι.1 και οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.2 της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών
σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος άνω των 15 MW, καθώς και
υδροηλεκτρικών σταθµών που διαθέτουν αντλητικό σύστηµα και
σύστηµα αποθήκευσης ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής
και λειτουργίας.»
Άρθρο 3
Μεταφορά θέσης εγκατάστασης
1. Σε περιπτώσεις όπου, µετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµό παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4
του ν. 3468/2006 αντίστοιχα, µεταβάλλεται το νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή
η εγκατάσταση του σταθµού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ µεταβολή του τόπου εγκατάστασης,
µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου για τροποποίηση της
άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.
2. Η νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός ζώνης
πέντε (5) χιλιοµέτρων από τα όρια της περιοχής στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία δεν είναι
δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθµού για τους λόγους που
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.
3. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.
3468/2006 καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω κριτήρια
εφαρµόζονται από τον αρµόδιο Διαχειριστή και για τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006.
4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν τροποποίησης κατά
προτεραιότητα των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και
της Προσφοράς Σύνδεσης και ανάλογης τροποποίησης των Συµβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης.
Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση µικρών
ανεµογεννητριών
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η εγκατάσταση µικρών
ανεµογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης µικρών
ανεµογεννητριών που καταρτίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται έως 30.6.2014. Το Πρόγραµµα αφορά εγκατάσταση µι-
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κρών ανεµογεννητριών για σταθµούς συνολικής ισχύος µέχρι 50
kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανοµής.
2. Το πρόγραµµα καταρτίζεται µε βάση µελέτη, στην οποία
αποτυπώνονται τα µακροοικονοµικά οφέλη και η επίπτωση στο
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η βέλτιστη εκµετάλλευση του τοπικού αιολικού δυναµικού, η δυνατότητα απορρόφησης των τοπικών δικτύων, η ασφαλής λειτουργία των δικτύων, καθώς και
θέµατα ασφαλούς λειτουργίας των ανεµογεννητριών.
3. Για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικό σταθµό µικρών ανεµογεννητριών µπορεί να
προβλέπεται, µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, ο
συµψηφισµός παραγόµενης και καταναλισκόµενης ενέργειας σε
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στον οποίο αναπτύσσεται ο σταθµός. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν
στην ανάπτυξη αιολικών σταθµών, η αδειοδοτική διαδικασία,
στην οποία περιλαµβάνεται και o τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η τιµολόγηση της παραγόµενης ενέργειας και η
τυχόν διαφοροποίησή της σε σχέση µε αυτή που προβλέπεται
στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, λαµβάνοντας
υπόψη κυρίως την ισχύ του σταθµού και τη γειτνίασή του µε το
δίκτυο, το περιεχόµενο των συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του ως άνω Ειδικού Προγράµµατος.
4. Ο αρµόδιος Διαχειριστής απορρίπτει αιτήµατα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, εάν διαπιστώσει ότι καταστρατηγούνται οι διατάξεις για την εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης
άδειας παραγωγής ή για την υπαγωγή σε διαδικασία Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων ή για την αντιστοίχιση σε κατηγορία τιµολόγησης της παραγόµενης ενέργειας.
5. Δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήµατα για
προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη µετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συµµετέχει
το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε ποσοστό άνω του 50%. Επίσης δεν ικανοποιούνται αιτήµατα για σταθµούς, για τη σύνδεση
των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου µέσης τάσης µήκους άνω των χιλίων (1.000) µέτρων.
6. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) αιολικές εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ
µικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW».
Άρθρο 5
Επιµερισµός ειδικού τέλους στους οικιακούς
καταναλωτές περιοχών όπου
εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ
Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση (i) της παρ. Α.3 του άρθρου
25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Α.3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
και αποδίδονται ως ακολούθως:
(i) Ποσό µέχρι ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιµής πώλησης
της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους
άδειας προµήθειας που προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των δήµων, στους οποίους λειτουργούν
σταθµοί Α.Π.Ε., µε σκοπό το ανωτέρω ποσό να αποδοθεί στους
οικιακούς καταναλωτές µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας του δήµου, όπου λειτουργούν οι σταθµοί Α.Π.Ε. και έχουν ενεργή σύνδεση κατά την
ηµεροµηνία εφαρµογής της διαδικασίας που προβλέπεται στην
κατωτέρω απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το ποσό που αναλογεί
σε κάθε δικαιούχο συµψηφίζεται µε τις χρεώσεις που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρό-
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πος προσδιορισµού και επιµερισµού των ανωτέρω ποσών, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση
των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων από τη ΡΑΕ για τον καθορισµό της
τεκµαρτής µοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε
ευρώ ανά µεγαβατώρα, βάσει της µεθοδολογίας που ορίζεται σε
αυτήν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης τυχόν υπολειπόµενου
ποσού που προκύπτει από τη µεθοδολογία επιµερισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας διάθεσης στον οικείο
δήµο.»
Άρθρο 6
Προσθήκη διατάξεων στο ν. 3468/2006
1. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 8Α
ως εξής:
«Άρθρο 8Α
Προσφορές σύνδεσης σε κορεσµένα δίκτυα
1. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) εξακολουθεί να χορηγεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε αιτήµατα για
σύνδεση αιολικών σταθµών στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε περιοχές που χαρακτηρίζονται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των
δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος, ως περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική πρόσθετη ισχύς δεν θα
υπερβαίνει το 20% της δυνατότητας συνολικής απορρόφησης
ισχύος στην περιοχή από σταθµούς Α.Π.Ε., όπως αυτή έχει καθορισθεί µε την ανωτέρω απόφαση της Ρ.Α.Ε..
2. Για λόγους ασφαλούς και οµαλής λειτουργίας του Συστήµατος, οι σταθµοί της παραγράφου 1 µπορεί να εξαιρούνται από
την προτεραιότητα στην κατανοµή φορτίου που απολαµβάνουν
οι λοιποί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για τους οποίους έχει εκδοθεί οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν το χαρακτηρισµό του δικτύου της περιοχής ως κορεσµένου και προς τούτο
θα πρέπει να έχουν την τεχνική δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης σε εντολές του Διαχειριστή για µείωση της ισχύος ή και τη
διακοπή της λειτουργίας τους. Ο Διαχειριστής θα προβαίνει στις
αναγκαίες περικοπές ισχύος κατά προτεραιότητα στους σταθµούς της παραγράφου α’ που έχουν συνάψει Σύµβαση Σύνδεσης
κατά την πλέον πρόσφατη ηµεροµηνία, εάν αυτό επιτρέπεται από
την οµαλή λειτουργία του Συστήµατος. Οι σχετικοί ειδικοί όροι
που απαιτούνται τίθενται στην οριστική Προσφορά Σύνδεσης,
καθώς και στη Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Η Προσφορά Σύνδεσης που χορηγείται κατά την παράγραφο 1, δεσµεύει τον δικαιούχο και τον Διαχειριστή για δύο (2)
έτη. Ο Διαχειριστής δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για την κατά την
παράγραφο 2 περικοπτόµενη ισχύ, για την οποία δεν οφείλεται
κανενός είδους οικονοµική ή άλλη αποζηµίωση, περιλαµβανοµένης της προβλεπόµενης στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του
παρόντος.»
2. Μετά το άρθρο 14 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 14Α
ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών
µικρών ανεµογεννητριών από αυτοπαραγωγούς
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και
σταθµών µικρών ανεµογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο. Για τις περιοχές
που χαρακτηρίζονται από τη Ρ.Α.Ε. ως περιοχές µε κορεσµένα
δίκτυα, σύµφωνα µε τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων
της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου µπορεί
να θέτει περιορισµούς στην απορροφώµενη ισχύ για λόγους
ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεµένου
Συστήµατος. Η παραγόµενη ενέργεια από το σταθµό που εγχέ-

εται στο δίκτυο διανοµής συµψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταµέτρησης µε την καταναλισκόµενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις
του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθµός. Το πλεόνασµα
ενέργειας που προκύπτει από το συµψηφισµό του προηγούµενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον αυτοπαραγωγό. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
µετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης
των συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα.
Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου και ανάλογα µε την
πορεία του ελλείµµατος του ειδικού Λογαριασµού του άρθρου
40 του ν. 2773/1999 (Α’ 286) µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση
από τον προµηθευτή υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 ή και υπέρ του αυτοπαραγωγού για ποσοστό του πλεονάσµατος ενέργειας που
προκύπτει από το συµψηφισµό, όπως αυτό καθορίζεται µε την
ίδια απόφαση.
2. Οι σταθµοί του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της
περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 1, όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος και η διάταξη της περίπτωσης
3 της υποπαραγράφου Ι.4 της παρ. Ι’ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 δεν εφαρµόζεται για τους σταθµούς για τους οποίους
χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης βάσει των διατάξεων
του παρόντος άρθρου και συνεπώς συνάπτεται η αντίστοιχη σύµβαση συµψηφισµού. Κατά τα λοιπά για την αδειοδότηση εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 8 του παρόντος.
3. Η ισχύς των σταθµών του παρόντος άρθρου συνυπολογίζεται για την εκτίµηση της ενδεχόµενης κάλυψης των ορίων
ισχύος που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1.
4. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που εγκαθίστανται
από δηµόσιους φορείς στις εγκαταστάσεις τους στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραµµάτων είναι δυνατή η σύνδεσή τους τόσο
στο Δίκτυο όσο και στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα. Πλεόνασµα
ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστηµα ή το Δίκτυο,
από τους σταθµούς του προηγούµενου εδαφίου, και µέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόµενης ενέργειας, σε ετήσια
βάση, αποζηµιώνεται βάσει των τιµών του πίνακα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.»
Άρθρο 7
Ρύθµιση θεµάτων τιµών αποζηµίωσης ενέργειας
από σταθµούς Α.Π.Ε.
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/
2006 (Α’ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι τιµές του πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ’
έτος σε ποσοστό 25% επί του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως αυτός ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.»
2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 27Α
του ν. 3734/2009 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε.,
µπορεί να µεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του
ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιµές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο αναφοράς, καθώς και
να καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία φωτοβολταϊκών πλαισίων. Για τη µεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαµβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των
φωτοβολταϊκών σταθµών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο
βαθµός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε.,
το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού και οι
οικονοµικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή.»
Άρθρο 8
Έργα υποδοµής σε γεωργική γη υψηλής
παραγωγικότητας
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Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 21 του ν. 4015/ 2011 (Α’
210), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και όσον
αφορά στην περίπτωση α’ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν.
2637/1998, όπως ισχύει, εξαιρούνται: α) φωτοβολταϊκοί σταθµοί,
για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήµατα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010
(4.6.2010) και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (21.9.2011),
β) σταθµοί λοιπών τεχνολογιών Α.Π.Ε. και γ) έργα δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθµών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδοµή
του ηλεκτρικού συστήµατος.»
Άρθρο 9
Όροι δόµησης για αιολικές εγκαταστάσεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του από
24.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ’270), προστίθεται νέο
εδάφιο δ’, ως ακολούθως:
«δ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 3212/2003 (Α’ 308),
άρθρο 10 παρ. 2, και χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου β’ επιτρέπεται: αα) η καθ’ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, ανεξαρτήτως του ύψους, στις περιπτώσεις αιολικών
σταθµών για τους οποίους εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές
δεσµεύσεις και ββ) η καθ’ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση
ανεµογεννητριών, συνολικού ύψους έως 29 µέτρων, στις περιπτώσεις αιολικών σταθµών οι οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3, του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 303), προστίθεται νέο εδάφιο γ’, ως
ακολούθως:
«γ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 3212/2003 (Α’ 308),
άρθρο 10 παρ. 2, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 2, και
χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου β’, επιτρέπεται: αα) η καθ’ ύψος
υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, ανεξαρτήτως
του ύψους, στις περιπτώσεις αιολικών σταθµών για τους οποίους
εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής
σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις και ββ) η καθ’ ύψος
υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, συνολικού
ύψους έως 29 µέτρων, στις περιπτώσεις αιολικών σταθµών οι
οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές
δεσµεύσεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισµού
λατοµικών περιοχών
Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (Α’ 43), αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Η επιτροπή καθορισµού λατοµικών περιοχών είναι οκταµελής, συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και
αποτελείται από έναν υπάλληλο ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, προερχόµενους από καθεµία από τις κατωτέρω
υπηρεσίες:
1) το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων,
2) τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
3) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού µηχανικού ή τοπογράφου µηχανικού ή αρχιτέκτονα µηχανικού,
4) την Τεχνική Υπηρεσία του δήµου της έδρας του οικείου
νοµού ειδικότητας τοπογράφου µηχανικού ή πολιτικού µηχανικού. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος της συγκεκριµένης ειδικότητας ορίζεται υπάλληλος προερχόµενος από την
Τεχνική Υπηρεσία άλλου δήµου εντός των γεωγραφικών ορίων
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του νοµού.
5) το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού αρµόδιο για θέµατα αρχαιοτήτων,
6) τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της
οικείας Περιφέρειας, ειδικότητας µηχανικού, κατά προτίµηση πολεοδόµου χωροτάκτη,
7) το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) ειδικότητας γεωλόγου ή µηχανικού µεταλλείων
και
8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόµενο από την Περιφερειακή Ένωση Δήµων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας.
Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον αρµόδιο Υπουργό, των περιπτώσεων 3, 4, 6 και 8 από τον Περιφερειάρχη, της περίπτωσης 2 από τον Γενικό Γραµµατέα της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και της περίπτωσης 7 από τη
διοίκηση του ΙΓΜΕΜ.
Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8
των µελών και οι αποφάσεις της λαµβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής, καθώς και
ο προσδιορισµός του χρονικού ορίζοντα κάλυψης των αναγκών
του νοµού σε αδρανή υλικά, καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ο καθορισµός λατοµικών περιοχών ισχύει για πέντε (5) έτη
από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του
Περιφερειάρχη, δύναται δε να παραταθεί για µία ακόµη διετία
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν αιτιολογηµένης προτάσεως του Περιφερειάρχη.
Εφόσον δεν γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσµιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται µε απόφαση του
Περιφερειάρχη.»
Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 1428/1984
Στο άρθρο 3 του ν. 1428/1984 προστίθενται παράγραφοι 4α
έως 4γ ως εξής:
«4α. Σε νησιωτικές περιοχές, στις οποίες η στενότητα των
χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της απόστασης των
χιλίων (1.000) µέτρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, ή σε παραµεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίσταται επιτακτική ανάγκη
εξασφάλισης αδρανών υλικών για την οµαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δηµοσίων έργων, είναι δυνατός ο περιορισµός της απόστασης αυτής, από µέρος ή το σύνολο των ορίων
της λατοµικής περιοχής, µε τη σχετική απόφαση καθορισµού της.
4β. Για τον περιορισµό της ανωτέρω απόστασης, η επιτροπή
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου συνεκτιµά την έκταση
της λατοµικής περιοχής, τη µορφολογία και το ανάγλυφο του
εδάφους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πετρώµατος που πρόκειται να εξορυχθεί και τον τρόπο εξόρυξής του, καθώς και το
µέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυµοτοµικού σχεδίου και
των κτισµάτων, µε σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, των περιοίκων και των διερχόµενων και την προστασία
του περιβάλλοντος.
4γ. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισµός της ανωτέρω απόστασης, καθώς και οι αποστάσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 85 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/
23.5.2011, Β’ 1227), από τα όρια της λατοµικής περιοχής δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερα από τα ελάχιστα προβλεπόµενα από
το συγκεκριµένο κανονισµό για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών
εργασιών µε χρήση εκρηκτικών υλών.»
Άρθρο 12
Ρύθµιση µεταλλευτικών και λατοµικών θεµάτων
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1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 4061/2012 (Α’ 66)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εκµίσθωση λατοµείων επί ακινήτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αρµόδιος είναι ο οικείος Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της
λατοµικής νοµοθεσίας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από τα µισθώµατα που βεβαιώνονται και εισπράττονται από
το Ελληνικό Δηµόσιο για την εκµίσθωση δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας του Δηµοσίου σε Δηµόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους,
ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται για έκαστο
Δηµόσιο Μεταλλευτικό Χώρο, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους οικείους Δήµους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η µεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα µε το
ποσοστό επιφάνειας του χώρου εκµετάλλευσης που εµπίπτει
εντός των διοικητικών ορίων εκάστου Δήµου, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες.
Η απόφαση διάθεσης κατά το προηγούµενο εδάφιο, εκδίδεται
το δεύτερο εξάµηνο εκάστου έτους και αφορά τα µισθώµατα
που εισπράχθηκαν βάσει των συµβατικών υποχρεώσεων των µισθωτών για το προηγούµενο έτος.»
3. Το άρθρο 176 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών καθορίζεται
τέλος, το οποίο επιβάλλεται από 1.1.2013, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια µε αυτό για ενεργές, αποθεµατικές και αργούσες παραχωρήσεις µεταλλείων και για άδειες µεταλλευτικών
ερευνών.
2. Από τα τέλη που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως
από το Ελληνικό Δηµόσιο για ενεργές παραχωρήσεις µεταλλείων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, ποσοστό
ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται, για έκαστη ενεργή παραχώρηση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους οικείους δήµους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η µεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα µε το ποσοστό επιφάνειας
του χώρου εκµετάλλευσης που εµπίπτει εντός των διοικητικών
ορίων εκάστου δήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εγκεκριµένες
τεχνικές µελέτες. Η διάθεση αυτή θα γίνεται µόνον και αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου των προϋπολογισµών συγκεκριµένων έργων που προγραµµατίζονται από τους εν λόγω
δήµους και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
ή την κάλυψη του συνόλου της εθνικής συµµετοχής για αντίστοιχα έργα που συγχρηµατοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τους οικείους
Υπουργούς, το ποσοστό του τέλους για ενεργές παραχωρήσεις
µεταλλείων που διατίθεται στους οικείους δήµους δύναται να
αναπροσαρµόζεται σε υψηλότερα επίπεδα χωρίς να µπορεί να
υπερβεί το 40%.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται επί
των πάσης φύσεως παραχωρήσεων µεταλλείων, εφόσον αυτές
αφορούν εξόρυξη µεταλλευµάτων εξηρηµένων υπέρ του Δηµοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 143 του παρόντος.»
4. Η πρώτη διάθεση στους δήµους του ποσοστού που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αφορά µισθώµατα και τέλη αντίστοιχα, που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν για το έτος 2013.
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο στ’ ως εξής:
«στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εξειδικεύεται ο
τρόπος και τα κριτήρια υπολογισµού ή µεταβολής των µισθωµάτων έως του ανώτατου θεµιτού µισθώµατος, όπως αυτό ορίζεται
στα εδάφια α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παρούσας παραγράφου.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

6. Το άρθρο 23 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277 περί Μεταλλευτικού
Κώδικος) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την αίτηση συνυποβάλλεται διπλότυπο είσπραξης του
δηµοσίου ταµείου τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ως δικαίωµα του
Δηµοσίου και πιστοποιητικό ιθαγενείας του αιτούντος φυσικού
προσώπου, επί δε των νοµικών προσώπων απόσπασµα Καταστατικού, περιέχον την έδρα και το σκοπό αυτού. Το ως άνω ποσό
αναπροσαρµόζεται ανά τριετία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών,
που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής του ως άνω δικαιώµατος του Δηµοσίου της παραγράφου 1, εκτός εάν
παραιτηθούν εκ του αιτήµατός τους εντός τριών (3) µηνών από
την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 89 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277, περί Μεταλλευτικού Κώδικος) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Οι αποφάσεις για κάθε ζήτηµα που αφορά τη διοίκηση και
εκµετάλλευση του κοινού µεταλλείου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία του συνόλου των µερίδων, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3.»
8. Στο άρθρο 89 του ν.δ. 210/1973 προστίθεται παράγραφος
3 ως ακολούθως:
«3. Σε περίπτωση που ένας εκ των συµµεταλλειοκτητών είναι
το Ελληνικό Δηµόσιο, ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµεταλλειοκτησίας που κατέχει, και µε την προϋπόθεση ότι το κοινό µεταλλείο βρίσκεται εντός δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου ή έχει
έστω κι ένα κοινό όριο µε δηµόσιο µεταλλευτικό χώρο, τότε η διοίκηση και η εν γένει εκµετάλλευση του κοινού µεταλλείου διενεργείται, για το σύνολο των συµµεταλλειοκτητών, αποκλειστικά
από το Ελληνικό Δηµόσιο, υποχρεούµενο στην περίπτωση αυτή
όπως αποδίδει στους λοιπούς µεταλλειοκτήτες το ποσοστό του,
εισπραττοµένου για το κοινό µεταλλείο, µισθώµατος που αντιστοιχεί στο σύνολο των µερίδων τους κατ’ αναλογία της µερίδας
εκάστου εξ αυτών.»
9. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.δ. 210/1973 τροποποιείται ως
ακολούθως:
«1. Εάν, συνεπεία µη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της
υπό του άρθρου 89 παράγραφος 1 του παρόντος οριζόµενης
πλειοψηφίας, δυσχεραίνεται η διοίκηση και η εν γένει εκµετάλλευση του µεταλλείου, µε αίτηση οποιουδήποτε συµµεταλλειοκτήτη και µετά από κλήση όλων των λοιπών συµµεταλλειοκτητών, εφόσον τούτο είναι ευχερές, το µονοµελές πρωτοδικείο
στην περιφέρεια του οποίου κείται το µεταλλείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, δύναται να διατάξει το διορισµό διαχειριστή.»
10. Στο άρθρο 146 του ν.δ. 210/1973 προστίθεται περίπτωση
στ’ ως ακολούθως:
«στ) Τα κοινά µεταλλεία της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του
παρόντος.»
11. Οι παράγραφοι 7 έως 10 δεν εφαρµόζονται επί των εξηρηµένων υπέρ του Δηµοσίου µεταλλευτικών ορυκτών κατά την έννοια του άρθρου 143 του ν.δ. 210/1973.
Άρθρο 13
Ρύθµιση θεµάτων Ναξίας Σµύριδας
Το άρθρο 33 του π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κείµενων διατάξεων «περί Ναξίας Σµύριδος»» (Α’ 429/ 28.9.1935) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
1. α) Επιτρέπεται η πώληση από τα εκάστοτε αποθέµατα εξορυγµένης σµύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δηµοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές
θα πρέπει να υποβάλλουν είτε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είτε στο Γραφείο Σµυριδωρυχείων Νάξου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτούµενη προς αγορά
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ποσότητα σµύριδας και ο σκοπός και η χρήση αυτής, η οποία θα
πρέπει να είναι υπογεγραµµένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου είτε από το νόµιµο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νοµικού προσώπου.
ββ. Διπλότυπο είσπραξης από δηµόσιο ταµείο, υπέρ ΚΑΕ 2419,
του ποσού που αντιστοιχεί στην προς αγορά ποσότητα σµύριδας
το οποίο ορίζεται σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά τόνο για την Α’ ποιότητα και σε δώδεκα (12) ευρώ ανά τόνο για τη Β’ Ποιότητα και
το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
β) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την
Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος απόφαση έγκρισης
διάθεσης της αιτούµενης ποσότητας σµύριδας και αποστέλλεται
σήµα προς το Γραφείο Σµυριδωρυχείων Νάξου για παράδοση
αυτής.
γ) Η απόφαση έγκρισης διάθεσης του προηγούµενου εδαφίου
κοινοποιείται και στον ενδιαφερόµενο αγοραστή, ο οποίος θα
πρέπει εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών, αρχόµενο
από την εποµένη της ηµεροµηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης, να παραλάβει µε ίδια µέσα από τις αποθήκες του Δηµοσίου στη νήσο Νάξο ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητα,
εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους
ή εντός έξι (6) µηνών εφόσον η ποσότητα υπερβαίνει τους τρεις
χιλιάδες (3.000) τόνους σµύριδας.
δ) Η µη ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου της αγορασθείσας ποσότητας σµύριδας εντός των ανωτέρω χρονικών πλαισίων, έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του αγοραστή σε πληρωµή ενοικίου και φυλάκτρων µέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής, µε βάση τις τιµές που ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά και
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών.
ε) Εφόσον η ποσότητα σµύριδας που βρίσκεται στις αποθήκες
του Δηµοσίου στη νήσο Νάξο, µειωθεί κάτω από 15.000 τόνους
στην περίπτωση της σµύριδας Α’ ποιότητας ή κάτω από 30.000
τόνους στην περίπτωση της σµύριδας Β’ ποιότητας, τότε είναι
δυνατή η αγορά σµύριδας µόνο µετά από πλειοδοτική δηµοπρασία. Η τιµή προσφοράς των ενδιαφεροµένων αγοραστών δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από την τιµή που ορίζεται στο ως άνω
στοιχείο ββ’ της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου.
2. Η µεταφορά της Ναξίας Σµύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης που ορίζονται από την αρµόδια υπηρεσία προς τους
προκαθορισµένους χώρους των αποθηκών του Δηµοσίου στη
Νήσο Νάξο, πραγµατοποιείται από ιδιώτη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κατόπιν διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού που προκηρύσσεται από την αρµόδια υπηρεσία µετά από έγκριση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η
σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό ΚΑΕ 3323
(Φορέας 31/120).
3. Τα ποσά που προκύπτουν από πωλήσεις σµύριδας κάθε
έτους αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 14
Από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων χρηµατοδοτείται
το σύνολο του επιλέξιµου προϋπολογισµού των έργων µε δικαιούχους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’βαθµού, που
εντάσσονται ή έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α., στο πλαίσιο των δράσεων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Πρόγραµµα Εξοικονοµώ» και πρόσκληση 1.13 της ΕΥΔΕΠΠΕΡΑΑ, όπως ισχύουν.
Άρθρο 15
Άδειες για έργα κατασκευής και συντήρησης
υποδοµών φυσικού αερίου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α’ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Οποιαδήποτε τοµή ή εκσκαφή οδοστρώµατος, ερείσµατος, πεζόδροµου ή πεζοδροµίου εθνικής, επαρχιακής, δηµοτικής
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ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή
έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισµό, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει µόνον
ύστερα από άδεια της αρµόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών
από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. Στην άδεια αυτή ορίζεται ο
χρόνος µέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση
της φθοράς του οδοστρώµατος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το έργο. Οι αρµόδιες υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται, µετά την
παρέλευση της προθεσµίας η οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις γενόµενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική
δαπάνη σε βάρος του οργανισµού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το
έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.
β) Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού,
καθώς και του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3481/2006 δεν εµπίπτουν
οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και
έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανοµής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των
µετρητικών και των ρυθµιστικών διατάξεων φυσικού αερίου,
καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανοµής θερµικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανοµής θερµότητας, για τις οποίες εφαρµόζονται οι σχετικές προβλέψεις του
άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 2364/1995.»
2. Στο άρθρο 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) προστίθεται
παράγραφος 19 ως ακολούθως:
«19. Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν εµπίπτουν οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων
δικτύων διανοµής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των µετρητικών και των ρυθµιστικών διατάξεων
φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανοµής
θερµικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανοµής θερµότητας, για τις οποίες εφαρµόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του
ν. 2364/1995.»
Άρθρο 16
1. Το άρθρο 1 του π.δ. 420/1987 (Α’ 187) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίµων είναι υποχρεωτική
για κάθε νέα οικοδοµή που ανεγείρεται εντός των Περιφερειών,
Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήµων, Δηµοτικών Ενοτήτων, Δηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή οικισµών, που προσδιορίζονται
εκάστοτε µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, λαµβάνοντας υπόψιν το βαθµό διείσδυσης των αερίων
καυσίµων στο ενεργειακό µείγµα των οικείων Περιφερειών και τη
σχεδιαζόµενη ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων διανοµής. Η
ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε οικοδοµές που προορίζονται για
χρήση κατοικίας, προσωρινής διαµονής, συνάθροισης κοινού,
εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων, εµπορική και επαγγελµατική χρήση οποιασδήποτε µορφής, για στέγαση υπηρεσιών του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, καθώς και για βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση. Με την
ίδια απόφαση ρυθµίζονται τυχόν απαραίτητες λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.»
2. Κάθε αναφορά στον πίνακα του άρθρου 1 του
π.δ.
420/1987 νοείται ως αναφορά στην κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο.
Άρθρο 17
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4001/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

1076

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Η ΡΑΕ δύναται, µε απόφασή της, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους που διανύεται να µεταφέρει κονδύλια µεταξύ λογιστικών κωδικών επί του προϋπολογισµού που εγκρίνεται κατά
το προηγούµενο εδάφιο, µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό ύψος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.
4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις, κατά το προηγούµενο εδάφιο, συγκροτούµενες επιτροπές και οµάδες µπορούν, άνευ άλλης διαδικασίας, να συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι µέλη της Γραµµατείας της ΡΑΕ.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΡΑΕ υποχρεούται να καλύπτει το σύνολο των εισφορών των
µελών της σε φορείς κοινωνικής ή ιατρικής ασφάλισης, το οποίο
βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τον προϋπολογισµό της και κατά
παρέκκλιση από κάθε σχετική γενική ή ειδική διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας.»
4. Στην παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4001/2011 προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον οι ως άνω αποδοχές µέλους της ΡΑΕ που προέρχεται
από φορέα του δηµοσίου τοµέα, µε οποιανδήποτε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, είναι χαµηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν το διορισµό του στη ΡΑΕ, οι
αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών που θα ελάµβανε στην οργανική του θέση στο φορέα από
τον οποίο προέρχεται.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως
ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ, θεσπίζεται ο
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.»
6. Μετά το άρθρο 58 του ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 58Α
ως εξής:
«Άρθρο 58Α
1. Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µε ειδικό τιµολόγιο σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, τα
εκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ιδρύµατα και τους ειδικά πιστοποιηµένους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,
αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας µε σκοπό την υποστήριξη
των εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα.
2. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας ενώ οι δαπάνες για την παροχή της επιµερίζονται για
όλη την Ελληνική Επικράτεια, σε κάθε κατηγορία πελατών, περιλαµβανοµένων των αυτοπαραγωγών.
3. Η µεθοδολογία επιµερισµού των δαπανών για την παροχή
της υπηρεσίας της παραγράφου 1 καθορίζεται µε απόφαση της
ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η µεθοδολογία αυτή
επιµερίζει τις δαπάνες βάσει συντελεστών που διαφοροποιούνται
ανά κατηγορία πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση ανά µονάδα κατανάλωσης, η οποία εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών πελατών και ταυτόχρονα προωθεί
την εξοικονόµηση ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής. Οι
αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας,
καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους πελάτες, ανεξάρτητα προµηθευτή, προσδιορίζονται κάθε έτος µε
απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 55 του ν. 4001/ 2011, καθώς και οι
διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4001/ 2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
7. Στο άρθρο 63 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος
5 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλογικά και σε περιπτώσεις απόκτησης συµµετοχής σε Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.»

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63Ε του
ν.
4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το Εποπτικό Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ αποτελείται από
επτά (7) µέλη.»
9. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«2. Το Εποπτικό Συµβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελείται από
επτά (7) µέλη, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων της, ως εξής:
(α) τέσσερα (4) µέλη προτείνονται από τους µετόχους της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ,
(β) δύο (2) µέλη προτείνονται από το Ελληνικό Δηµόσιο,
(γ) ένα (1) µέλος εκ του µόνιµου προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.»
10. Η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και οι παράγραφοι 5
έως 7 του άρθρου 105 εφαρµόζονται τουλάχιστον για το ήµισυ
των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου πλην ενός.»
11. Μετά το άρθρο 143 του ν. 4001/2011, προστίθενται άρθρα
143Α, 143Β και 143Γ ως εξής:
«Άρθρο 143Α
Υπηρεσία Διακοπτόµενου Φορτίου
1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάµει των οποίων συµφωνείται
η παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόµενου Φορτίου από τους καταναλωτές προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Συµβάσεις Διακοπτόµενου Φορτίου). Η Υπηρεσία Διακοπτόµενου Φορτίου συνίσταται στη
συνοµολόγηση του δικαιώµατος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβαίνει µονοµερώς σε πρόσκαιρο περιορισµό της ενεργού ισχύος των αντισυµβαλλοµένων της καταναλωτών µέχρι ενός συµφωνηµένου
ορίου, έναντι οικονοµικού αντισταθµίσµατος.
2. Οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να καταρτίσουν Συµβάσεις Διακοπτόµενου Φορτίου, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο των
Συµβάσεων Διακοπτόµενου Φορτίου, οι λόγοι ενεργοποίησης της
Υπηρεσίας Διακοπτόµενου Φορτίου, ο τρόπος προσδιορισµού,
καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής
του οικονοµικού αντισταθµίσµατος των συµβαλλοµένων σε
αυτές καταναλωτών, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να προβλέπεται κείµενο πρότυπης Σύµβασης
Διακοπτόµενου Φορτίου, σύµφωνα µε το οποίο θα καταρτίζονται
οι σχετικές συµβάσεις.
3. Η κατάρτιση Συµβάσεων Διακοπτόµενου Φορτίου δεν είναι
υποχρεωτική για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 143Β
Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού
1. Σε όλες τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που
είναι συνδεδεµένες στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και Δίκτυο,
επιβάλλεται Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού. Στις
ανωτέρω µονάδες παραγωγής περιλαµβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι µονάδες που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και Δίκτυο, δηλαδή τόσο οι συµβατικές µονάδες
παραγωγής όσο και οι µονάδες παραγωγής από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας ενώ δεν περιλαµβάνονται οι µονάδες που εγχέουν ενέργεια στα µη Διασυνδεδεµένα Νησιά.
2. Το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού διαφοροποιείται ανά κατηγορία µονάδων παραγωγής (λιγνιτικές, πετρελαϊκές, υδροηλεκτρικές, φυσικού αερίου, αιολικά, φωτοβολταϊκά,
φωτοβολταϊκά ειδικού προγράµµατος στεγών, µικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο/βιοµάζα και ΣΗΘΥΑ (< 35 MWE) και υπολογίζεται για κάθε κατηγορία Μονάδων Παραγωγής σύµφωνα µε τον
ακόλουθο τύπο:
ΜΤΑΕu = ΒΠΠΕ ΣΔu ΣΚΕu
όπου:
MTAEu:

Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΒΠΠΕ:
ΣΔu:
ΣΚΕu:

Εφοδιασµού ανά µονάδα παραγωγής
Βασικό Ποσοστό Παρακράτησης
Εσόδων ίσο µε 2%
Συντελεστής Διαφοροποίησης ανά
κατηγορία µονάδων παραγωγής
Συνολικά Έσοδα της Μονάδας
Παραγωγής

Ως Συνολικά Έσοδα µιας Μονάδας Παραγωγής u (ΣΚΕu) ορίζονται:
• για τις Κατανεµόµενες και τις Συµβεβληµένες Μονάδες του
Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ, το αλγεβρικό άθροισµα των πιστώσεων και χρεώσεων της µονάδας που προκύπτουν ως αποτέλεσµα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
που διενεργούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουµένων των χρεώσεων µη Συµµόρφωσης και των
χρεώσεων για µη επιβεβληµένες µεταβολές παραγωγής,
• για τις Μονάδες Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν.
4001/2011 το αλγεβρικό άθροισµα των πιστώσεων και χρεώσεων
της µονάδας που προέρχονται από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και προκύπτουν ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της Συµβάσεως Πωλήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ της ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. και του Παραγωγού,
• για τα Φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράµµατος Στεγών, η
πίστωση που προκύπτει ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της Συµβάσεως Συµψηφισµού Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ του εκάστοτε Προµηθευτή και του Παραγωγού,
• για τις Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ το αλγεβρικό
άθροισµα των πιστώσεων και χρεώσεων της µονάδας που προκύπτουν αφενός ως αποτέλεσµα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουµένων των χρεώσεων µη
Συµµόρφωσης και των χρεώσεων για µη επιβεβληµένες µεταβολές παραγωγής και αφετέρου από την εφαρµογή της Συµπληρωµατικής Συµβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ µεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του
Παραγωγού.
Στα ως άνω συνολικά έσοδα συµπεριλαµβάνονται τυχόν επιβαλλόµενοι φόροι εξαιρουµένου του ΦΠΑ.
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό των Συνολικών Εσόδων των Μονάδων Παραγωγής καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Οι κατηγορίες µονάδων παραγωγής, για τις οποίες δύναται να
λάβει διαφορετικές τιµές ο ΣΔ καταγράφονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Κατηγορία Μονάδων Παραγωγής
Κατανεµόµενες και
Συµβεβληµένες του
Μητρώου Μονάδων
του ΑΔΜΗΕ

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ του
άρθρου 143
του ν. 4001/2011

Λιγνιτικές Πετρελαικές
Υδροηλεκτρικές
Φυσικού Αερίου
Αιολικά πάρκα στη στεριά
Αιολικά πάρκα στη θάλασσα
Μικρά Υδροηλεκτρικά
Φωτοβολταϊκά ισχύος < 100 kW
Φωτοβολταϊκά ισχύος >100 kW
Φωτοβολταϊκά της περίπτωσης
β’ της παρ. 6 του άρθρου 15
του ν. 3851/2010 ισχύος
≤ 100 kW
Φωτοβολταϊκά Ειδικού
Προγράµµατος Στεγών
Ηλιακά ισχύος < 5MW
Ηλιακά ισχύος > 5MW
Γεωθερµία
Βιοαέριο/Βιοµάζα
Λοιπές Α.Π.Ε.
ΣΗΘΥΑ ( < 35 MWe)
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Κατανεµόµενες
ΣΗΘΥΑ

ΣΗΘΥΑ µε ΦΑ > 35 MWe
- ΣΗΘΥΑ Τµήµα
ΣΗΘΥΑ µε ΦΑ > 35
Κατανεµόµενο Τµήµα

MWe

-

Ο συντελεστής διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έτσι ώστε η χρέωση που προκύπτει να λαµβάνει υπόψη την επίδραση της κάθε κατηγορίας
Μονάδων Παραγωγής στην ασφάλεια του εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας και να εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών.
3. Οι χρεώσεις που προκύπτουν από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού εισπράττονται µηνιαίως ως εξής:
α) Όσον αφορά στις Μονάδες Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ, υπολογίζονται και εισπράττονται από την
ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
β) Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά του ειδικού προγράµµατος
στεγών υπολογίζονται και παρακρατούνται απευθείας και µε ευθύνη του εκάστοτε προµηθευτή και αποδίδονται στην ΑΔΜΗΕ
Α.Ε..
γ) Όσον αφορά στις λοιπές Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
υπολογίζονται και παρακρατούνται απευθείας και µε ευθύνη της
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και αποδίδονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
4. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιβολή και τον τρόπο και
χρόνο είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Άρθρο 143Γ
Ειδικός Λογαριασµός Αποθεµατικού Ασφάλειας
Εφοδιασµού
1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τηρεί και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασµό
Αποθεµατικού Ασφάλειας Εφοδιασµού, πλήρως διαχωρισµένο
από τους λοιπούς λογαριασµούς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., µέσω του
οποίου ανακτά πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυµβαλλόµενους, σύµφωνα µε το άρθρο 143Α.
2. Έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Αποθεµατικού Ασφάλειας
Εφοδιασµού είναι τα έσοδα από την επιβολή του Μεταβατικού
Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού (ΜΤΑΕ).
3. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Αποθεµατικού Ασφάλειας Εφοδιασµού χρησιµοποιούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποκλειστικά για την καταβολή του οικονοµικού αντισταθµίσµατος
στους αντισυµβαλλοµένους της στο πλαίσιο Συµβάσεων Διακοπτόµενου Φορτίου, σύµφωνα µε το άρθρο 143Α.»
12. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/ 2011, µετά το στοιχείο κβ’, προστίθεται στοιχείο κβ1 ως εξής:
«Προστατευόµενοι Καταναλωτές Φυσικού Αερίου: Οι Οικιακοί
Πελάτες που είναι συνδεδεµένοι µε δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να θεωρηθούν ως προστατευόµενοι
καταναλωτές φυσικού αερίου και οι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 (α) και (β) του Κανονισµού
994/2010.»
13. Το άρθρο 73 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται στο σύνολό
του ως εξής:
«Άρθρο 73
Ασφάλεια εφοδιασµού στο ΕΣΦΑ
1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ θεσπίζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισµού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Οκτωβρίου
2010 σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ του
Συµβουλίου (L 295). Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης, κατά τα
προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο δύναται να προβλέπει τη σύ-
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σταση οµάδας ή οµάδων διαχείρισης κρίσεων και την ανάθεση
σε αυτές ρόλων και αρµοδιοτήτων για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα κρίσης, ήτοι έγκαιρη προειδοποίηση, επιφυλακή και έκτακτη ανάγκη, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ως άνω
Κανονισµού 994/2010.
2. Το σχέδιο της παραγράφου 1 ανωτέρω διασφαλίζει ότι σε
ενδεχόµενη κρίση εφοδιασµού µε φυσικό αέριο στο ΕΣΦΑ, κατά
την οποία η αγορά φυσικού αερίου είναι ακόµη ικανή να διαχειριστεί αυτή τη διαταραχή εφοδιασµού, τότε λαµβάνονται µέτρα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού
994/2010. Σε περίπτωση που τα µέτρα που εφαρµόζονται δεν
επαρκούν για να καλυφθεί η εναποµένουσα ζήτηση φυσικού αερίου, αποφασίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχέδιο της παραγράφου 1, η έγκαιρη εφαρµογή πρόσθετων µέτρων που δεν
στηρίζονται στην αγορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 994/2010, προκειµένου να διασφαλιστεί
ο, κατά προτεραιότητα, εφοδιασµός µε αέριο των Προστατευόµενων Καταναλωτών και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το
έλλειµµα παραγωγικού δυναµικού στο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Επιβεβληµένη διακοπή ή περιορισµός της παροχής φυσικού αερίου σε Πελάτες λαµβάνει χώρα σε περίπτωση κρίσης
επιπέδου έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε τον κατάλογο σειράς
διακοπής και τις διαδικασίες που περιλαµβάνονται στο σχέδιο
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών
που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, οι Πελάτες των
οποίων η παροχή φυσικού αερίου διακόπτεται ή περιορίζεται, δεν
θεµελιώνουν δικαίωµα για κανενός είδους αποζηµίωση έναντι
του/των αρµόδιου/ων οργάνου/ων που έλαβε/αν τη σχετική απόφαση.
4. Μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι
οποίοι, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέµατα εναλλακτικού καυσίµου, υπογράφεται υποχρεωτικώς σύµβαση για
την, έναντι ανταλλάγµατος, διατήρηση αποθέµατος εναλλακτικού καυσίµου και τη διατήρηση της διαθεσιµότητας λειτουργίας
της µονάδας µε εναλλακτικό καύσιµο. Ως εναλλακτικό καύσιµο
νοείται το υγρό καύσιµο που διατηρείται σε δεξαµενές εντός του
γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η µονάδα. Το αντάλλαγµα καλύπτει το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων
εναλλακτικού καυσίµου πρότυπης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος
διατήρησης αποθεµάτων πετρελαίου, καθώς και τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη διενέργεια τακτικών
δοκιµών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι συνάπτουν τη σύµβαση της παρούσας παραγράφου µε τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ. Το ύψος του
ανταλλάγµατος, καθορίζεται µε την απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
5. Μεταξύ Προµηθευτών και Μεγάλων Πελατών δύναται να
συνάπτεται σύµβαση για την, έναντι ανταλλάγµατος, διαχείριση
ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιµετώπιση κρίσεων. Δυνάµει
συµβάσεως, η οποία συνάπτεται µεταξύ του Διαχειριστή του
ΕΣΦΑ και κάθε Προµηθευτή, δύνανται να ανακτώνται, εν µέρει ή
στο σύνολό τους, και µέχρι ανώτατων ποσών που καθορίζονται
στην απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος
άρθρου τα ποσά που κατέβαλε κάθε Προµηθευτής για αποδεδειγµένη διαχείριση ζήτησης µετά από την κήρυξη κρίσης επιπέδου επιφυλακής, και για όσο διάστηµα το επίπεδο κρίσης
παραµένει στο επίπεδο επιφυλακής ή έκτακτης ανάγκης. Το ανακτώµενο µέρος του κόστους του Προµηθευτή από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ µειώνεται ανάλογα µε την κατά περίπτωση
συµβολή του στην πρόκληση της κρίσης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
6. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του
ΕΣΦΑ, που απορρέουν από τις Συµβάσεις που προβλέπονται
στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης
και για τη χρηµατοδότηση των µέτρων του σχεδίου προληπτικής
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δράσης, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εισπράττει, από όλους τους
Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασµού ανά µονάδα ποσότητας
φυσικού αερίου που οι τελευταίοι παραλαµβάνουν από το ΕΣΦΑ,
το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού Αερίου. Τα µέτρα
του σχεδίου προληπτικής ανάγκης, τα οποία χρηµατοδοτούνται
από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού αποφασίζονται από τη
ΡΑΕ. Το ύψος του µοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού
που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηµατοδότηση των µέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ.
7. Σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης κατά
άρθρο 10 του Κανονισµού 994/2010, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ
υποχρεούται ως ύστατο µέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας
εφοδιασµού της χώρας, να αεριοποιήσει ποσότητες Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου Χρήστη ή Χρηστών, οι οποίες έχουν προσωρινώς αποθηκευθεί στη νήσο Ρεβυθούσα και οι οποίες είναι
αναγκαίες αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση Προστατευόµενων Καταναλωτών. Οι Χρήστες αποζηµιώνονται από τους Προµηθευτές των Προστατευόµενων Καταναλωτών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.»
14. Στο άρθρο 48 του ν. 4001/2011, µετά την παράγραφο 1
προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Οι Προµηθευτές Φυσικού Αερίου που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόµου υποχρεούνται να καλύπτουν τον Κανόνα Εφοδιασµού του άρθρου 8 του Κανονισµού
994/2010, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής Φυσικού
Αερίου στους Προστατευόµενους Καταναλωτές που εξυπηρετούν είτε άµεσα είτε έµµεσα. Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής του Κανόνα Εφοδιασµού καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
15. Το στοιχείο ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) κάθε θέµα σχετικό µε την αντιµετώπιση κρίσεων στο ΕΣΦΑ,
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 73, οι προϋποθέσεις επίκλησης ανωτέρας βίας Χρηστών και Διαχειριστή, οι προϋποθέσεις
ανάκτησης του κόστους διαχείρισης ζήτησης από τους Προµηθευτές και ιδίως η προϋπόθεση απόδειξης µη συνδροµής πταίσµατος του εκάστοτε Προµηθευτή, και οι βασικοί όροι των
συµβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73.»
16. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Σε περίπτωση εξόδου από την αγορά Προµηθευτή λόγω
υπαιτιότητάς του, ο οποίος εξυπηρετούσε Πελάτες που δεν είναι
Μεγάλοι Πελάτες, οι Κάτοχοι Άδειας Προµήθειας, οι οποίοι δεν
τροφοδοτούν µόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ να παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό
Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες του πρότινος Προµηθευτή. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο
κάτοχος της Άδειας Προµήθειας αποζηµιώνεται πλήρως, όπως
προβλέπεται στην άδειά του.»
17. Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται στο σύνολό
του ως εξής:
«Άρθρο 183
Παράταση λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών και λατοµείων µαρµάρων
1. Ορίζεται η 31.12.2015, ως χρόνος λήξης της τελευταίας
«παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης» ή της µίσθωσης που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν.1428/1984 (Α’43), όπως ισχύει, των λατοµείων αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε εντός λατοµικών περιοχών ή χώρων
συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν.
1515/1985 (Α’ 18) είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν.1428/1984 (Α’43), εφόσον δεν έχει λήξει
η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων και της έγκρισης επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του
ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση, ή σε περί-
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πτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυτών.
Για την κατά το προηγούµενο εδάφιο παράταση της λειτουργίας:
Α) Εφαρµόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και εγκρίσεις του λατοµείου, σύµφωνα µε το άρθρο
9 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν.
2115/1993 (Α’ 15). Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της έγκρισης επέµβασης
στο δάσος ή τη δασική έκταση µετά τη χορήγηση της προβλεπόµενης από το παρόν άρθρο παρατάσεως, επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας τους εφόσον πριν τη λήξη τους έχει κατατεθεί
αίτηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση
και µέχρι τη λήψη των νέων εγκρίσεων δεν θα πρέπει να µεταβάλλεται η έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και να τροποποιείται η διαδικασία εκµετάλλευσης.
Β) Απαιτείται η ανανέωση των κατά περίπτωση προβλεπόµενων εγγυητικών επιστολών.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία αδρανών υλικών που
λειτουργούσαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του
ν. 1428/1984 και δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της
άδειας εκµετάλλευσης, επειδή στον οικείο νοµό, επαρχία ή νήσο
είχαν καθορισθεί λατοµικές περιοχές, οι οποίες σήµερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισµού τους.
Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατοµεία, ή του αιρετού
Περιφερειάρχη για τα µη δηµόσια λατοµεία, κατόπιν αιτήσεως
του ενδιαφεροµένου, συνοδευοµένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των υπό α’και β’στοιχείων. Η αίτηση υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, άλλως από τη
λήξη κατά περίπτωση της προηγούµενης παράτασης της άδειας
εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης.
2. Οµοίως ορίζεται η 31.12.2015 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης των λατοµείων µαρµάρων και των λατοµείων σχιστολιθικών πλακών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α’ 70),
καθώς και των αντίστοιχων µισθώσεων, εφόσον δεν έχει λήξει η
ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων και της έγκρισης επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του
ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση, ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυτών και µε ανάλογη
εφαρµογή των προϋποθέσεων των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 1 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον
αρµόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων.
3. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατοµείων τα
οποία λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατοµικών περιοχών ή
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του
ν. 1428/1984 (Α’ 43) όπως ισχύουν και διέκοψαν ή διακόπτουν τη
λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκµετάλλευσή τους, γίνεται σύµφωνα µε ειδική µελέτη, οι προδιαγραφές
και το χρονοδιάγραµµα της οποίας ορίζονται δια της κοινής
υπουργικής απόφασης υπ’αριθµ. Δ10/Φ68/οικ. 4437/1.3.2001 (Β’
244).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία µαρµαρόσκονης –
µαρµαροψηφίδας, των οποίων η άδεια εκµετάλλευσης εξεδόθη
πριν το 2000 µε τις διατάξεις του ν. 669/1977 (Α’ 241), σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παράταση της άδειας εκµετάλλευσης ή της σύµβασης µίσθωσης µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2β του άρθρου 8 του ν. 2115/1993 (Α’ 15). Οι εκµεταλλευτές των εν λόγω λατοµείων οφείλουν να αποκαταστήσουν
το περιβάλλον των λατοµικών τους χώρων, σύµφωνα µε την ως
άνω ειδική µελέτη.
4. Για τα λατοµεία των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλεται
από τους έχοντες την εκµετάλλευσή τους «πράσινο τέλος»
ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούµενων προϊόντων, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου. Τα ποσά του λογαριασµού
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αυτού διατίθενται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις
στην περιοχή του οικείου Δηµοτικού Διαµερίσµατος στην οποία
ασκείται η σχετική λατοµική δραστηριότητα.
5. Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν υπάγονται τα λατοµεία τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια εκµετάλλευσης
ή µίσθωση , η τελευταία παράταση της οποίας λήγει µετά τις
31.12.2015.»
Άρθρο 18
Θέµατα Προσωπικού
1. Στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011, µετά τις λέξεις: «…
της εισφερόµενης Γενικής Διεύθυνσης Διανοµής της ΔΕΗ Α.Ε.»
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφόσον το επιθυµεί, δύναται µέχρι, ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των υπηρετούντων σε αυτή, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να µεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εώς τις 31.12.2013,
καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασµένο στον πρώην
ΟΑΠ-ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 2773/ 1999 (Α’
286), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 3 του ν.
2919/2001 (Α’ 128) και µεταφέρθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΤΑΥΤΕΚΩ
βάσει του ν. 3655/2008, το οποίο, εφόσον επιθυµεί τη διακοπή
της απόσπασής του, δύναται, κατόπιν σύµφωνης γνώµης των διοικήσεων των οικείων ασφαλιστικών ταµείων, της ΔΕΗ Α.Ε. και
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, να µεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έως τις
31.12.2013.»
2. Ειδικώς για το πάσης φύσεως προσωπικό του Τεχνικού
Κλάδου, των εταιριών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., που απασχολείται στη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και λειτουργία της
υλικοτεχνικής υποδοµής και των εγκαταστάσεών τους, ως και το
υποστηρικτικό προσωπικό και το προσωπικό εκµετάλλευσης των
ως άνω δραστηριοτήτων, καθώς και για τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων που συµµετέχουν ως µέλη στα Διοικητικά Συµβούλια των ανωτέρω εταιρειών και στο Εποπτικό Συµβούλιο της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το ανώτατο όριο των επιτρεπόµενων κατ’ έτος και
κατά µήνα ηµερών εκτός έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου
2 και το µηνιαίο όριο των χιλιοµέτρων της περίπτωσης β’ της
παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 2685/1999, επιτρέπεται να καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έως του
διπλασίου των ορίων που ορίζεται στις παραπάνω διατάξεις, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες και τις διαµορφούµενες κάθε
φορά συνθήκες.
3. Η παρ. 4, του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να αποσπώνται µισθωτοί της ΔΕΗ
Α.Ε. και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεώς τους, στο ΤΑΥΤΕΚΩ (στο Τµήµα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης ΔΕΗ
της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη Διεύθυνση Οικονοµικού σε αντικείµενα που αφορούν στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της,
καθώς και στα Τµήµατα Εσόδων και Απονοµής Εφάπαξ ΔΕΗ και
Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισµένων ΚΑΠ-ΔΕΗ της Διεύθυνσης
Παροχών Πρόνοιας), στον Τοµέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΕΤΕΑ. Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η
σύµφωνη γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και
των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συµβουλίου εκάστου
Ασφαλιστικού Φορέα. Με όµοια απόφαση, υπάλληλοι της ΔΕΗ
Α.Ε. αποσπασµένοι στον Τοµέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µπορεί να αποσπώνται στους Τοµείς Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ και αντίστροφα, ύστερα από γνώµη των
Διοικητικών Συµβουλίων των οικείων φορέων. Η απόσπαση υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στο ΤΑΥΤΕΚΩ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του αριθµού των αποσπασµένων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
3655/2008 (Α’ 58), υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με
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απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας δύναται να αποσπώνται στον ΕΟΠΥΥ µισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεώς
τους, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων
της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΕΟΠΥΥ. Οι µισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της
που θα αποσπώνται στους Ασφαλιστικούς Φορείς θα µισθοδοτούνται βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 13 της από 31.12.2012
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (Α’ 256).»
4. Η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 30 του ν. 4057/2012 (Α’ 54)
δεν εφαρµόζεται για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 1/2008 Προκήρυξη της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Γραµµατεία της Αρχής (τ.
Α.Σ.Ε.Π. 699/31.12.2008), οι οποίες και κατανεµήθηκαν µε την υπ’
αριθµ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/207/4161/7.2.2013 απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Β’ 349).
5. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/ 2011 (Α’
226) δεν εφαρµόζεται για τις κενές θέσεις εργαζοµένων στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
6. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη ΡΑΕ µε την παρ. 10 του
άρθρου 34 του ν. 3734/2009, διατηρούνται, και καλύπτονται µε
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε
διάρκεια από την 1.1.2013 έως και τις 31.12.2014. Για τη σύναψη
των συµβάσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 3297/2004 κατά παραποµπή από το τρίτο και τέταρτο εδάφιο
της ως άνω παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009. Η παροχή
υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα
αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά τη λήξη των συµβάσεων. Οι δαπάνες που προκαλούνται βαρύνουν αποκλειστικά
τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ.
Άρθρο 19
Τροποποίηση των νόµων 3054/2002 και 4123/2013
1. Η Κατηγορία VI της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/ 2002
(Α’ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατηγορία VI:
Νάφθα, πετρελαϊκό κωκ, λιπαντικά»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.
3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προµηθεύονται τα
προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους ή από εταιρείες εµπορίας µε άδεια κατηγορίας
Α’. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα
των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.»
3. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 17 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8α περίπτωση α’, τα µεταφορικά µέσα κατάσχονται
άµεσα. Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω µεταφορικών µέσων επιβάλλεται πρόστιµο επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά παράβαση
και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου για
διάστηµα έξι (6) µηνών.»
4. Στο άρθρο 8 του ν. 4123/2013 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. ΚΦΔΑ ή οικονοµικοί φορείς άλλων κρατών-µελών, µε υποχρεώσεις διατήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης σύµφωνα
µε την Οδηγία 2009/119/ΕΚ µπορούν να τις µεταβιβάζουν στον
ΚΦΔΑ ή σε οικονοµικούς φορείς της χώρας της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 παράγραφος 3
και 8 παράγραφος 1 της ανωτέρω Οδηγίας και µε την επιφύλαξη

των διατάξεων του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Έκτακτης
Ανάγκης του άρθρου 19 παράγραφος 3 του παρόντος νόµου.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του
ν.
4123/2013 (Α’43), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ένα τρίτο (1/3), τουλάχιστον, της υποχρέωσης των κατόχων αδειών διύλισης για διατήρηση αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης, διατηρείται µε τη µορφή των προϊόντων των κατηγοριών Ι,
ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002.»
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας µπορούν,
ύστερα από συµφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονοµικό
φορέα µε πλεονασµατικά αποθέµατα ή µε διαθέσιµη ικανότητα
διατήρησης αποθεµάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιηµένες αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, την τήρηση µέρους ή
του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η
σχετική σύµβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός
έτους και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεµάτων
ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που εκδίδεται σε τριάντα ηµέρες
από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης
αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7
του ν. 4123/2013 (Α’ 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια του
ενός έτους της σχετικής σύµβασης, εφόσον εκπληρούνται οι
σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγµα που συµφωνείται µε τη σύµβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
οι λέξεις «βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 του
παρόντος,» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «βάσει της περίπτωσης
2 της υποπαραγράφου Ι.5 του παρόντος,».
β) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου
Ι.1 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι
λέξεις «στην παράγραφο 3 και µειώνεται βάσει των διατάξεων
της ίδιας παραγράφου.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «στην περίπτωση 3 και µειώνεται βάσει των διατάξεων της ίδιας περίπτωσης της παρούσης υποπαραγράφου.».
γ) Στην υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
οι λέξεις «µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ι.1.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε
την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της
υποπαραγράφου Ι.1.».
δ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου
Ι.2 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι
λέξεις «Το ετήσιο τέλος της πρώτης παραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ηµερολογιακό έτος,» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Το ετήσιο τέλος της περίπτωσης 1 της παρούσης υποπαραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ηµερολογιακό
έτος,».
ε) Στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου
Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Η αναστολή
σύναψης συµβάσεων των δύο προηγούµενων παραγράφων» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Η αναστολή σύναψης συµβάσεων
των δύο προηγούµενων περιπτώσεων».
στ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
οι λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 του παρόντος.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου
Ι.1 του παρόντος.».
ζ) Στο τέλος της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι.5 της
παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις
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«όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε το ν. 3094/2012» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή
της µε την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012».
η) Στην αρχή της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι.5 της
παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013
οι λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3
της παραγράφου Ι.2» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι’».
2. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013 (Α’ 107), η
εγγυητική επιστολή συνυποβάλλεται στον διαχειριστή µε την
αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
3. Για φωτοβολταϊκούς σταθµούς εγκατεστηµένης ισχύος άνω
του ενός (1) MWp, για τους οποίους έχει συναφθεί σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και σύµβαση σύνδεσης από
1.7.2011 έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, η αποζηµίωση
της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης
πώλησης ή υποβολής της αίτησης µε πλήρη φάκελο για σύναψη
της σύµβασης πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει δηλώσει την ετοιµότητα του σταθµού για την έναρξη
της δοκιµαστικής λειτουργίας εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και πριν συµπληρωθούν δεκαοκτώ (18) ή τριάντα έξι (36) µήνες κατά περίπτωση από την υπογραφή της σύµβασης πώλησης, όπως προβλεπόταν στη διάταξη
της παραγράφου 5 (α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και
ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε το ν. 4093/2012.
4. Άδειες εγκατάστασης για σταθµούς του άρθρου 3 του ν.
3468/2006, η ισχύς των οποίων έχει λήξει πριν την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος και έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα,
και µετά την ισχύ του ν. 3851/ 2010, σχετικά αιτήµατα για παράτασή τους ή για έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης για τον ίδιο
σταθµό και εκκρεµούν κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, αναβιώνουν από την ηµεροµηνία λήξης τους και για χρονικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου. Εντός του ανωτέρω διαστήµατος των δώδεκα (12) µηνών οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να υποβάλουν αίτηµα παράτασης βάσει των διατάξεων
της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου α.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση
απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή.
Η ισχύς της παράτασης του προηγούµενου εδαφίου άρχεται από
την ηµεροµηνία παρέλευσης του ανωτέρω διαστήµατος των δώδεκα (12) µηνών.
5. Στους φορείς έργων για τα οποία έχει χορηγηθεί ήδη παράταση άδειας εγκατάστασης στη βάση του προϊσχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και εντός του χρονικού διαστήµατος
ισχύος της άδειας, προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις της
περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου α.1 της παρ. 10 του άρθρου
8 του ν. 3468/2006, προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παράτασης της
περίπτωσης α’ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 8
του ν. 3468/ 2006, άρχεται από την ηµεροµηνία παρέλευσης του
ανωτέρω διαστήµατος των έξι (6) µηνών.
6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 4
του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (Α’ 168), που καθορίζει τους ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης, καθώς και τις αποστάσεις από τα όρια οικισµών για την εγκατάσταση των µικρών
ανεµογεννητριών, εφαρµόζονται οι ειδικοί όροι και περιορισµοί
δόµησης των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 προεδρικού
διατάγµατος, που δηµοσιεύθηκε στις 31.5.1985 (Δ’ 270), καθώς
και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισµών των διατάξεων του
άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος και των διατάξεων
του άρθρου 7 του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος που
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δηµοσιεύθηκε στις 3.5.1985 (Δ’ 181). Ειδικότερα εφαρµόζονται
οι αντίστοιχες διατάξεις του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ’303) για τις περιοχές της επικράτειας που το διάταγµα
αυτό βρίσκει εφαρµογή.
7. Η αδειοδότηση σταθµών µικρών ανεµογεννητριών, για τους
οποίους έχουν χορηγηθεί προσφορές σύνδεσης µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται χωρίς εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος.
8. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι.2 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), δεν εφαρµόζονται
για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς
ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και διαθέτουν την παραγόµενη θερµική ενέργεια µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης πόλεων.
9. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της υποπαραγράφου
1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) ως παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ νοούνται και οι αυτοπαραγωγοί
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 6 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006.
10. Η ΡΑΕ, µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4001/ 2011 και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νήσων κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόµου,
καθορίζει µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν.
4001/2011, τη µεθοδολογία για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος που οφείλεται στους δικαιούχους που παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που καθορίζονται µε την υπ’ αριθµ. ΠΔ5/
ΗΛ/Φ1Β/12924/13.6.2007 (Β’ 1040) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει. Ειδικότερα για την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης, η
µεθοδολογία αφορά το αντάλλαγµα που οφείλεται από 1.1.2012.
11. Οι συµβάσεις που προβλέπονται στην περίπτωση ζ’ της
παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 οι οποίες αφορούν τις
συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. µε τους παραγωγούς από συµβατικές µονάδες και τους προµηθευτές στα
Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, συνάπτονται εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, κατόπιν έγκρισής
τους από τη ΡΑΕ και ισχύουν για το χρονικό διάστηµα από την
1η Οκτωβρίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νήσων. Για
το σκοπό αυτόν, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται στη ΡΑΕ σχέδιο των συµβάσεων αυτών από τη
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το οποίο έχει διαµορφωθεί
µε τη συνδροµή των αντισυµβαλλόµενων. Το ύψος των δαπανών
της δραστηριότητας της παραγωγής από συµβατικές µονάδες,
βάσει των συµβάσεων αυτών, ελέγχεται από τη ΡΑΕ και αναγνωρίζεται απολογιστικά, κατά τον καθορισµό του ανταλλάγµατος
που οφείλεται για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεµένων Νήσων, βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, δεν υφίσταται υποχρέωση σύναψης των συµβάσεων που
αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια.
12. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ.
4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως αντικαθίστανται µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, ισχύουν για
συµβάσεις που θα συναφθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 21
Καταργούµενες διατάξεις
1. Η παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) καταργείται.
2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222) καταργείται.
3. Η περίπτωση γ’ του πίνακα της περίπτωσης β’ της παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καταργείται.
4. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται
τα άρθρα 34-39 του προεδρικού διατάγµατος της 5.9.1935 «Περί
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Κωδικοποιήσεως των κειµένων διατάξεων «περί Ναξίας Σµύριδος»» (Α’ 408 αναδηµ. Α’ 429) και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα, που ρυθµίζονται
στο άρθρο 33 του προεδρικού διατάγµατος της 5.9.1935, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του παρόντος.
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
4001/2011 καταργείται. Στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4001/ 2011 διαγράφεται η
λέξη «υπόλοιπα». Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 10 του ν. 4001/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή περικόπτονται οι αποδοχές αυτών ανάλογα από τη ΡΑΕ.»
6. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4001/2011 καταργείται.
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν.
3054/2002 καταργείται.
8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 καταργείται.
Άρθρο 22
Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου
για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίµων ή εισφορών, που λήγουν στις
31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λήξη τους
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε
ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από
άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αµοιβαίας
διοικητικής ή δικαστικής συνδροµής ή συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος και κεφαλαίου ή συµβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συµβάσεις διοικητικής συνδροµής για
την καταπολέµηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεµεί, κατόπιν αιτήµατος των
ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και
β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν µέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας
ή εντολές και αιτήµατα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική
ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και
της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
α. Η παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.2238/1994 (Α’151) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Υποκείµενοι σε φόρο µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 101
του Κ.Φ.Ε. οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί οε οριστικό έλεγχο κατά
τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, µπορεί να υπαχθούν
σε προσωρινό έλεγχο για το µερικό προσδιορισµό του εισοδήµατός τους. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον προϊστάµενο
της δηµόσιας ελεγκτικής υπηρεσίας για ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα θέµατα και αντικείµενα του πλήρους και οριστικού φορολογικού ελέγχου.»
β. Η παρ. 5 του άρθρου 68 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Στις περιπτώσεις προσωρινού φορολογικού ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου ή από κάθε άλλο στοιχείο και
πληροφορία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση,
προκύπτει ότι ο φορολογούµενος παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα ύλη του ή παρέλειψε να παρακρατήσει ή να αποδώσει ή παρακράτησε ή απέδωσε
ανακριβώς το φόρο, ο προϊστάµενος της δηµόσιας ελεγκτικής
υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό φύλλο ελέγχου προσδιορισµού
του φόρου. Το προσωρινό φύλλο ελέγχου πρέπει να περιέχει τη
φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τον έλεγχο και το φόρο
που αναλογεί σε αυτή µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Οι τυχόν δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τα προσωρινά φύλλα
ελέγχου αποτελούν προσωρινό δεδικασµένο και δεν επηρεάζουν
την κύρια δίκη.»

Άρθρο 23
Μετά το άρθρο 7 του ν. 3023/2002, προστίθεται άρθρο 7Α ως
ακολούθως:
«Άρθρο 7A
Αναστολή χρηµατοδότησης
1. Σε περίπτωση άσκησης δίωξης και επιβολής προσωρινής
κράτησης κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
κατά του αρχηγού κόµµατος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής
οµάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγµατική διεύθυνση κόµµατος ή κατά περισσοτέρων του ενός πέµπτου των βουλευτών ή
του ενός πέµπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός πέµπτου των
µελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, για τα εγκλήµατα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα,
αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηµατοδότηση και οικονοµική ενίσχυση µετά από απόφαση της Βουλής µε ονοµαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των
βουλευτών. Η αναστολή µπορεί να επιβληθεί εφόσον οι πράξεις
των ως άνω φυσικών προσώπων τελέσθηκαν στο πλαίσιο δράσης
του κόµµατος στο οποίο ανήκουν ή στο όνοµα αυτού.
2. Σε περίπτωση εκδόσεως αµετάκλητου απαλλακτικού βουλεύµατος ή αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης, αίρεται αναδροµικά η κατά τα ανωτέρω αναστολή και καταβάλλονται άτοκα στον
δικαιούχο τα παρακρατηθέντα ποσά.
3. Σε εφαρµογή της, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος,
απόφασης της Βουλής περί αναστολής κάθε είδους κρατικής
χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης, καθώς και στην περίπτωση της κατά την παράγραφο 2 άρσης αυτής, εκδίδεται
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών. Για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου ενηµερώνει σχετικώς τους συναρµόδιους Υπουργούς.»
Άρθρο 24
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4173/ 2013 (Α’
169) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προσλαµβάνει το προσωπικό της µε συµβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου και µε συµβάσεις
έµµισθης εντολής, µετά από δηµοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. Για το
βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012.
2. Επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία
φυσικών προσώπων, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την
παρουσίαση συγκεκριµένου ραδιοτηλεοπτικού ή διαδικτυακού
προϊόντος, εφόσον το πρόσωπο µε το οποίο συνάπτεται η σύµβαση είναι δηµοσιογράφος, καλλιτέχνης κάθε ειδικότητας, ή τεχνικός ή επιστήµονας υψηλής εξειδίκευσης.
Στις συµβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6, του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).»
2. Ο Ειδικός Λογαριασµός που συστάθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου 4Β της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο τέταρτο της υπ’
αριθµ. ΟΙΚ. 06/8.7.2013 όµοιας (Β’ 1675) για την παρακολούθηση
και διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και
των θυγατρικών της, που µεταβιβάσθηκαν στο Ελληνικό Δηµόσιο, θεωρείται ότι συστάθηκε νόµιµα από τις 8 Ιουλίου 2013, ηµεροµηνία σύστασής του.
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθµ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 (Β’1414) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ως ανάγκες της διαχείρισης για την εφαρµογή της παρούσας
και της προηγουµένης παραγράφου λογίζονται και συµβάσεις
έργου, παροχής υπηρεσιών, προµήθειας αγαθών και ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την
πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραµµα που παράγεται, αποκτάται ή
µεταδίδεται µε ευθύνη του ειδικού διαχειριστή, µέχρι την πλήρη
λειτουργία του νέου φορέα, καθορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του.
Η διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου
7 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού (Β’ 283/20.4.1989) της
καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. εφαρµόζεται για τον ειδικό διαχειριστή.»
4. Στο άρθρο 4α της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται, από την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ.03/12.6.2013
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1423), παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι συµβάσεις του προσωπικού που προσλαµβάνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και την περίπτωση ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως
ισχύει, µέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού
φορέα, επιτρέπεται να παρατείνονται για χρονικό διάστηµα όχι
µεγαλύτερο της αρχικής διάρκειας της σύµβασης, µία ή περισσότερες φορές, µέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και, σε κάθε περίπτωση, για συνολικό χρονικό
διάστηµα µέχρι δέκα (10) µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης
πρόσληψης. Μετατροπή των ανωτέρω συµβάσεων σε αορίστου
χρόνου, καθώς και παράτασή τους για µεγαλύτερο συνολικά
χρονικό διάστηµα είναι αυτοδικαίως άκυρη.»
5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4Β της
υπ’ αριθµ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 3α του
άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), αντικαθίσταται µε νέα εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του ειδικού διαχειριστή που ανακαλείται ελεύθερα, ανατίθενται καθήκοντα προϊσταµένων µε βάση οργανόγραµµα του προσωπικού ορισµένου χρόνου που απαιτείται για
τις ανάγκες της διαχείρισης, το οποίο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε όσους και για όσο χρόνο ανατίθενται τέτοια καθήκοντα, εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη του
άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).»
6. Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται
η έναρξη πλήρους λειτουργίας του νέου ραδιοτηλεοπτικού
φορέα, νοείται η πλήρης λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού
φορέα που προβλέπεται στο ν. 4173/ 2013 (Α’169), η οποία διαπιστώνεται µε κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση και του Υπουργού
Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 25
Θέµατα Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Παράγραφος 1
Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατοµικό Δελτίο
Παρουσίας Προσωπικού και άλλες διατάξεις
1. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής µονάδας και ο προϊστάµενος
κάθε άλλης υπηρεσιακής µονάδας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων είναι αρµόδιος και υπεύθυνος για την καθηµερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού»
(Β.Π.Π.) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται µε οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό
της σχολικής ή υπηρεσιακής µονάδας είναι υπεύθυνο για την καθηµερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατοµικού Δελτίου Παρουσίας
Προσωπικού» (Α.Δ.Π.Π.).

1083

2. Στο Β.Π.Π. και Α.Δ.Π.Π. αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα
στοιχεία: ηµεροµηνία και χρονολογία, ονοµατεπώνυµο εκπαιδευτικού, ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης), οι
απόντες εκπαιδευτικοί, είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήµερη),
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
3. Σε καθηµερινή βάση, από τον Διευθυντή ή προϊστάµενο της
σχολικής ή υπηρεσιακής µονάδας και µε ευθύνη του, τα στοιχεία
του Β.Π.Π. καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαµορφωµένο
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
ρυθµίζεται η δηµιουργία του ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήµατος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος
λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Δηµόσιας Εκπαίδευσης πραγµατοποιείται σε µια (1) έως και
πέντε (5) όµορες σχολικές µονάδες, µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό
τους διδακτικό ωράριο µπορούν να απασχολούνται µέχρι και της
συµπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: α)
σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσοµάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο
σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όµορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ,
ΑΠΥΣΔΕ. Η, κατά το προηγούµενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, µε όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Παράγραφος 2
Παράταση Θητείας µελών Ολοµελείας ΑΔΙΠ
Έως τη συγκρότηση του Συµβουλίου που προβλέπεται στο
άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) παρατείνεται η θητεία των
µελών της Ολοµέλειας µε τη σύνθεσή της κατά τις 31.8.2012 και
επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (Α 189),
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την περίπτωση ιβ’ του άρθρου 38
του ν. 3848/2010 (Α’ 71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις
30.6.2014 κατά µέγιστο και ισχύει και για τα µέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την οργανική
τους θέση έως την ανωτέρω ηµεροµηνία.
Παράγραφος 3
Άλλα θέµατα Εκπαιδευτικών Δηµόσιας Εκπαίδευσης
1. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να τοποθετούνται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε άλλη περιοχή πρόσληψης από
αυτή που τοποθετήθηκαν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.
2. Η ρύθµιση της παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις µετάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας δηµόσιας
εκπαίδευσης δυνάµει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.1
της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016
- Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/ 2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016»
(Α’ 222). Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από την ηµε-
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ροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4172/2013.
Παράγραφος 4
Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών σε
Δ.Δ.Β.Μ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.
Διοικητικοί υπάλληλοι ή αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί υπηρετούντες σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δύνανται
µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να αποσπώνται για την
άσκηση διοικητικού έργου σε Δ.Δ.Β.Μ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.
εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η απόσπαση διαρκεί για ένα (1)
έτος και δύναται να ανανεώνεται έως τρεις (3) φορές.
Παράγραφος 5
Θέµατα Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ.
1. Στην περίπτωση δ’της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/
2013 (Α’193) προστίθενται στοιχεία 25 και 26 ως εξής:
«25. Τεχνικός Κοσµήµατος Παραγωγής, 26. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσµήµατος και Σχεδιασµού Κοσµήµατος».
2. Στην περίπτωση η’της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/
2013 (Α' 193) προστίθεται στοιχείο 10 ως εξής:
«10. Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για
τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα όρασης».
3. Οι ειδικότητες του Τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και
Αυτοµατισµού της Οµάδας Προσανατολισµού Τεχνολογικών
Εφαρµογών του άρθρου 8 του ν. 4186/ 2013 αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστηµάτων,
Εγκαταστάσεων 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 3. Τεχνικός Αυτοµατισµού 4. Τεχνικός
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4186/2013,
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφών και µετεγγραφών των σπουδαστών, η έναρξη και η λήξη του
διδακτικού έτους και τα προγράµµατα σπουδών. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται την 1η Οκτωβρίου 2013.
Παράγραφος 6
Ειδικό Πειθαρχικό Παράπτωµα της Μη Απογραφής του Υπαλλήλου
1. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν.
3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεµφθεί στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων α’, γ’,
δ’, ε’, θ’, ι’, ιδ’, ιη’, κγ’, κδ’, κζ’, κθ’ και λγ’ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώµατα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή
αντίστοιχα παραπτώµατα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) προστίθεται περίπτωση λγ’ ως εξής: «λγ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα της µη απογραφής του υπαλλήλου εντός της οριζόµενης
προθεσµίας εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.
3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2/2οικ. 21634 απόφασης
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.»
3. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την 11η
Οκτωβρίου 2013.

Άρθρο 26
Στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (Α’91), όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Οι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, µε βάση τη
διάταξη της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
1545/1985 (Α’ 91) όπως ισχύει, οι οποίοι στα κρίσιµα χρονικά διαστήµατα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων
1 και 2 περίπτωση β’ εδάφιο πρώτο, του άρθρου 4 του ν.
1545/1985, έχουν πραγµατοποιήσει από 100 έως 149 ηµέρες εργασίας, δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας διάρκειας 3
µηνών και 5 ηµερών.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, του
άρθρου 2 του ν. 1874/1990 (Α’ 18) και της παρ. 1 του άρθρου 37
του ν. 1892/1990 (Α’ 101) δεν ισχύουν για τους δικαιούχους του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Η πρώτη, από την ισχύ της παρούσας, επιδότηση των δικαιούχων του πρώτου εδαφίου δεν εµπίπτει στον περιορισµό της προηγούµενης παραγράφου 8.
Οµοίως δεν εµπίπτουν στον ανωτέρω περιορισµό, επόµενες
επιδοτήσεις για τους δικαιούχους τακτικής ανεργίας, που θεµελιώνονται µε βάση την παρούσα και µόνο παράγραφο.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να εφαρµοστούν και σε δικαιούχους του ανωτέρω πρώτου εδαφίου, οι
οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει από 150 έως 200 ηµέρες εργασίας. Το δικαίωµα αυτό ασκείται ύστερα από αµετάκλητη, έγγραφη δήλωση των ενδιαφεροµένων προς τον ΟΑΕΔ.
Στις ρυθµίσεις της παρούσας εντάσσονται οι δικαιούχοι που η
εργασιακή τους σχέση λύθηκε από 31.8.2013 και µετά.»
Άρθρο 27
Προστίθεται τέταρτο εδάφιο, µετά το τρίτο εδάφιο της µόνης
παραγράφου του άρθρου 4 του ν. 1337/1983, ως ακολούθως:
«Περαιτέρω παράταση της αναστολής αυτής είναι δυνατόν να
χορηγείται, για έξι (6) µόνο µήνες, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού, κατά τα τελευταία στάδια κατάρτισης του
Γ.Π.Σ., µε αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωσή της και την έγκρισή του.»
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα 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 (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου σε µία ενότητα.
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία θα ήθελα, λόγω της ηµέρας, να
συµφωνήσουµε αν είναι δυνατόν να τελειώσουµε γύρω στις
18.00’.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μπορεί και νωρίτερα. Εξαρτάται από
το αν είναι λίγοι οι εγγεγραµµένοι οµιλητές επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λέω διότι πολλοί
συνάδελφοι, λόγω της εορτής της 28ης Οκτωβρίου, πρέπει να
είναι στις εκδηλώσεις στους νοµούς τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι και η κηδεία του Αντώνη Καρρά
όπου θέλουµε να παρευρεθούµε, και για τον οποίο θα πρέπει να
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τηρήσουµε ενός λεπτού σιγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σωστά.
Θα δώσω τώρα τον λόγο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν παρευρίσκεται ο
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Τζάκρη, επειδή
λείπει για λίγο ο Υπουργός, θέλετε να πάρετε τώρα τον λόγο ή
να περιµένουµε; Αν τον θέλετε, ευχαρίστως να σας τον δώσω.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εφόσον θέλετε, ευχαρίστως.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Οκτώ λεπτά για τους
εισηγητές.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Είναι και οι τροπολογίες, άρα θέλουµε
λίγη ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως, πάντα.
Κυρία Κατριβάνου, είστε κόρη του κ. Κατριβάνου. Ξέρετε ότι
πάντα, όσο είµαι εγώ, θα υπάρχει ανοχή. Όµως όλοι να βοηθήσουµε η ανοχή να είναι στα σωστά πλαίσια.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Πείτε µας το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Οκτώ λεπτά, µε µια
ανοχή.
Κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είµαι τηλεγραφική στα άρθρα. Νοµίζω ότι η συζήτηση κατά τις προηγούµενες συνεδριάσεις, τόσο στην αρµόδια επιτροπή όσο και στην
Ολοµέλεια, έχει εξαντληθεί επί του νοµοσχεδίου το οποίο συζητάµε σήµερα.
Θα ξεκινήσω από το άρθρο 1 όπου προστίθεται άρθρο 110 Β
στον Ποινικό Κώδικα, µε τον οποίο εισάγεται στην υφ’ όρων απόλυση, ως εναλλακτικός τρόπος έκτισης της ποινής ο κατ’ οίκον
περιορισµός, µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Στόχος του είναι να
συµβάλλει, µεταξύ των άλλων, στην αποσυµφόρηση των φυλακών από καταδίκους που δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια
ασφάλεια.
Προστίθεται άρθρο 110Γ, µε το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον
περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Για την απόλυση αποφασίζει κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών του τόπου της έκτισης ποινής.
Προστίθεται επίσης στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 173Α, στο
οποίο ορίζεται η παραβίαση του περιορισµού κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση και προβλέπεται ότι όποιος κρατούµενος
επέµβει στη συσκευή ή το σύστηµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Το άρθρο 2 αφορά τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Συγκεκριµένα, µε τις νέες ρυθµίσεις ο περιορισµός κατ’
οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση τίθεται ανάµεσα στους λοιπούς
περιοριστικούς όρους και στο µέτρο της προσωρινής κράτησης.
Ουσιαστικά, ο περιορισµός κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική παρακολούθηση χρησιµοποιείται όταν δεν συντρέχουν οι όροι της προσωρινής κράτησης των άρθρων 282 επόµενα του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας, εφόσον ο κατηγορούµενος έχει γνωστή
διαµονή και συναινεί σε αυτό. Σκοπός της ρύθµισης είναι να επιβάλλεται η προσωρινή κράτηση, µόνο ως έσχατο µέτρο δικονοµικού καταναγκασµού, ώστε να αποσυµφορηθούν τα σωφρονιστικά καταστήµατα.
Το άρθρο 3 προβλέπει τροποποιήσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα, που αφορούν την εφαρµογή του µέτρου σε αδειούχους
κρατούµενους. Γίνονται δύο κύριες παρεµβάσεις στον ήδη
ισχύοντα Κώδικα. Με την πρώτη πλέον µόνο η ιδιότητα του αλλοδαπού, του αστέγου ή του στερούµενου οικογένειας δεν αποκλείει τη χορήγηση άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να
επιβληθούν συγκεκριµένοι περιοριστικοί όροι σχετικά µε την παρακολούθηση των εν λόγω κρατουµένων. Ορίζεται σαφώς ότι η
εφαρµογή του µέτρου αυτού προϋποθέτει πάντα τη συναίνεση
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του καταδίκου.
Η δεύτερη παρέµβαση αφορά τους δράστες αξιόποινων πράξεων µε ιδιαίτερη απαξία. Σε περιπτώσεις καταδίκων, λοιπόν, οι
οποίοι εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης ή εικοσιπενταετούς πρόσκαιρης κάθειρξης, η επιλογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησής τους είτε στο πλαίσιο του κατ’ οίκον περιορισµού είτε µε
εντοπισµό των κινήσεών τους εκτός οικίας, θα οδηγήσει τα αρµόδια πειθαρχικά συµβούλια στη χορήγηση περισσότερων
αδειών. Φυσικά κι εδώ, απαιτείται πάντα η συναίνεση του καταδίκου.
Στο άρθρο 4 η ηλεκτρονική επιτήρηση και ο εντοπισµός των
υποδίκων και κρατουµένων σε άδεια συνιστούν επεξεργασίες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερόµενων προσώπων. Για την αποφυγή του περιορισµού του δικαιώµατος του
ατόµου στον αυτοκαθορισµό του, εισάγονται µε το εν λόγω
άρθρο ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που προβλέπουν ρητά τους
όρους και τις προϋποθέσεις του εν λόγω περιορισµού. Επιπλέον,
στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η απαίτηση συναίνεσης κάθε
ενδιαφερόµενου προσώπου πριν από την επιβολή της ηλεκτρονικής του επιτήρησης.
Εδώ θέλω να πω βεβαίως ότι κάθε ειδικότερο ζήτηµα, σχετικά
µε την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε
άδεια, καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση του συστήµατος θα
ορισθούν µε προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Οικονοµικών, αφού ληφθεί
βεβαίως πάντα υπόψη η πρόταση, η γνώµη, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, σύµφωνα µε νοµοθετική προσθήκη-βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Στο παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαν
κατατεθεί µια σειρά τροπολογιών, οι περισσότερες εκ των
οποίων είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά
όχι όλες.
Με την πρώτη τροπολογία, αυτή που φέρει αριθµό 880, ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία 2013/16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας της
Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφορά ακριβώς την
προσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων, στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, η Ελλάδα ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οφείλει να προσαρµόσει την εθνική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οδηγία 2013/25 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε την οποία τροποποιείται η κοινοτική νοµοθεσία για
την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών λόγω της
προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ρύθµιση
αυτή έρχεται ως τροπολογία, καθώς στο πλαίσιο της ελεύθερης
εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των κρατών στη χώρα
µας η Ελλάδα οφείλει να ενσωµατώσει την ήδη ληξιπρόθεσµη
από 1ης Ιουλίου 2013 οδηγία για την αµοιβαία αναγνώριση των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαδικασία παραβίασης του
Κοινοτικού Δικαίου.
Αντιλαµβανόµαστε την επείγουσα ανάγκη της άµεσης ενσωµάτωσης της συγκεκριµένης οδηγίας, κύριε Υπουργέ, αλλά είναι
απαράδεκτο πραγµατικά -και το επισηµαίνω κι εγώ- να έρχεται
µια ολόκληρη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ενσωµάτωση στο εθνικό µας δίκαιο, χωρίς προηγούµενη συζήτηση και
επεξεργασία της στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Πρώτη
φορά -αν δεν απατώµαι, κύριε Υπουργέ, και εφόσον µου το επιτρέπει η κοινοβουλευτική µου εµπειρία των δέκα ετών- έρχεται
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας που ενσωµατώνει οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη µορφή τροπολογίας σε συζητούµενο νοµοσχέδιο, για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, όπως είναι η ένταξη της Κροατίας στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεωρώ πως αυτό υποβαθµίζει την εικόνα του Κοινοβουλίου και
τον ρόλο του Βουλευτή και είναι µια πρακτική που δεν πρέπει να
επαναληφθεί.
Εξαιτίας, όµως, της επείγουσας ανάγκης εναρµόνισης σε
χώρες έννοµης τάξης λόγω παρέλευσης της παραπάνω προθεσµίας, την αποδεχόµαστε, κύριε Υπουργέ, αλλά θα σας παρακα-
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λούσα πολύ να µην επαναληφθεί.
Όσον αφορά την τροπολογία υπ’ αριθµόν 889, µε αυτή ρυθµίζεται µια σειρά θεµάτων που αφορούν την οργάνωση του Γραφείου Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, συστήνοντας θέσεις
επιπλέον προσωπικού για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
του, θέµατα του Συµβουλίου της Επικρατείας και συγκεκριµένα
τη µείωση του αριθµού των µελών που απαρτίζουν την ολοµέλεια
σε δεκαεπτά, διατηρούµενης της δυνατότητας του Προέδρου να
εισαγάγει υποθέσεις µεγάλης σπουδαιότητας σε σχηµατισµό
αποτελούµενο από εικοσιπέντε µέλη, όπως ισχύει βεβαίως και
σήµερα, µε αποφασιστική ψήφο.
Θα ήθελα να επισηµάνω εδώ ότι τη συγκεκριµένη αλλαγή έχει
ζητήσει η ίδια η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας,
όπως προκύπτει από το υπ’ αριθµ. 29/2013 πρακτικό της. Νοµίζω
ότι, εν πάση περιπτώσει, αφού τη ζητούν οι δικαστές του Συµβουλίου της Επικρατείας, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα και εµείς
την αποδεχόµαστε.
Η ίδια τροπολογία ρυθµίζει θέµατα κενών οργανικών θέσεων
των δικαστηρίων, καθώς και των υποψηφίων δικαστικών επιµελητών, θέµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των υπαλλήλων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την προτεινόµενη ρύθµιση,
µάλιστα, λύνεται το ζήτηµα που προέκυψε από το σύστηµα επιλογής των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της υπηρεσίας, καθώς πρόκειται πλέον για δύο σαφώς διακριτά συστήµατα. Ρυθµίζει θέµατα που αφορούν την αποσυµφόρηση των φυλακών. Δυστυχώς, η µεγάλη αύξηση του αριθµού των κρατουµένων στη χώρα έχει δηµιουργήσει ασφυκτικές πιέσεις στο
σωφρονιστικό σύστηµα, παρά τις αλλεπάλληλες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα προηγούµενα χρόνια και
τη δηµιουργία των νέων καταστηµάτων κράτησης που έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν σε ολόκληρη την επικράτεια. Προτείνεται,
λοιπόν, η έγκριση τοπικών ρυµοτοµικών σχεδίων για τα Καταστήµατα Κράτησης Αγυιάς Χανίων και Νικηφόρου Δράµας.
Επιπρόσθετα, απαραίτητη κρίνεται η αύξηση της υλικοτεχνικής υποδοµής, κυρίως στο επίπεδο της κατασκευής νέων αιθουσών ακροατηρίων στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αυτό έχει ως στόχο
τη βελτίωση των συνθηκών απονοµής της δικαιοσύνης και ως εκ
τούτου, την επιτάχυνση της απονοµής αυτής, η οποία µπορεί να
αποτελέσει και πρέπει να αποτελέσει το όχηµα για τη γρηγορότερη έξοδο της χώρας από την κρίση.
Επίσης, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τον εξορθολογισµό της κατανοµής των υποθηκοφυλακείων της χώρας, δεδοµένου ότι διαθέτουµε το µεγαλύτερο αριθµό υποθηκοφυλακείων
συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η διάταξη αυτή ουσιαστικά προβλέπει τη δυνατότητα συγχώνευσης άµισθου υποθηκοφυλακείου µε όµορο έµµισθο ή άµισθο της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας.
Το κύριο θέµα, όµως, που ανακύπτει σε αυτή την τροπολογία,
κύριε Υπουργέ -είχα τη δυνατότητα να αναφερθώ και χθες στη
δευτερολογία µου- αφορά την παράγραφο 3 της συγκεκριµένης
τροπολογίας. Τι λέει αυτή η παράγραφος 3; Με την παράγραφο
3 της συγκεκριµένης τροπολογίας ουσιαστικά προστίθεται
άρθρο 458Α στον Ποινικό µας Κώδικα, µε τίτλο «Παραβάσεις
αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και έχει ως ακολούθως:
Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα
που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων µε αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή µε Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών, εκτός
αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή.
Σύµφωνα, βέβαια, µε την εισηγητική έκθεση της τροπολογίας
που συζητούµε σήµερα, κύριε Υπουργέ, που αναφέρεται στην
παράγραφο 3, αναφέρεται εκεί επί λέξει ότι µε την προτεινόµενη
ρύθµιση προβλέπεται η επιβολή ποινής εναντίον εκείνων που παραβιάζουν τις διατάξεις αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ και των Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως συµπλήρωσης του άρθρου 49Α του ν. 3691/2008, το οποίο προστέθηκε µε το ν. 3932/2011.
Θα ήθελα να πω, βεβαίως, ότι οι νόµοι αυτοί αφορούν την πρό-
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ληψη νοµιµοποίησης παρανόµων εσόδων τροµοκρατίας και αφορούν στην επιβολή κυρώσεων σε ύποπτους για τροµοκρατία.
Η εν λόγω προσθήκη θεωρείται κατανοητή, κύριε Υπουργέ και
απαραίτητη, εφόσον φυσικά αφορά καθαρά θέµατα τροµοκρατίας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κάναµε µία…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Επειδή προηγήθηκα από εσάς, έχω αυτή
την αδυναµία. Θα τοποθετηθώ, βεβαίως και στη δευτερολογία
µου, αφού σας ακούσω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όπως και στον Κανονισµό που είπατε, έχετε δίκιο. Έτσι είναι όπως το είπατε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Θα έχετε την ευκαιρία να το πείτε και θα
µιλήσω και στη δευτερολογία µου. Όµως σας επισηµαίνω ότι, αν
πρόκειται καθαρά για θέµατα τροµοκρατίας και καταπολέµησης
εσόδων από εγκληµατικές ενέργειες, αυτή η προσθήκη είναι θεµιτή και κατανοητή. Η συγκεκριµένη ρύθµιση, όµως, έτσι όπως
έρχεται, όπως είχα και την ευκαιρία να σας πω και χθες, δεν είναι
σαφής, καθώς δεν προσδιορίζει σε ποιες κυρώσεις και περιοριστικά µέτρα αναφέρεται ούτε µε ποιον τρόπο καθίσταται προφανής η πρόθεση του δρώντος.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το γεγονός ότι µε µια τροπολογία και µε αποσπασµατικό τρόπο γίνονται αλλαγές, παρεµβάσεις, ουσιαστικά προσθήκες στον Ποινικό Κώδικα µε την
προσθήκη ενός άρθρου το οποίο είναι πιθανό να ανοίγει µία κερκόπορτα για ενδεχόµενη ποινικοποίηση και της πολιτικής δράσης, όπως πολύ ορθά επισηµάνθηκε και χθες από συναδέλφους
της Αριστεράς.
Με πρόσχηµα ενδεχοµένως την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ίσως δηµιουργούµε, κύριε Υπουργέ, κάποια «παραθυράκια»
για καταστολή αντισυµβατικών, αλλά όχι αξιόποινων συµπεριφορών.
Επιπρόσθετα, για µένα ένα άλλο σηµείο προβληµατισµού είναι
το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3, το οποίο προβλέπει εφαρµογή
των διατάξεων, ακόµα και όταν οι προβλεπόµενες σ’ αυτό πράξεις δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας στην
οποία τελέστηκαν.
Τα ζητήµατα που ανακύπτουν είναι δύο: Από τη µία πλευρά
δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλεπόµενες πράξεις στο άρθρο
αυτό, καθώς σε αυτό δεν εξειδικεύονται, και από την άλλη οι
πράξεις αυτές τιµωρούνται, ακόµη κι αν δεν είναι αξιόποινες από
το ισχύον εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο.
Η συγκεκριµένη διάταξη πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς και
µε µεγαλύτερη προσοχή, κύριε Υπουργέ, εφόσον σκοπός της
διάταξης είναι αυτός που σας είπα προηγουµένως, δηλαδή
αυτός που προκρίνεται από την εισηγητική έκθεση, για τον εντοπισµό και τη δέσµευση κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων που
προέρχονται από την τροµοκρατία. Προτείνεται να εξειδικευτεί
περαιτέρω το άρθρο αυτό προς αποφυγήν παρεξηγήσεων και
ερµηνειών που θα εξαρτώνται από τη διακριτική ευχέρεια του
εκάστοτε εφαρµοστή του νόµου.
Με την υπ’ αριθµόν 888 τροπολογία τροποποιούνται ορισµένες
διατάξεις του πρόσφατα ψηφισµένου Κώδικα Δικηγόρων -µόλις
πριν από ένα µήνα και µπορώ να πω και λιγότερο από ένα µήνα,
κύριε Υπουργέ- οι οποίες αφορούν κυρώσεις και κυρίως διορθώσεις σε εκ παραδροµής αστοχίες και τυπογραφικά λάθη. Συγκεκριµένα, µε την τροπολογία αυτή επέρχονται µεταβολές που
αφορούν κυρίως την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας, διατάξεις σχετικά µε την άσκηση των δικηγόρων, το διορισµό, τη µετάθεση και την παραίτηση αυτών, τις αµοιβές των δικηγόρων και
σωρεία ακόµη θεµάτων.
Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι ο δικηγόρος υποχρεούται να καταβάλλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο τις προβλεπόµενες πάγιες εισφορές αποκλειστικά και µόνο στις οριζόµενες περιπτώσεις και ότι οι εξερχόµενοι από την Υπηρεσία δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί µπορούν να διορίζονται δικηγόροι εντός
ευλόγου χρόνου από την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
Η προαναφερθείσα ρύθµιση δεν ισχύει για όσους απολύονται
εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώµατος ή λόγω πνευµατικής ανικανότητας. Φυσικά και εδώ φαίνεται η προχειρότητα, κύριε Υπουρ-
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γέ -και λυπάµαι που το λέω- µε την οποία νοµοθετούµε. Οι αλλαγές που προτείνονται ως τροπολογία δεν µας βρίσκουν αντίθετους αυτές καθ’ αυτές, αλλά είµαστε επιφυλακτικοί απέναντι
στον τρόπο νοµοθέτησης. Αντιλαµβάνεστε τι εικόνα παρουσιάζουµε εµείς συνολικά ως Κοινοβούλιο σήµερα, όταν επιφέρουµε
τέτοιες αλλαγές, ακόµη και σε επίπεδο νοµοτεχνικής διατύπωσης σε ήδη ψηφισθέν, πριν από λιγότερο από ένα µήνα, νοµοσχέδιο. Οφείλουµε, νοµίζω, να νοµοθετούµε µε µεγαλύτερη
σοβαρότητα και προσοχή.
Η τροπολογία µε αριθµό 890 ρυθµίζει τα ζητήµατα αρµοδιότητος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τις τροποποιήσεις του ν. 2362/1995 περί Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα προβλέπεται η δυνατότητα προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του επόµενου έτους ως 30%
των εγκεκριµένων πιστώσεων του τρέχοντος κάθε φορά έτους,
για να δοθεί µεγαλύτερη ευελιξία στο πρόγραµµα.
Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για τη µισθολογική εξοµοίωση του
προσωπικού της ΜΟΔ Α.Ε. µε το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς το σύνολο των
πάσης φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων, συµπεριλαµβανοµένης και της υπερβάλλουσας µείωσης.
Ακόµη, υπάρχουν τροποποιήσεις στους ν. 4013/2011 και ν.
4155/2013, που αφορούν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα των
µελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
Ειδικότερα, επιτρέπεται στον Πρόεδρο της Αρχής -κατ’ εξαίρεση
του κανόνα- να ασκεί διδακτικά καθήκοντα.
Τέλος, µετατίθεται στην 1-1-2014 από 1-7-2013 που ήταν η
προηγούµενη καταληκτική προθεσµία, ο χρόνος έναρξης ισχύος
του άρθρου 3 του ν. 4155/2013, σχετικά µε την υποχρέωση των
νοµοθετουσών αρχών της Κεντρικής Διοίκησης να χρησιµοποιούν αποκλειστικά το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων
Συµβάσεων για την ανάθεση συµβάσεων προϋπολογισµού άνω
των 60.000 ευρώ.
Να σηµειώσω ότι από την ανωτέρω χρονική µετάθεση εξαιρείται η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την οποία εξακολουθεί να
ισχύει ως καταληκτική προθεσµία η 1-7-2013.
Επίσης, µετατίθεται στην 1-4-2014 ο χρόνος έναρξης ισχύος
του ανωτέρω άρθρου, που αφορά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν όµως στην Κεντρική Κυβέρνηση.
Τέλος, µε την τροπολογία υπ’ αριθµόν 887 ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε την υπερωριακή απασχόληση και εργασία πέραν του
πενθηµέρου του προσωπικού που υπηρετεί εντός των καταστηµάτων κράτησης, αλλά και επίσης, την Υπηρεσία Εξωτερικής
Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστηµάτων.
Οι ρυθµίσεις των άρθρων αυτών κρίνονται αναγκαίες καθώς
εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στα καταστήµατα κράτησης
οι υπάλληλοι απασχολούνται πέραν του τυπικού τους ωραρίου.
Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση των οικονοµικών απαιτήσεων του
εν λόγω προσωπικού θεωρείται ουσιώδης, καθώς οι υπάλληλοι
των καταστηµάτων κράτησης εργάζονται σε ένα περιβάλλον µε
υψηλό βαθµό επικινδυνότητας και είναι υπεύθυνοι και για την τήρηση της ασφάλειας εντός των φυλακών, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών. Άλλωστε, για τις εν λόγω δαπάνες υπάρχουν
ήδη εγκεκριµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Να πω επίσης ότι µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 4 της παρούσας
τροπολογίας ικανοποιούνται οι σωρευµένες έναντι τρίτων υποχρεώσεις σχετικά µε το έργο της καθαριότητας, συντήρησης και
φύλαξης των δικαστικών κτηρίων και σχετικά µε τη συντήρηση
των µηχανηµάτων και των προγραµµάτων πληροφορικής των
υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ουσιαστικά, πρόκειται για µια αναγκαία ρύθµιση, ώστε να
λυθεί το πρόβληµα της καθαριότητας του Εφετείου των Αθηνών
για να πληρωθεί και ο ανάδοχος, ο οποίος διαφορετικά θα κινηθεί δικαστικά έναντι του δηµοσίου.
Να πω, βεβαίως, ότι η ρύθµιση αυτή συµβάλλει και στην προστασία της δηµόσιας υγείας, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι, αν δεν δι-
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νόταν αυτή η δυνατότητα, θα έµενε χωρίς την υπηρεσία καθαριότητας η σχετική υπηρεσία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή του χρόνου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τόσο πολύ; Δεκαεπτά λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το βλέπετε και, δόξα
τω Θεώ, βλέπετε καλά.
Για να µην έχουµε παρεξηγήσεις, όµως, ο χρόνος οµιλίας είναι
οκτώ λεπτά συν τέσσερα λεπτά η δευτερολογία, σύνολο δώδεκα
λεπτά. Εντάξει, επειδή έχετε µιλήσει στην αρχή, πιστεύω ότι όλοι
θα κάνετε, κατά την κρίση σας, καλή χρήση του χρόνου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Καλώς, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Κουτσογιαννακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για την οικονοµία των πραγµάτων και προς αποφυγήν επαναλήψεων, θα
κάνω τηλεγραφικά µερικές µόνο επισηµάνσεις.
Πρώτον, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι η παρατήρηση-παρέµβαση
του συναδέλφου, κ. Κεφαλογιάννη, σχετικά µε την πρόβλεψη να
υπάρχει και για τους υποδίκους η δυνατότητα να συνεχίζουν να
εργάζονται, να εκπαιδεύονται, να καταρτίζονται κ.λπ., όπως
υπάρχει η πρόβλεψη και για τους καταδίκους, θα πρέπει να συµπληρωθεί στη σχετική διάταξη.
Δεύτερον, µπαίνω στον προβληµατισµό τον οποίον κατέθεσε
ο κ. Καπερνάρος, σχετικά µε τις περιπτώσεις εκείνες που χορηγείται, εκουσίως βεβαίως µετά από αίτησή του, το µέτρο στον
κατάδικο. Ο κ. Καπερνάρος υποστηρίζει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά, εφόσον θα χορηγηθεί το µέτρο, να οδηγείται κάποιος και
στην παρακολούθηση προγραµµάτων απεξαρτήσεως, δηλαδή
να εισέρχεται στα προγράµµατα αυτά, εφόσον είναι εξαρτηµένος είτε από ναρκωτικές ουσίες είτε από αλκοόλ κ.λπ..
Βεβαίως εδώ θα πρέπει να κάµψουµε την αρχή της ελευθερίας
της διαθέσεως, δηλαδή του βουλητικού στοιχείου το οποίο θα
πρέπει να έχει ο κάθε κατάδικος. Από την άλλη έχουµε να αντιµετωπίσουµε και µία συγκεκριµένη πραγµατικότητα, ότι σε αυτές
τις περιπτώσεις το βουλητικό στοιχείο των ανθρώπων αυτών
είναι πάρα πολύ εξασθενηµένο.
Δεν θα υποστήριζα, βέβαια, την υποχρεωτικότητα οπωσδήποτε. Θα έλεγα, όµως, ότι µέσα στο πλαίσιο της περιγραφής των
δραστηριοτήτων που θα µπορούσε να αναπτύσσει ο κάθε κατάδικος στον οποίο θα χορηγείται το µέτρο, ίσως θα του δινόταν
ως ένα επιπλέον κίνητρο η δυνατότητα να παρακολουθήσει τα
προγράµµατα αυτά, και έναντι προτεραιότητος, γιατί έχουµε και
άλλα ζητήµατα στα καταστήµατα απεξαρτήσεως.
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει τώρα, σε αυτή τη φάση, µια
πρόβλεψη τέτοια ή να επανέλθουµε όταν θα έρθουµε να συζητήσουµε το Σωφρονιστικό Κώδικα. Είναι όµως, ένα σηµείο, το
οποίο πράγµατι προβληµατίζει.
Τρίτον, το διεξήλθε πάρα πολύ καλά η συνάδελφος κ. Τζάκρη,
δεν θέλω να το αναλύσω, είναι το άρθρο 458Α. Θα γεννήσει
πολλά ζητήµατα κατά την εφαρµογή του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα κάνουµε βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα κάνουµε
ρελάνς. Θα γίνουν βελτιώσεις. Ωραία, πάρα πολύ καλά, γιατί
κατά την πράξη φοβάµαι ότι µάλλον δεν θα περπατήσει καλά
αυτή η διάταξη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να το πείτε στον κ. Βορίδη αυτό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τα είπαµε
χθες.
Οι λοιπές τροποποιήσεις οι οποίες έρχονται και όσες αφορούν
τον Κώδικα Δικηγόρων κ.λπ. είναι όλες σωστές. Δεν νοµίζω ότι
πρέπει να έχουµε αντιρρήσεις σε αυτή την περίπτωση, αλλά και
όλες οι υπόλοιπες διορθώσεις, όπως ήδη αναλύθηκαν, πρέπει να
γίνουν δεκτές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Κατριβάνου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Όπως είπαµε και χθες, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» στο νοµοσχέδιο
επί της αρχής, παρ’ όλο που θεωρούµε πως υπάρχουν προβλήµατα στον περιορισµό της ελευθερίας, την ηλεκτρονική παρακολούθηση, την επέκταση της επιτήρησης, στη διαχείριση των
προσωπικών δεδοµένων και στο ότι υπάρχει άνιση και ταξική µεταχείριση των κρατουµένων που έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόµενο βραχιολάκι.
Παρ’ όλα αυτά τα προβλήµατα, θεωρούµε όµως ότι το σχέδιο
νόµου εισάγει ένα πρώτο εναλλακτικό µέτρο της κράτησης και
γι’ αυτό εµείς υποστηρίζουµε αυτήν την κατεύθυνση, το να ανοίξει η συζήτηση για εναλλακτικά µέτρα της κράτησης. Ένα από
αυτά είναι και η ηλεκτρονική επιτήρηση. Θα θέλαµε να έµπαινε
µε άλλους όρους, που πραγµατικά να ευνοούνταν περισσότεροι
άνθρωποι και να διασφαλίζονταν περισσότερο τα δικαιώµατα των
κρατουµένων ουσιαστικά.
Παρ’ όλα αυτά, για εµάς είναι σηµαντικό που ανοίγει αυτή η
συζήτηση, καθώς και η δήλωση του κυρίου Υπουργού χθες ότι
σκέφτεται να ιδρύσει δοµές µέριµνας για τους ανηλίκους.
Θα θέλαµε, πραγµατικά, αυτή η συζήτηση να γινόταν µε πιο
συνολικό τρόπο αυτήν τη στιγµή, να αφορά τον Σωφρονιστικό
Κώδικα, που έχουµε επεξεργαστεί και έχουµε καταθέσει, να
αφορά το πώς τα εναλλακτικά µέτρα πραγµατικά θα ισχύσουν,
να αφορά όλη τη στήριξη των ανθρώπων µέσα στις φύλακες, να
αφορά τη στήριξή τους για την επανένταξή τους στην κοινωνία,
να αφορά το πως µπορούµε να έχουµε λιγότερο αυστηρές ποινές, καθώς έχουµε αυτήν τη στιγµή πάρα πολύ αυστηρές ποινές
σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη και να αφορά ουσιαστικά
αυτή τη συζήτηση, στην οποία εµείς έχουµε καταθέσει τις προτάσεις µας και τροπολογίες.
Πιο συγκεκριµένα, θα περάσω τώρα στα άρθρα.
Στο άρθρο 1 προβλέπεται η εφαρµογή του µέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης σε καταδικασθέντες ως ενδιάµεσο στάδιο
έκτισης της ποινής τους µέχρι την υφ’ όρον απόλυση. Αυτό,
όπως έχουµε πει, έρχεται µε πολλές αυθαίρετες αιρέσεις και
εξαιρέσεις, στις οποίες είµαστε αντίθετοι.
Δεύτερον, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1, αν κάποιος
απολυθεί, πάρει υφ’ όρον απόλυση µε βραχιολάκι -ηλεκτρονική
επιτήρηση- και σπάσει τους όρους της ηλεκτρονικής επιτήρησης,
ο χρόνος που έχει ήδη εκτίσει δεν υπολογίζεται ως χρόνος έκτισης της ποινής. Για εµάς αυτό δεν πρέπει να ισχύει, γιατί συνιστά
διπλή τιµωρία για το ίδιο αδίκηµα. Ο άλλος έχει εκτίσει ένα κοµµάτι της ποινής του.
Η απουσία υποστηρικτών µέσων µετασωφρονιστικής µέριµνας
και επιδόµατος διαβίωσης για τον απολυόµενο µε ηλεκτρονική
επιτήρηση κάνει το µέτρο ατελέσφορο και εισάγει διακρίσεις και
ανισότητες, γιατί αποκλείει τα κοινωνικά ευάλωτα άτοµα. Όπως
είπαµε χθες, αποκλείει φτωχούς, άπορους, άστεγους, γιατί προϋποθέτει σταθερή εργασία και µόνιµη κατοικία σε µια Ελλάδα
µέσα σε βαθύτατη οικονοµική και κοινωνική κρίση.
Ανεπιεική, επίσης, θεωρούµε τον περιορισµό των κρατουµένων σε σπίτι και εργασία -το είπαν και άλλοι συνάδελφοι- γιατί
δεν λαµβάνει υπ’ όψιν του άλλες του ανάγκες, όπως, παραδείγµατος χάριν, να επισκεφτεί γιατρό, να ψωνίσει σε περίπτωση που
δεν έχει άλλη οικογένεια ή άλλο υποστηρικτικό σύστηµα. Είναι
χαρακτηριστικά παραδείγµατα, όπως να πάει στην κηδεία ενός
δικού του ανθρώπου. Όλα αυτά δεν υπάρχουν µέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο.
Επίσης, είναι καταφανώς δυσανάλογη η πρόβλεψη της ποινής
που βάζετε, τουλάχιστον ενός έτους, σε περίπτωση παραβίασης
του µέτρου. Εδώ και για την απόδραση υπάρχει ποινή µέχρι ενός
έτους και εσείς για την παραβίαση του µέτρου βάζετε µίνιµουµ
ένα έτος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έτσι το είχαµε, αλλά
το είπαν οι φορείς.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ποιοι φορείς; Εδώ είχατε έναν
φορέα που έλεγε αυτό. Νοµίζω ήταν οι εισαγγελείς. Υπήρχαν
τόσοι άλλοι που έλεγαν το αντίθετο, όµως.
Αυτό θα λέγαµε να το λάβετε υπ’ όψιν σας και να αλλάξετε, το
µίνιµουµ ενός έτους.
Δηλαδή ο άλλος µπορεί να κρατηθεί από ένα έως πέντε χρό-
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νια, ενώ υπάρχει η ποινή της απόδρασης που τιµωρείται µε ένα
έτος;
Το µέτρο αυτό θεωρούµε ότι, παρ’ όλο που είναι επαχθές, µπορεί να επιτρέψει στον καταδικασθέντα υπό επιτήρηση να έχει µια
οµαλή κοινωνική ζωή και συγχρόνως να συµβάλει στον εξανθρωπισµό των φυλακών. Αυτή είναι η θετική του κατεύθυνση και αυτή
τη λογική υποστηρίζουµε.
Από την άλλη όµως, πρέπει να ενταχθεί σε µια γενικότερη θεώρηση, την οποία και προτείνουµε, που πραγµατικά να διασφαλίζει τα δικαιώµατα των ανθρώπων.
Συγκεκριµένα, έχουµε καταθέσει µια τροπολογία, στην οποία
προτείνουµε, στο άρθρο 1 του νόµου να αλλάξει ο όρος που
αφορά τις εξαιρέσεις, να αρθούν οι εξαιρέσεις που βάζετε. Διότι
εισάγετε µια άλλου τύπου επιβαρυντική κατάταξη αδικηµάτων µε
όρους ηθικοπλαστικούς και ηθικοκοινωνικούς, σε αντίθεση µε
τον Ποινικό Κώδικα και το Σύνταγµα. Στην ουσία αποκλείετε ένα
πάρα πολύ µεγάλο µέρος ανθρώπων κρατουµένων, οι οποίοι θα
µπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό.
Το άλλο στοιχείο που για εµάς είναι σηµαντικό και προτείνουµε
είναι η οικονοµική επιβάρυνση να είναι στο δηµόσιο, να µην είναι
στον καταδικασθέντα. Αυτό το λέει και η µειοψηφία στη νοµοπαρασκευαστική έκθεση.
Επίσης, ο υπό επιτήρηση καταδικασθείς να λαµβάνει µετασωφρονιστική στήριξη και επίδοµα διαβίωσης.
Τέλος, η µόνη τιµωρία σε περίπτωση που καταστραφεί ο εξοπλισµός να είναι ή άρση του µέτρου και να µην υπάρχει άλλη τιµωρία, γιατί αυτό αποτελεί διπλή τιµωρία. Βέβαια, να υπάρξει
κατάργηση της διπλής τιµωρίας, όπως ανέφερα παραπάνω, για
το αδίκηµα.
Καταθέσαµε τις ενστάσεις µας, όσον αφορά την επέκταση του
µέτρου σε ανηλίκους. Για εµάς, όπως είπαµε –συνοπτικά το ξαναναφέρω- είναι σηµαντικό οι ανήλικοι να µην είναι σε φυλακές,
να µην υπάρχουν φυλακές ανηλίκων.
Οι ανήλικοι χρειάζονται δοµές µέριµνας που να προσφέρουν
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση. Τους ανήλικους δεν
µπορείς ούτε να τους έχεις φυλακισµένους ούτε να τους έχει µε
ένα βραχιολάκι παρατηµένους στη µοίρα τους έξω, χωρίς να ξέρεις αν έχουν υποστηρικτικό σύστηµα και τι θα γίνουν αυτά τα
παιδιά.
Ως προς το άρθρο 2 για τους υποδίκους, το µέτρο εισάγει
έναν επιπλέον περιοριστικό όρο. Πρόκειται, όπως διατυπώθηκε
στην άποψη της µειοψηφίας της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, για µέτρο ισοδύναµο της προσωρινής κράτησης. Μάλιστα,
δεν προκύπτει ότι αφαιρείται ως χρόνος κράτησης. Προκύπτει;
Προκύπτει. Χαιρόµαστε γι’ αυτό τουλάχιστον.
Καταθέτουµε την αντίθεση µας λοιπόν στην επέκταση του µέτρου σε υποδίκους και βέβαια σε υποδίκους ανήλικους.
Προτείνουµε την απαλοιφή του από το σχέδιο. Προτείνουµε
επίσης τη σωστή εφαρµογή και όχι την κατάχρηση των µέτρων
περί προφυλάκισης, καθώς και µέτρα για την επιτάχυνση της
απονοµής της δικαιοσύνης.
Ως προς το άρθρο 3, δεν µπορούµε να συνοµολογήσουµε να
επεκταθεί το µέτρο σε κρατούµενους µε άδεια. Θεωρούµε ότι η
άδεια είναι δικαίωµα στην ελευθερία. Είναι ένα µέτρο που βοηθάει τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην κοινωνία. Τη στιγµή
που θα επεκταθεί το βραχιολάκι σε αυτό -γιατί ο άλλος για να
πάρει άδεια θα πρέπει να συναινέσει, αλλιώς, όπως ξέρουµε το
καθεστώς αδειών, δεν θα πάρει ποτέ άδεια- το µέτρο καταλήγει
να είναι αντίθετο στο στόχο της άδειας που είναι η σταδιακή επανένταξη του ανθρώπου στην κοινωνία.
Επίσης, αναφορικά µε το θεσµό της άδειας, ξαναναφέρουµε
τη θέση που έχουµε πει και ξαναπεί που λέει ότι πρέπει να γίνεται
µε αυτοµατισµό, µε εξασφάλιση εγγυήσεων, διαφάνειας και δικαιοσύνης.
Στο άρθρο 4, παρ’ όλο που µας φέρατε κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, συνεχίζουµε να το βλέπουµε προβληµατικό, γιατί δεν
καθορίζεται πως θα εφαρµοστεί τεχνικά το µέτρο, τι είδους δεδοµένα θα συλλέγονται, ποια αρχή θα τα επιτηρεί –αόριστα αναφέρετε κάποια υπηρεσία του Υπουργείου- ποιοι θα τηρούν τα
δεδοµένα, για ποιο χρονικό διάστηµα.
Όλα αυτά θεωρούµε ότι πρέπει να περιληφθούν ρητά στο
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άρθρο 4 και όχι σε µετέπειτα προεδρικό διάταγµα ή υπουργική
απόφαση.
Και θα πρέπει η συλλογή και η επεξεργασία των δεδοµένων
να τεθεί υπό την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, η ανάθεση της επιτήρησης σε ιδιώτες είναι επικίνδυνη
και αντισυνταγµατική, εφόσον η ποινική καταστολή ανήκει στον
πυρήνα των κρατικών λειτουργιών.
Όπως επισηµαίνει και η µειοψηφία, η ποινική καταστολή δεν
πρέπει να χρηµατοδοτείται από πρόσωπα που υπόκεινται σε
αυτήν ούτε να τίθεται στη διάθεση ιδιωτών, έστω και υπό δηµόσιο έλεγχο, όπως λέτε. Αυτό το άρθρο πρέπει να απαλειφθεί.
Αυτό το σηµείο πρέπει να απαλειφθεί.
Περνάω τώρα στο στάδιο των τροπολογιών:
Εµείς, θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτος ο τρόπος να έρχεται
µια σωρεία τροπολογιών την τελευταία στιγµή, η οποία δεν θα
συζητηθεί ποτέ, γιατί δεν υπάρχει χρόνος και η οποία θέτει θέµατα και πολύ σηµαντικά και επικίνδυνα και πολιτικά, το είπαµε
και χθες. Δεν έχω το χρόνο, παρά µόνο να αναφερθώ επιγραµµατικά σε κάποιες τροπολογίες. Δεν µπορούµε να τις συζητήσουµε εδώ. Είναι πάρα πολλές αυτές που βάζετε και έτσι δεν
γίνεται κουβέντα επί της ουσίας.
Θεωρούµε, λοιπόν, την πρώτη και την πέµπτη τροπολογία, που
αφορούν τη διασφάλιση δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε
καταστήµατα κράτησης και των σωφρονιστικών υπαλλήλων,
καθώς και την ένταξη σε ασφαλές εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων της Μονάδας Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων θετικές, παρ’ όλα αυτά και εκεί καταλαβαίνουµε και το
επείγον που τις φέρατε, στο µόνο.
Προχωράω παρακάτω και λέω ότι υπάρχουν όµως και άλλες
που και είναι προβληµατικές, είναι πρόχειρες, είναι ελλιπείς και
είναι και επικίνδυνες:
Αναφέροµαι, λοιπόν, στην τροπολογία που αφορά τη συµπλήρωση της ελληνικής νοµοθεσίας για την εναρµόνιση µε δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας της Κροατίας. Η ενσωµάτωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τυπικό νόµο προϋποθέτει την τήρηση ειδικών
νοµοτεχνικών αρχών, τις οποίες παραβιάζετε αυτήν τη στιγµή.
Στο νοµοσχέδιο δεν εµφανίζεται καν τίτλος των οδηγιών που
είναι στοιχειώδης υποχρέωση.
Αναφέρθηκε η κ. Τζάκρη και άλλοι συνάδελφοι στην τροπολογία για τη διόρθωση ολόκληρου του Κώδικα Δικηγόρων που
µόλις υιοθετήσατε. Το γεγονός ότι µόλις υιοθετήθηκε αυτός ο
Κώδικας και φέρνουµε τροπολογίες τις οποίες όµως και δεν συζητάµε, δείχνει και µια προχειρότητα που είναι επικίνδυνη. Εµείς,
θεωρούµε ότι πρέπει να αποσυρθεί όπως είναι η τροπολογία, να
τον ξαναφέρετε τον Κώδικα και να τον συζητήσουµε.
Τώρα, υπάρχει πρόβληµα στο ότι το γραφείο του εισαγγελέα
εγκληµάτων διαφθοράς προβλέπεται να έχει επιστηµονικό προσωπικό µε αρµοδιότητες ανάκρισης, αλλά και πρόσβασης σε
ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα χωρίς τις εγγυήσεις της εισαγγελικής αρχής. Αυτό θεωρούµε ότι είναι µεγάλο πρόβληµα.
Επίσης, η δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων παραβιάζει
κάθε τεκµήριο αθωότητας και ζητάµε να αποσυρθεί αυτή η διάταξη.
Ερχόµαστε στο επίµαχο άρθρο, το 458Α, για τις παραβιάσεις
Αποφάσεων του Συµβουλίου του ΟΗΕ και Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω µιλήσει πολύ γι’ αυτό. Θεωρούµε ότι
είναι ένα άρθρο που ουσιαστικά ποινικοποιεί τη διαµαρτυρία και
την ελευθερία της έκφρασης. Και είναι πολιτική η συζήτηση για
το άρθρο, γιατί οι συµπεριφορές που παραβιάζουν γενικά κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών, οντοτήτων, οργανισµών ή φυσικών προσώπων µε Αποφάσεις του Συµβουλίου του ΟΗΕ και του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διώκονται. Με βάση αυτή τη διάταξη µπορεί να ποινικοποιηθεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, η κινηµατική
δράση, η υποστήριξη πολιτικού αγώνα, ακόµα και η έκφραση
συµπαράστασης υπέρ πολιτικού αγώνα: Θυµίζουµε το εµπάργκο
στο Ιράκ, στη Σερβία, την επέµβαση στο Ιράκ, αλλά και στη συµπερίληψη στον κατάλογο των τροµοκρατικών οργανώσεων της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων. Αυτός ο κατάλογος έχει αµφισβητηθεί και από τα Διεθνή Δικαστήρια. Αυτήν τη στιγµή διώκονται αλληλέγγυοι σε Τούρκους
πολιτικούς κρατούµενους που µε νόµιµες εκδηλώσεις µαζεύουν
χρήµατα και κατηγορούνται για χρηµατοδότηση τροµοκρατικής
οργάνωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Προχωράω σε τροπολογίες που αφορούν το Συµβούλιο της
Επικρατείας. Έχουµε ανησυχία και προβληµατισµό για την αλλαγή στην απαρτία του Συµβουλίου της Επικρατείας µε µείωση
των µελών από τα είκοσι πέντε σε δέκα επτά, ιδιαίτερα σε περίοδο που το Συµβούλιο της Επικρατείας καλείται να λάβει αποφάσεις µείζονος σηµασίας όπως η ΕΡΤ. Επίσης, ζητήµατα και
αντισυνταγµατικότητας εγείρει η πρόβλεψη αποκλειστικής αρµοδιότητας της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας για
ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας.
Τέλος το µόνο που µπορώ να πω µέσα στο χρόνο µου είναι επίσης ότι µας φέρνετε µια τροπολογία που µαζί µε θέµατα ρύθµισης των κενών οργανικών θέσεων των δικαστηρίων καθώς και
των υποψηφίων δικαστικών επιµελητών και των υπαλλήλων του
Ελεγκτικού Συµβουλίου βρίσκουµε και θέµατα πολεοδοµίας της
εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» που αφορούν την αποσυµφόρηση των φυλακών. Αυτό το θέµα µας ξεπερνάει, δεν µπορούµε να κρίνουµε πολεοδοµικά θέµατα µέσα στην τροπολογία
µου, δεν το έχουµε, δεν ξέρω αν το έχετε εσείς. Δηλαδή πραγµατικά, είναι µια συρραφή άσχετων τροπολογιών, τις οποίες
πραγµατικά δεν µπορούµε καν να ελέγξουµε αυτήν τη στιγµή.
Εµείς σας ζητάµε να αποσύρετε µε τις προβληµατικές αυτές
τροπολογίες. Μας δυσκολεύετε πάρα πολύ στη θέση µας, όταν
εµείς έχουµε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο που ονοµάζεται «Νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική επιτήρηση και άλλες διατάξεις» µε
σωρεία άλλων διατάξεων, ιδιαίτερα προβληµατικών και πολιτικά
και νοµοτεχνικά. Θεωρούµε απαράδεκτο το ότι, ενώ κάνετε µια
κίνηση να φέρετε σε ένα νοµοσχέδιο που έχει µια θετική -τέλος
πάντων- πρόσληψη και λογική και δεν το βάζετε σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο να συζητηθεί επί της ουσίας σαν µια παρέµβαση στο σωφρονιστικό σύστηµα, αλλά την ώρα που θέτετε αυτή τη συζήτηση, βάζετε και τις λοιπές «άλλες διατάξεις» που παρουσιάζουν
όλα αυτά τα προβλήµατα που αναφέραµε.
Αυτό δεν θεωρούµε ότι είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν
θεωρούµε ότι αφήνει περιθώρια συζήτησης επί της ουσίας και
θεωρούµε ότι είναι και προβληµατική και ότι µας προσβάλλει. Γι’
αυτό σας ζητάµε να αποσύρετε αυτήν τη σωρεία τροπολογιών
ως επί το πλείστον που έχετε φέρει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον ειδικό αγορητή τον Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Καπερνάρο να λάβει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα είµαι σύντοµος και εντός των χρονικών πλαισίων που πρέπει λόγω και της ηµέρας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μόνο στις κυρίες
έχουµε ανοχή. Ο συνάδελφός σας κ. Κουτσογιαννακόπουλος µίλησε τέσσερα λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το 22 το βάλαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και όχι µόνο το 22, κύριε
Υπουργέ. Επιβάλλεται να βάλετε το 22, διότι δεν είναι δυνατόν
να έχετε το 187 και να µην έχετε το 22 του ν. 4139.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το βάλαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μπαίνω απευθείας στο θέµα.
Δηλαδή νοµοτεχνικά δεν µπορεί να κάνω σύσταση και ένταξη
στο 187, στην εγκληµατική οργάνωση, και να µην έχω συµµετοχή. Συστήνω, εντάσσοµαι, δεν συµµετέχω. Δηλαδή είµαι ο τρίτος -γιατί προϋποθέτει ο νόµος να είναι τουλάχιστον τρία τα
φυσικά πρόσωπα για να συστήσουν εγκληµατική οργάνωση- και
µετά φεύγω και γίνοµαι µετανάστης στην Αυστραλία. Το ποιοι
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µπαίνουν µέσα και τι ακολουθούν δεν έχει σηµασία, άµα είναι
πέντε και δέκα κι αν έχουν σχέση µε τα εγκλήµατα που προβλέπονται και τιµωρούνται από το ίδιο άρθρο, το 187. Δηλαδή δεν
συµµετέχω, δεν έχω συµµετοχή και έχω πέντε έως δέκα χρόνια
κάθειρξης, είναι το ίδιο µε αυτόν του 22 που πουλάει ναρκωτικά
έξω από τις κατασκηνώσεις, που πουλάει ναρκωτικά έξω από τα
φροντιστήρια, που πουλάει ναρκωτικά εντός ή εκτός στρατοπέδων, που είναι σε καταστήµατα κοινωνικής πρόνοιας, που είναι
σε σχολεία, το ίδιο είναι; Φυσικά θα έπρεπε, ήδη, να το έχετε εντάξει.
Και που έχουµε άλλη µια διαφορά; Είναι δυνατόν, δηλαδή, να
πάει κάποιος πολιτικός προϊστάµενος στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας ο οποίος διαχειρίστηκε εξοπλισµούς και είναι στη φυλακή και είναι ο κ. Σµπώκος ο οποίος θα ζητήσει και θα πάρει
βραχιολάκι για να φύγει νωρίτερα, καλέ µου συνάδελφε, κύριε
Κουτσογιαννακόπουλε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού εκτίσει,
την ποινή που πρέπει να εκτίσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, γιατί δεν είναι ιδιαίτερη η βαρύτητα του εγκλήµατος; Δεν είναι διακεκριµένη η περίπτωση για
έναν επίορκο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, για τον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας και θα είναι γι’ αυτόν που συνέστησε εγκληµατική
οργάνωση;
Κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε και σε αυτό και θα έπρεπε να το
έχετε κάνει. Μόνο για το λόγο ότι ένας επίορκος, ένας άθλιος
Υπουργός έχει τη δυνατότητα -µόνο γι’ αυτό- είναι καταψηφιστέο
το νοµοθέτηµα αυτό.
Γιατί το λέω αυτό; Χθές προσπάθησα να σας δώσω να καταλάβετε ότι είµαστε υπόλογοι –και βάζω και τον εαυτό µου µέσα,
µολονότι είµαι δεκαέξι µηνών Βουλευτής- απέναντι στον ελληνικό
λαό που τον εξευτελίζουµε ως προσωπικότητα από το 2001 µε
το νόµο του Βενιζέλου και της Νέας Δηµοκρατίας που το δέχθηκε και έτσι ψηφίστηκε το άρθρο 86 του Συντάγµατος, αυτό το
παγκόσµιο όνειδος, για την ατιµωρησία των Υπουργών.
Μας δίνεται µία ευκαιρία να αµβλύνουµε τις εντυπώσεις του
εξευτελισµού µας ως πολιτικά πρόσωπα απέναντι στον ελληνικό
λαό. Αυτό το ελεεινό άρθρο, αυτό το προσβλητικότατο άρθρο
για τον ελληνικό λαό και για εµάς, όσοι νοµίζουν ότι δεν ανήκουµε στην κατηγορία αυτών -και δεν ανήκουµε διότι εάν είµαστε
εµείς δεν θα το ψηφίζαµε- περιµένουµε να δούµε πότε θα έλθει
στη Βουλή διότι αυτή η Βουλή είναι αναθεωρητική από τον Ιούνιο
και εντεύθεν, διότι πρέπει να βγει, «πρέπει να», «πρέπει να». Πότε
πρέπει να βγει το άρθρο 86, αυτός ο απόλυτος εξευτελισµός των
Ελλήνων; Το 2008 στην Αναθεωρητική Βουλή δεν βγήκε. Βγήκε
µόνο το ασυµβίβαστο. Εξακολουθεί, δηλαδή, το όνειδος να
υπάρχει και να το χαρακτηρίζει.
Εν πάση περιπτώσει, γι’ αυτόν το λόγο πρέπει και την τελευταία στιγµή να βάλετε ότι πολλώ δε µάλλον ουδέποτε και δεν
έπρεπε να παίρνουν και ελαφρυντικά και δεν έπρεπε να έχουν
και ελαφρυντικές περιπτώσεις. Κύριε Υπουργέ, δεν έπρεπε
επίορκοι Υπουργοί που ξέσκισαν και λήστεψαν τα δηµόσια ταµεία και εξακολουθούν να έχουν και τον τίτλο του Υπουργού και
είναι στη φυλακή ο καταχραστής, ο ληστής.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, λυπάµαι γιατί στην έκθεση επί του νοµοσχεδίου για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων
και κρατούµενων σε άδεια το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής φρόντισε να µας πει ότι θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο να
προστεθεί το αρκτικόλεξο ΠΚ µετά την παράθεση των άρθρων
και κάτι άλλα τυπικά. Τίποτα άλλο. Αυτό γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά ότι χρήζει άµεσης επέµβασης. Αυτές οι αλλαγές που σας
προτείναµε πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν και για πάρα πολλούς
άλλους λόγους.
Έχετε το επίπεδο να αντιληφθείτε, γι’ αυτό και σας διαχώρισα
από άλλους προηγούµενους Υπουργούς Δικαιοσύνης. Μάλιστα
σας διαχώρισα και από άλλους νυν Υπουργούς, οι οποίοι εκτελούν εντολές. Επειδή, λοιπόν, εσείς πιστεύω ότι δεν εκτελείτε εντολές, σας είπα ότι έχετε και το δικαίωµα και τη δυνατότητα,
αλλά και την ικανότητα να διορθώσετε αυτά τα οποία έµειναν και
παραµένουν αδιόρθωτα.
Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα έγγραφο που λάβαµε σή-
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µερα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, από τη Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής, που αφορά τα σωφρονιστικά καταστήµατα. Κύριε Πρόεδρε, µην µου καταλογίζεται το χρόνο, γιατί πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης ο κύριος Υπουργός όταν ακούει τους Βουλευτές από το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς είπατε ότι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, σε αυτό εδώ το
έγγραφο που µας δώσατε –και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόλαβα να το µελετήσω, γιατί δεν είναι έγγραφο της τελευταίας
στιγµής- για τον αριθµό των κρατουµένων και για τον αριθµό των
υποδίκων, στα Γιάννενα έχουµε διακόσιους οκτώ κρατούµενους
και εκατόν είκοσι έναν υπόδικους. Στη Νεάπολη της Κρήτης είναι
εκατόν τριάντα οκτώ οι κρατούµενοι και επί των εκατόν τριάντα
οκτώ κρατουµένων έχουµε ογδόντα τρεις υπόδικους, δηλαδή,
πάνω από τους µισούς είναι υπόδικοι. Αυτοί εκτίουν ποινή.
Αυτό λέγεται προκαταβολή ποινής πριν περάσουν από τον φυσικό τους δικαστή. Αυτό µας χαρακτηρίζει ως µία πολιτεία µη δηµοκρατική.
Και το λέω αυτό γιατί αυτές οι συνθήκες υπάρχουν. Εκείνο το
στοιχείο που δεν υπάρχει σε αυτό τον κατάλογο είναι ο αριθµός
των προβλεποµένων για κάθε κατάστηµα κράτησης. Δηλαδή, δεν
αναφέρει ότι ο Κορυδαλλός πρέπει να έχει εξακόσιους σαράντα
κρατούµενους. Ο Κορυδαλλός έτσι χτίστηκε, για να φιλοξενεί
εξακόσιους σαράντα ανθρώπους υπόδικους ή µε ελαφρές ποινές. Τότε είχαµε τις επιταγές. Τώρα ακόµη και σε κατ’ έγκληση
επιταγή όταν την πληρώσεις είσαι αθώος και δεν χρειάζεται να
πας στο δικαστήριο.
Τότε λοιπόν, όταν κατασκευάστηκε ο Κορυδαλλός ήταν γι’
αυτό τον αριθµό. Άντε µε κάτι προσθήκες να πήγε για επτακόσιους ή άντε για οκτακόσιους µε τους «VIP». Τώρα όµως στον Κορυδαλλό έχουµε δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις, από τους οποίους
οι χίλιοι δέκα τρεις, δηλαδή οι µισοί, είναι υπόδικοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς είπατε ότι θα
µιλήσετε λίγο. Εγώ δεν είπα τίποτα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έχουµε, λοιπόν, αυτή τη διαφορά. Γιατί όµως δεν βάζετε και τον αριθµό που πρέπει να είναι
σύµφωνα µε το νόµο και την τάξη και ίσος µε αυτά που προβλέπονται;
Ξέρετε γιατί; Γιατί είναι δηµόσιο έγγραφο. Θέλω να βοηθήσετε να σταµατήσει αυτή η απαξίωση του Βουλευτή. Πρέπει ο
Βουλευτής να ξέρει, κύριε Υπουργέ, ότι αυτήν τη στιγµή στην
τάδε πτέρυγα του Κορυδαλλού και στο τάδε κελί που είναι µέχρι
τριάντα τετραγωνικά µέτρα πρέπει να φιλοξενείται, σύµφωνα µε
τον Σωφρονιστικό Κώδικα, ένα άτοµο.
Δεν το γνωρίζουν οι Βουλευτές αυτό. Πρέπει να τους το πείτε.
Να πείτε: Κύριε Βουλευτά, σε όλες τις πτέρυγες και σε αυτό το
κελί µέχρι τριάντα τετραγωνικά µέτρα πρέπει να είναι ένας µε
µία τουαλέτα και όχι τέσσερις σε µία τουαλέτα. Το λέει ο νόµος.
Δεν το ξέρουν οι Βουλευτές αυτό. Δεν ξέρει ο Βουλευτής ότι
πάνω από τριάντα τετραγωνικά µέτρα στο κελί µπορεί να υπάρχει ένας δεύτερος να φιλοξενείται, αλλά µε προκαθορισµένο και
αιτιολογηµένο τον χρόνο παραµονής του. Αυτά λέει ο νόµος. Ο
Βουλευτής δεν τα ξέρει. Μην περνάµε, λοιπόν, τέτοια νοµοσχέδια ερήµην των Βουλευτών. Είναι ζηµιά για εµάς ως πολιτεία.
Και τελειώνω όσον αφορά τις τροπολογίες και επιµένω σε
αυτό το επικίνδυνο άρθρο περί ΟΗΕ κ.λπ.. Εγώ έχω περιορισµένη ευθύνη στον ΟΗΕ, διότι όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ τις
έγραψαν στα παλαιότερα των υποδηµάτων τους οι Τούρκοι.
Αυτό εδώ το άρθρο θα έπρεπε να το ψηφίσουν στην τουρκική
Βουλή, εθνοσυνέλευση, γερουσία ή σε ό,τι άλλο έχουν, να πάνε
στα τζαµιά τους και να ψηφίσουν αυτοί αυτούς τους νόµους κι
όχι εµείς. Διότι εµείς τηρούµε τις διεθνείς συµβάσεις και τις τηρούµε ως υποτελείς.
Εµείς υποκείµεθα πάντοτε στην εκτέλεση των διεθνών όρων,
συµβάσεων, συνθηκών όλων. Οι Τούρκοι τα γράφουν στα παλιά
τους τα παπούτσια. Και για τις διακρατικές δεν το συζητάµε. Τα
ξέρει ο κ. Μουσουρούλης καλύτερα για την επανεισδοχή που
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έχουµε υπογράψει και ξαναυπογράψαµε, να δούµε πόσοι πάνε
από τη Χίο απέναντι για την επανεισδοχή.
Το θέµα είναι το εξής: Μας στέλνουν νόµους που είναι µεταφρασµένοι. Σας παρακαλώ πολύ να µου πείτε: Υπάρχει στην Ελλάδα ποινικός νόµος που να λέει «όποιος µε πρόθεση παραβιάζει
κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος
κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων µε αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή µε κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον, έξι µηνών, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται
βαρύτερη ποινή»;
Πρέπει να πούµε ή όχι στους Βουλευτές που είναι νοµικοί τι
σηµαίνει η ποινική έννοια της λέξης «οντότητα»; Έχουµε στον
ποινικό µας νόµο χαρακτηριστική φράση που να εννοεί κάτι συγκεκριµένο ποινικά, δηλαδή να λέει «σε τιµωρώ διότι προσέβαλες
οντότητα»;
Ποια οντότητα; Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό δεν βασάνισε το Επιστηµονικό Συµβούλιο να πει «Εµείς εισηγούµαστε αυτήν την έκθεση και λέµε πίσω από το άρθρο 187 να βάλουµε το «Π.Κ.»; Τι
σηµαίνει οντότητα; Ποια οντότητα προσβάλλω;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Οι κανονισµοί της Ευρώπης το αναφέρουν. Έχει καθιερωθεί…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, αλλά εδώ ψηφίζουµε τον κανονισµό της Ευρώπης στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να
το υπαγάγουµε στα δικά µας νοµικά δεδοµένα; Δηλαδή, κάτι
που δεν προβλέπεται από το Ποινικό µας Δίκαιο, πρέπει να το
βάλουµε διότι προβλέπεται στο Λιχτενστάιν ή στο Λουξεµβούργο
κυρίως; Πολλώ δε µάλλον αν ισχύει στη Γερµανία!
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι εµείς
θα καταψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία και επιφυλάσσοµαι για
τα υπόλοιπα στο τέλος.
Θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά τα βραχιολάκια. Πιστεύω ότι
έχουν γίνει τερατώδη λάθη –όχι από εσάς προσωπικά- και εκνοµίες. Βοηθήστε την Κυβέρνησή σας, την οποία δεν υπολήπτοµαι,
αλλά υπολήπτοµαι βεβαίως εσάς. Δεν είναι δυνατόν να συµβαίνουν αυτά.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα. Πρέπει να βοηθήσετε να εφαρµόζονται οι ελληνικοί νόµοι, πριν αναγνωρίσουµε τα περί οντοτήτων. Για παράδειγµα, ο ν. 3090/2012–και εµµένω σ’ αυτό, σας
παρακαλώ- λέει ότι απαγορεύεται να µαγνητοσκοπείται, να φωτογραφίζεται, να κινηµατογραφείται αυτός ο οποίος προσάγεται
στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Ο κάθε Έλλην κατηγορούµενος πολίτης, ο προσαγόµενος συνοδεία στον εισαγγελέα ή
στον ανακριτή, απαγορεύεται να φωτογραφίζεται, να µαγνητοσκοπείται, να κινηµατογραφείται και όλα αυτά να παίζονται από
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Αυτό είναι ένα αίσχος. Αυτό είναι επιλεκτική διάκριση. Θέλω
κάποιον να τον δείξω, τον δείχνω, παραβιάζω το νόµο, τον γράφω το νόµο στα παλιά µου τα παπούτσια και σε κάποιους άλλους, τους οποίους θέλω να προστατεύσω εφαρµόζοντας το
νόµο, βάζω µωσαϊκό στα πρόσωπά τους. Άλλους τους κάνω πανηγύρι βγάζοντάς τους στις αγορές και στα παζάρια και για κάποιους άλλους δεν γράφω ούτε τα αρχικά των ονοµατεπωνύµων
τους.
Ο νόµος στην Ελλάδα έχει εξευτελιστεί. Εφαρµόζεται κατά το
δοκούν. Εφαρµόζεται επιλεκτικά. Αυτό εµείς οι Βουλευτές, όσοι
αισθανόµαστε πραγµατικοί Βουλευτές, δεν θα το επιτρέψουµε.
Εγώ, όπου και αν βγαίνω, σε όποια Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
κι αν εµφανίζοµαι, όπου και αν βρίσκοµαι, θα τα λέω αυτά και θα
εξευτελίζω αυτούς που εξευτελίζουν τους θεσµούς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Εγώ, όµως, κύριε Καπερνάρο, επειδή δεν είµαι και νοµικός,
βλέπω ότι πολλοί από αυτούς που προσάγονται θέλουν οι ίδιοι
να µιλήσουν και να πάνε στα µικρόφωνα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε
Πρόεδρε, αφού αναφερθήκατε στο όνοµά µου. Θα συµφωνήσω
µε τον κ. Κουτσογιαννακόπουλο σ’ αυτό που είπαµε νωρίτερα.
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Δεν είναι υποχρεωτικό να βγω και να πάω στο ΚΕΘΕΑ –συµφωνούµε απόλυτα- αλλά υποχρεούµαι να συνεχίσω, διότι απεδείχθη
ότι ο εγκλεισµός στο κατάστηµα κράτησης συνέτισε, του έδωσε
την ευκαιρία, τον έκανε να σκεφτεί περισσότερο να ενταχθεί στο
«18 άνω». Πώς θα τον αφήσω ελεύθερο µετά; Έξω είναι πολλοί
οι πειρασµοί, τα ερεθίσµατα, οι παλιές παρέες, οι φίλοι οι παλιοί
που θα τον παρασύρουν. Ας βάζαµε λίγο το θέµα της υποχρεωτικότητας, για να τη λάβει υπ’ όψιν όχι για να πάει, αλλά για να
συνεχίσει να είναι όπως ήταν µέσα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε Ζησιµόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, όπως είναι γνωστό, εµείς ήµασταν
αρνητικοί επί της αρχής στο νοµοσχέδιο και τώρα περνάµε στη
φάση να αναφερθούµε στις τροπολογίες.
Θα ξεκινήσουµε από την τροπολογία µε γενικό αριθµό 887 και
ειδικό αριθµό 36. Είναι η τροπολογία η οποία αφορά ζητήµατα
σωφρονιστικών υπαλλήλων και προσωπικού εξωτερικής φρούρησης των φυλακών. Φυσικά, αναφέρεται ειδικά στις Φυλακές
Τρικάλων και Μαλανδρίνου. Είναι η µόνη τροπολογία, στην οποία
είµαστε θετικοί.
Ψηφίζουµε σαφέστατα «ΝΑΙ», γιατί άνθρωποι οι οποίοι κατά
την καθηµερινή εκτέλεση των καθηκόντων τους που εκτίθενται
σε πραγµατικούς κινδύνους µε πολύ µεγάλη πιθανότητα να χάσουν την ίδια τους τη ζωή και µε τις περικοπές οι οποίες συµβαίνουν σε ολόκληρο τον κρατικό µηχανισµό, όπου δεν έχουν τους
στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και τα στοιχειώδη µέσα να ανταποκριθούν, είναι απίστευτο να πρέπει να περιµένουν να έρθει
αυτή η τροπολογία για να πάρουν τα δεδουλευµένα κάποιων
µηνών.
Προχωράω τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 880 και
ειδικό αριθµό 32. Σ’ αυτήν είµαστε αρνητικοί γιατί η τροπολογία
αυτή ουσιαστικά προσαρµόζει την ελληνική νοµοθεσία λόγω της
προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 890 και ειδικό αριθµό 39 είναι
σχετική µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και θέµατα της
«ΜΟΔ Α.Ε». Πρόκειται κατ’ ουσίαν για µηχανισµούς κατ’ εντολή
της τρόικας για να ελέγχονται πλειάδες κονδυλίων και ούτω καθεξής. Σαφέστατα είµαστε αρνητικοί, δεν τίθεται θέµα να ψηφίσουµε ποτέ κάτι που ουσιαστικά βάζει νάρκη στα θεµέλια της
εθνικής ανεξαρτησίας.
Κύριε Υπουργέ, ερχόµαστε στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
889 και ειδικό αριθµό 38, στην οποία υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήµατα:
Το πρώτο είναι ότι προκειµένου να διερευνηθούν σοβαρά ποινικά αδικήµατα, δηµοσιοποιούνται άµεσα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα του κατηγορηµένου. Εδώ εκφράζεται σαφέστατα
ένας προβληµατισµός για αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν δηµοσιοποιηθεί δεδοµένα µε αποτέλεσµα να στοχοποιηθούν ή και
να στιγµατιστούν άνθρωποι χωρίς αιτία. Παραδείγµατος χάριν,
δηµοσιοποιούνται κάποιες συνοµιλίες µέσα από τις οποίες φαίνονται ποιες είναι οι ερωτικές προτιµήσεις του κατηγορουµένου
κ.λπ., αυτά δεν νοµίζω ότι έχουν σχέση µε το αντικείµενο.
Το δεύτερο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, αφορά το άρθρο 458 Α’
του Ποινικού Κώδικα, στο οποίο αναφέρθηκαν και όλοι οι προλαλήσαντες, σχετικά µε τις παραβάσεις αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως ακολούθως:
«Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα
που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων µε αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή µε
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον έξι µηνών, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται
βαρύτερη ποινή. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε αυτό πράξεις δεν είναι
αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας στην οποία τελέστηκαν».
Κύριε Υπουργέ, εκτιµούµε ότι εδώ πρόκειται για µία προκλη-

1092

τική διάταξη που στην ουσία καταργεί κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας και εσωτερικού ποινικού δικαίου. Στην ουσία ποινικοποιεί απόψεις και αντιλήψεις, αφού κανείς δεν προεξοφλεί τι
µπορεί το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή ένας κανονισµός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκφράσει για το οτιδήποτε.
Θα κάνω και µία υπόθεση εργασίας. Εάν ληφθεί µία θέση, µια
άποψη ανθελληνική, µία άποψη εναντίον κόµµατος ή ιδεολογίας,
µε τη διάταξη αυτή τι γίνεται; Προφανώς ποινικοποιείται.
Το αξιοπερίεργο είναι ότι επιβάλλεται ποινική αντιµετώπιση
ακόµα και αν δεν υπάρχει αξιόποινο στη χώρα τέλεσης. Δηλαδή,
αν στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική δηµοκρατία δεν υπάρχει
κάτι αξιόποινο, λόγω των προηγουµένων αυτός θα καταδικαστεί.
Είναι µία διάταξη που στην πράξη καταργεί την εθνική κυριαρχία και παρεµβαίνει και στην εσωτερική νοµοθεσία. Για εµάς είναι
µία διάταξη πραγµατικά απαράδεκτη. Σαφέστατα την καταψηφίζουµε και είµαστε αρνητικοί.
Περνάµε τέλος στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 888 και ειδικό αριθµό37. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι φαίνεται πως η Κυβέρνηση ασχολείται πολύ περισσότερο µε τα παράβολα απ’ ότι
µε την οµαλή λειτουργία της δικαιοσύνης, γι’ αυτό και δείχνει ιδιαίτερη µνεία σε αυτά, όπως για παράδειγµα στο τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Αν ενδιέφερε την Κυβέρνηση η οµαλή λειτουργία των δικαστηρίων, αντί να θεσπίζει διατάξεις που µόνο στόχο έχουν να εξαθλιώσουν περαιτέρω τη δικηγορία και να καταστήσουν τους
λειτουργούς της δικαιοσύνης ανειδίκευτους εργάτες, θα διόριζε
δικαστικούς γραµµατείς στα δικαστήρια και θα αποποινικοποιούσε τη µη καταβολή εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία όταν
αυτή δεν µπορεί να δοθεί. Είναι αδίκηµα η µη καταβολή εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία και είναι κάτι για το οποίο σέρνονται
καθηµερινά εκατοντάδες πολίτες στα δικαστήρια. Και για να µη
γίνει και κάποια παρεξήγηση, αναφέροµαι για όταν δεν µπορούν
να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές.
Αν ενδιέφερε τώρα η καθηµερινότητα των δικηγόρων και των
πολιτών που εκπροσωπούνται στα δικαστήρια, προφανώς η Κυβέρνηση θα διόριζε δικαστές ώστε να µη χρειάζεται να περιµένει
κάποιος ενάµιση και δύο χρόνια για την έκδοση πρωτόδικης απόφασης -και µετά να υπάρχει δικάσιµος για το 2018, για το 2020
και ούτω καθεξής- και να µην υπήρχε εξαθλίωση στις ουρές των
δικαστηρίων µε την απλούστατη διαδικαστική ενέργεια που
πλέον απαιτείται προείσπραξη.
Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουµε είναι ότι η είσπραξη των
παραβόλων µετακυλύεται στους πολίτες, για τους οποίους η δικαιοσύνη στο τέλος θα καταντήσει µία αφηρηµένη έννοια χωρίς
περιεχόµενο, αφού ελάχιστοι θα µπορούν πλέον να προσφύγουν
σε αυτή.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας δώσω το εξής παράδειγµα. Ο οφειλέτης για µια απλή ρύθµιση οφειλόµενων -και υπερχρεωµένων
νοικοκυριών- οφείλει να καταβάλλει απαραίτητα µαζί µε το φόρο
προστιθέµενης αξίας τουλάχιστον 250 ευρώ, ενώ υποτίθεται ότι
πένεται, ενώ για µια κατάθεση µήνυσης που πρέπει να συντάξει
δικηγόρος, θα πρέπει µαζί µε τα παράβολα του δηµοσίου να καταθέσει πάνω από 250 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για µια
απλή αίτηση για οποιοδήποτε αντικείµενο σε οποιαδήποτε δικαστική υπηρεσία απαιτείται από τον πολίτη να πληρώσει 3 ευρώ,
ενώ µέχρι πρότινος πλήρωνε 0,50 λεπτά. Αν τώρα η ίδια αίτηση
υποβληθεί από δικηγόρο –γιατί είναι πολύ πιθανόν ο πολίτης να
µη µπορεί να τη γράψει ή να την καταθέσει µόνος του- τότε αυτοµάτως ο πολίτης θα πρέπει να καταβάλλει πάνω από 10 ευρώ.
Και έρχοµαι τώρα στην παράγραφο 4 του άρθρου 61, µε βάση
την οποία θεωρείται απαράδεκτη η διαδικαστική πράξη στην
οποία δεν έχει καταβληθεί η οικεία προείσπραξη. Όσον αφορά
τώρα τι ακριβώς σηµαίνει αυτό, θα θέλαµε µια εξήγηση. Σηµαίνει
ότι κάποιος που έχει αθωωθεί στο ακροατήριο χωρίς γραµµάτιο
θα καλείται να απολογηθεί ξανά ή αντίστοιχα κάποιος που έχει
καταδικαστεί θα αφήνεται ελεύθερος µέχρι να προσκοµιστεί το
παράβολο;
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στις διατάξεις που
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αφορούν τους δικηγορικούς συλλόγους. Οι διατάξεις αυτές, λοιπόν, εφαρµόζονται ήδη από τους δικηγορικούς συλλόγους και
απαιτούν από τους δικηγόρους να πληρώνουν τις προσαυξήσεις
και τις νέες τιµές, πριν αυτές ψηφιστούν από τη Βουλή, χωρίς να
έχουν ενηµερωθεί τα µηχανογραφικά των δικηγορικών συλλόγων
και χωρίς να υπάρχει νοµοθετική εξουσιοδότηση.
Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι εδώ υπάρχει µια σωρεία προβληµάτων και εκτιµώ ότι ένας πραγµατικά έµπειρος και
έντιµος δικαστικός, όπως εσείς, θα έπρεπε να έχετε δώσει τις
ανάλογες λύσεις.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, από τον ελάχιστο χρόνο που σας γνωρίζω µέσα στο Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι επειδή δεν πάσχετε ούτε
από «βορίδεια», αλλά ούτε και από «δένδεια» συµπλέγµατα κατωτερότητας και φασισµού, θα έπρεπε να πάρετε θέση για το
ζήτηµα που µόλις σας ανέφερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς, κύριε Ζησιµόπουλε.
Τον λόγο έχει ο καθηγητής κ. Πανούσης, ο οποίος ήταν πρύτανης στην πατρίδα µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άλλωστε, η Θράκη µας ενώνει όλους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µου
επιτρέπετε να κάνω µια νοµοτεχνική βελτίωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πανούση, µε
συγχωρείτε, αλλά ο κύριος Υπουργός θέλει να κάνει µια παρέµβαση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Δεν µε πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με την άδεια, λοιπόν,
και του κυρίου εισηγητού, τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια νοµοτεχνική βελτίωση. Στο άρθρο 110 Β’ που προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα
µε το άρθρο 1 του σχεδίου νόµου, στο τέταρτο εδάφιο που ακολουθεί µετά την περίπτωση β της παραγράφου 1, η φράση «του
άρθρου 23» αντικαθίσταται µε τη φράση «των άρθρων 22 και 23».
Προσθέτουµε, δηλαδή, στο νόµο και το άρθρο για τα ναρκωτικά
και το άρθρο 22, όπως προτάθηκε και από τον κ. Καπερνάρο,
αλλά και από άλλους συναδέλφους.
Βεβαίως το ίδιο γίνεται και στο άρθρο 2 για την ενότητα των
διατάξεων του άρθρου 23.
Και τώρα έρχοµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό κατάθεσης 889, ειδικό αριθµό 38 και ηµεροµηνία κατάθεσης 18-10-2013.
Πρόκειται για το άρθρο 458 Α’ που µας απασχόλησε προχθές.
Πράγµατι, όπως είχε διατυπωθεί, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί
σύγχυση. Μελετήσαµε, λοιπόν, επισταµένως το θέµα µέχρι αργά
χθες, αλλά και σήµερα και για να µην υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία σχετικά µε το τι µπορεί να συµβεί από µια απόφαση του
Συµβουλίου του ΟΗΕ, όπως είπατε, αλλά από την άλλη πλευρά
δεδοµένου ότι δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα άλλο -αφού οι
κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικοί- από τον
τίτλο απαλείφεται η φράση «αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Στο κείµενο τώρα του νόµου απαλείφονται οι
λέξεις «µε αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή».
Συνεπώς το άρθρο διατυπώνεται ως εξής: «Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών, οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών και νοµικών προσώπων
µε κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τιµωρείται µε φυλάκιση. Η φράση «τουλάχιστον έξι µηνών» απαλείφεται και αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι δύο ετών». Δεν µπορεί να είναι,
δηλαδή, µέχρι πέντε χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά τις παρακάτω προσθήκες-νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Πανούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο
άρθρο 1, το άρθρο 110Β παράγραφος 1 εγώ εµµένω σε αυτό
που είχα πει και στην πρωτολογία µου: Όχι άλλες εξαιρέσεις
εκτός από το άρθρο 187 και 187Α, αλλά ειδικότεροι όροι.
Στην παράγραφο 3, λοιπόν, και σύµφωνα µε το βούλευµα απόλυσης, το άρθρο 283Α του Κώδικά Ποινικής Δικονοµίας, θα µπορούσαν σε ορισµένα εγκλήµατα να µπαίνουν ειδικότεροι όροι.
Παραδείγµατος χάριν, να είναι µόνο στο σπίτι και να µην έχει τις
διευκολύνσεις του, να πηγαίνει δηλαδή έξω κ.λπ.. Δεν θεωρώ ότι
οι εξαιρέσεις βοηθούν σε τίποτα. Είναι δευτερογενής και τριτογενής ποινικοποίηση.
Στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου η έκφραση «δεν παρέχεται η προσδοκία» είναι µια αρνητική διατύπωση. Γενικά οι νόµοι
δεν πρέπει να έχουν τέτοιες ασαφείς αρνητικές διατυπώσεις. Θα
µπορούσε να πει «γιατί είναι επικίνδυνος για φυγή», που είναι
κάτι πιο συγκεκριµένο από το «δεν παρέχεται η προσδοκία», που
είναι τελείως αφηρηµένο.
Στο άρθρο 110Γ, στην παράγραφο 1 το ζήτηµα είναι πιο όργανο αποφαίνεται για τη διαγωγή του. Έχουµε όργανα µέσα στη
φυλακή. Είναι το Συµβούλιο της φυλακής και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Εσείς λέτε για σχετική αναφορά του κοινωνικού λειτουργού της διεύθυνσης, δηλαδή σπάτε την έννοια του οργάνου, που
έχει την πλήρη εικόνα και την δίνετε σε δύο διαφορετικά πρόσωπα εν πάση περιπτώσει ή δοµές.
Στην παράγραφο 2 η επείγουσα ανάγκη για πρόληψη κινδύνου
δηµόσιας τάξης πρέπει και αυτή να είναι λίγο σαφής. Επείγουσα
ανάγκη για πρόληψη κινδύνου δηµόσιας τάξης από ένα κακούργηµα, παραδείγµατος χάριν.
Στο άρθρο 3 αναµένουµε τον Σωφρονιστικό Κώδικα.
Στο άρθρο 4 αναµένουµε το προεδρικό διάταγµα. Κατά τη
γνώµη µου, πρέπει να υπάρχει και η γνώµη του Πολυτεχνείου και
όχι µόνον της Αρχής Διασφάλισης Προσωπικών Δεδοµένων. Έχει
τεχνικά ζητήµατα.
Στο άρθρο 129Α για τους ανήλικους αναµένουµε τις µονάδες
µέριµνας. Εν προκειµένω θα χρειαστεί, κύριε Υπουργέ –και ευχαριστούµε που κάνατε δεκτή επί της ουσίας, τουλάχιστον, την
πρότασή µας, που είναι και πρόταση των περισσοτέρων άλλων
κοµµάτων- ίσως µια εξουσιοδοτική διάταξη, για να προχωρήσει
σε προεδρικό διάταγµα µαζί µε το Υπουργείο Αλληλεγγύης. Δεν
ξέρω αν υπάρχει.
Πάλι στο άρθρο 129, που αναφέρεται στους ανήλικους, υπάρχει, όπως σας είπα, η έκφραση «παρέχει προσδοκία». Είναι ασαφής έκφραση. Πρέπει να διορθωθεί.
Στο άρθρο 173Α σε συνδυασµό µε το άρθρο 182 παράγραφος
3, όπως είχα πει και στην πρωτοµιλία µου, όχι τιµωρία για τον
ίδιο, αν τυχόν πάει να σπάσει το βραχιολάκι, αλλά απαγόρευση
αίτησης ή νέας αίτησης. Να περνάει ένας χρόνος αντί για τέσσερις µήνες ή διεύρυνση του χρόνου και της απόλυσης στο
άρθρο 105. Δεν έχει κανένα νόηµα να βάζεις ποινή σε κάποιον ο
οποίος έχει µια άλλη ποινή µεγαλύτερη.
Στο άρθρο 2, στο άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
«ο κατ’ οίκον περιορισµός» µοιάζει σαν να είναι περιοριστικός
όρος έτσι που θέλετε να το εντάξετε, ενώ θα έπρεπε να ενταχθεί
όχι στο άρθρο 282. Πιθανόν να είναι άρθρο 282 Α, γιατί δεν είναι
περιοριστικός όρος. Είναι κάτι άλλο.
Πάλι στην παράγραφο Β για το θέµα της φράσης «παρέχει
προσδοκία», επαναλαµβάνω πως άλλο «επικινδυνότητα» και άλλο
να πεις «προσδοκία». Πάλι στο άρθρο 187 για τους ειδικούς
όρους, όπως προτείνουµε.
Το ζήτηµα του εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς θέλει λίγη
προσοχή. Καταλαβαίνω ότι οι τελευταίες έρευνες έδωσαν υπερεξουσίες και ταχύτητα διερεύνησης. Πρέπει, όµως, η δικαιολογητική βάση να µην αφήνει νοµικά παράθυρα, ώστε στο
µέλλον να έχουµε διεύρυνση της παραβίασης των προσωπικών
δεδοµένων. Κυρίως πρέπει να διασαφηνιστεί αν πρόκειται για γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους –προτιµώ το
«προανακριτικούς» από το «ανακριτικούς»- αν δηλαδή, έχουν περιορισµένη αρµοδιότητα αυτοί που δύο φορές εµφανίζονται ότι
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ασκούν τέτοια χρέη.
Ένα ερώτηµα που τίθεται είναι οι αποσπασµένοι που προβλέπεται να είναι σε αυτό το γραφείο του εισαγγελέως και δεν είναι
µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι πώς µπορούν να έχουν αυτήν την
ιδιότητα του γενικού ή ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου. Είναι
λίγο παρακινδυνευµένο αν είναι έτσι τα πράγµατα.
Σε σχέση µε τον ΟΗΕ –χαίροµαι που κάνατε αυτήν τη διευκρίνιση- κάποιες σκέψεις θέλω να τις πω. Οι περισσότερες απ’
αυτές τις αποφάσεις είναι πολιτικού χαρακτήρα. Στην ουσία τι
κάνουν; Υπέχουν αυτοµάτως µια θέση νόµου-κράτους, χωρίς συνήθως άλλες διαδικασίες. Πού προσβλέπουν; Μπορούν να προσβλέπουν και σε άλλα πράγµατα, αλλά κυρίως στις δράσεις
πολιτικών ακτιβιστών, που διαφωνούν µε αυτά τα πράγµατα.
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, καταστρατηγείται στην πράξη,
το δικαίωµα αυτοδιαχείρισης της νοµοθεσίας του ελληνικού κράτους, µε την αυτόµατη υιοθέτηση αποφάσεων και την περιβολή
τους µε ισχύ νόµου του κράτους από όργανα που έρχονται από
το εξωτερικό.
Οι κανόνες διεθνούς δικαίου δεσµεύουν έµµεσα την ποινική
εξουσία, αφού δηλαδή, γίνουν αποδεκτοί στο εσωτερικό δίκαιο.
Αυτός ο περιορισµός, όµως, της κρατικής ποινικής εξουσίας
είναι θεµιτός, όταν µιλάει για την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και δεν δικαιολογείται όταν πρόκειται για
αποφάσεις πολιτικού χαρακτήρα. Αυτή η νοµοθέτηση έχει στοιχεία υπέρβασης απώτερων ορίων, άρα ώρες-ώρες είναι καταχρηστική και προσοµοιάζει µε ανάµειξη επέµβασης στις
εσωτερικές υποθέσεις ενός ανεξάρτητου κράτους σαν να είναι
περιορισµός εθνικής κυριαρχίας σε ορισµένα ζητήµατα.
Είναι ίσως µία εκδοχή του imperium της παγκοσµιοποίησης ή
µιας ιδιόρρυθµης παγκόσµιας δικαιοσύνης. Ποια άραγε είναι η
κοινωνική αναγκαιότητα αυτής της διάταξης, αν όχι η ικανοποίηση ενός υπερκρατικού ποινικού δικαίου που µετατρέπει τη διεθνή πολιτική σε προστασία όχι πανανθρώπινων αξιών, αλλά στην
ουσία στην παραγωγή µη γνήσιων εγκληµάτων που δεν ανήκουν
στη διεθνή έννοµη τάξη –διεθνείς συµβάσεις κ.λπ.- αλλά σε ένα
οργανωµένο σύστηµα αντίδρασης, δηλαδή αυτό που ονοµάζουµε µία πολιτικά πρόσφορη συµπεριφορά σε σχέση όχι µε το
Διεθνές Δίκαιο, αλλά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας µας;
Άρα, λοιπόν, µπαίνει πάλι το ζήτηµα πως θα διασφαλιστεί η
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όταν λαµβάνονται
µέτρα για την προστασία της ασφάλειας, για την αντιµετώπιση
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.
Η λύση δεν βρίσκεται στον υπέρµετρο περιορισµό των δικαιωµάτων και ελευθεριών και στη συρρίκνωση του κράτους δικαίου.
Μην σχετικοποιούµε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα εργαλειοποιούνται στο βαθµό
που ο σεβασµός και η προστασία τους προωθείται σε τέτοιο σηµείο ώστε να µην αποτελεί εµπόδιο για τη µεγαλύτερη καταστολή. Η εγγυητική τους λειτουργία αξιολογείται συνεχώς µε
βάση το πρίσµα της αποτελεσµατικότητας των ανταγωνιστικών
πολιτικών της Ευρώπης ή των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.
Άρα, αυτήν τη διάταξη όπως τροποποιήθηκε θα την µελετήσουµε τώρα. Δεν θα τη ψηφίζαµε –θα δούµε τη νέα εκδοχή- παρ’
όλο που υπάρχει και το ζήτηµα των κανονισµών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και προφανώς έχουµε τις δεσµεύσεις, αλλά προφανώς
έχουµε και το κράτος δικαίου µας.
Είπα ότι κρίνουµε θετική τη δέσµευση για τις µονάδες µέριµνας –εξουσιοδοτική διάταξη- και στηρίζουµε και µία τροπολογία
που κατέθεσε ο συνάδελφος κ. Οικονόµου, σε σχέση µε την κάθε
µέρα στερητικής της ελευθερίας ποινής να υπολογίζεται σε
πέντε ευρώ, που έχετε πει πως θα τη βάλετε σε προσεχές νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο το στηρίζουµε. Για τις τροπολογίες θα µελετήσουµε το συγκεκριµένο θέµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Πανούση.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς ζητάµε να
αποσυρθεί συνολικά η τροπολογία µε γενικό αριθµό 889 και δεν
µας ικανοποιεί η συγκεκριµένη τροποποίηση που έγινε από τον
Υπουργό, γιατί –κατά τη γνώµη µας- ο επικίνδυνος χαρακτήρας
της συγκεκριµένης διάταξης παραµένει και µε την τωρινή διατύπωση.
Πρόκειται για µια τροπολογία που, κατά τη γνώµη µας, ανοίγει
το δρόµο για την ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης, της
όποιας πολιτικής δράσης αντίκειται, αντιπαλεύει την κυρίαρχη
πολιτική και αντίληψη και µάλιστα στην πιο βάρβαρη και πιο αντιδραστική εκδοχή της. Γιατί µόνο έτσι µπορούν να χαρακτηρισθούν οι αποφάσεις βέβαια του Συµβουλίου Ασφαλείας, οι
οποίες απαλείφθηκαν αλλά και οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορούν κυρώσεις και περιοριστικά µέτρα σε
βάρος κρατών, σε βάρος οντοτήτων –νεολογισµός του δικαίου
η λέξη «οντότητα»- φυσικών και νοµικών προσώπων.
Εδώ δεν µιλάµε αφηρηµένα. Μιλάµε για εµπάργκο σε βάρος
χωρών, µιλάµε για επεµβάσεις εσωτερικά άλλων χωρών, µιλάµε
για χαρακτηρισµό οργανώσεων –που αντιπαλεύουν µία κυρίαρχη
πολιτική- ως τροµοκρατικών. Υπάρχει, παραδείγµατος χάριν, στη
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίτλος 4 και άρθρο 215 που
αφορά τα περιοριστικά µέτρα, συγκεκριµένη αναφορά σε αυτά
τα ζητήµατα.
Δηλαδή, γίνεται αναφορά σε περιοριστικά µέτρα σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων, οµάδων κρατικών οντοτήτων, που
µπορεί να ξεκινάει από την απαγόρευση εισαγωγών-εξαγωγών,
περιουσιακών στοιχείων, περιορισµούς στην κυκλοφορία προσώπων κ.ο.κ.
Κι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα προηγούµενα χρόνια έχει
χαρακτηρίσει µε µία σειρά λίστες ως τροµοκρατικές οργανώσεις
και κόµµατα που αµφισβητούν µία συγκεκριµένη κυρίαρχη πολιτική. Και µέσα από αυτές τις τροµολίστες µπαίνουν στο ίδιο
τσουβάλι κόµµατα και οργανώσεις µε άλλες, όπως είναι παραδείγµατος χάριν η Αλ Κάιντα, που βέβαια την ίδια στιγµή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα πρόβληµα να στηρίζει –αν και
τις θεωρεί τροµοκρατικές- στο πλαίσιο, παραδείγµατος χάριν,
των λεγόµενων αντικαθεστωτικών, αφού όπως είναι γνωστό και
έχει αποδειχθεί στο πλαίσιο των λεγόµενων αντικαθεστωτικών
της Συρίας δρουν και παρακλάδια της Αλ Κάιντα.
Και επειδή δεν θέλουµε να µείνουµε –το είπαµε και χθες- µόνο
στο επίπεδο των εκτιµήσεων και των υποθέσεων και των προβλέψεων και επειδή είπαµε ότι θα δώσουµε και συγκεκριµένα στοιχεία για το πώς έχουν αξιοποιηθεί στο παρελθόν τέτοιου είδους
νοµοθεσίες, αναφέρουµε τα εξής:
Το 2008 το Δικαστήριο της Δανίας καταδίκασε Δανούς πολίτες, οι οποίοι συµµετείχαν σε κίνηµα αλληλεγγύης και στήριξης
έµπρακτης, οικονοµικής και υλικής, σε οργανώσεις, όπως είναι
παραδείγµατος χάριν οι Ένοπλες Λαϊκές Επαναστατικές Οµάδες
Κολοµβίας ή το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Αυτοί οι άνθρωποι σύρθηκαν στα δικαστήρια, καταδικάστηκαν γιατί θεωρήθηκε ότι ενισχύουν οικονοµικά τροµοκρατικές οργανώσεις, µε βάση την τροµολίστα που έχει συντάξει
η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το 2011 επιβλήθηκε εξάµηνη φυλάκιση σε µέλος συνδικάτου,
στέλεχος συνδικάτου και µέλος της Διεθνούς Οµοσπονδίας Αντιστασιακών Οργανώσεων µε το ίδιο σκεπτικό, επειδή, δηλαδή,
ενίσχυε οικονοµικά οργανώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
επιβάλει περιοριστικά µέτρα και τις θεωρεί τροµοκρατικές.
Οπότε εµείς ρωτάµε το εξής, µε βάση τη διάταξη αυτή, όπως
έχει διαµορφωθεί σήµερα: Εµείς δεν έχουµε κρύψει ποτέ και σαν
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και στο πλαίσιο του µαζικού κινήµατος ότι στηρίζουµε και πολιτικά και υλικά τέτοιου είδους οργανώσεις, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ή τους FARC της Κολοµβίας. Είναι οντότητα µε βάση τη
συγκεκριµένη διάταξη; Είναι οντότητα. Έχουν επιβληθεί περιοριστικά µέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση εις βάρος τους; Έχουν
επιβληθεί.
Εµείς την παραβιάζουµε, το ΚΚΕ, οι µαζικοί φορείς; Την παραβιάζουµε. Άρα, εµπίπτουµε ή δεν εµπίπτουµε στη συγκεκριµένη
διάταξη 458Α του Ποινικού Κώδικα; Εµπίπτουµε. Εκεί πάει, εκεί
κατευθύνεται όλη αυτή η αντιδραστική νοµοθεσία της Ευρωπαϊ-
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κής Ένωσης, η οποία εισάγεται µε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Και δεν είναι µόνο τι λέµε εµείς. Χθες ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε ξεκάθαρα και είπε συγκεκριµένα ότι η διεθνής έννοµη τάξη
πρέπει να εφαρµόζεται. Αυτή είναι η διεθνής έννοµη τάξη: η ιµπεριαλιστική βαρβαρότητα.
Χθες, για παράδειγµα, η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας η κ. Ασηµακοπούλου, σε δηλώσεις της είπε ότι όσοι αντιπαλεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν θέση ενάντια για
έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βίαιες και
εξτρεµιστικές οργανώσεις, αναφερόµενη βέβαια στην περίπτωση
της υποψηφιότητας από το Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
στον κ. Τσίπρα, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι το Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και όσα κόµµατα συµµετέχουν στο πλαίσιο του
Κόµµατος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπως και κανένα ευρωκόµµα –γιατί είναι προϋπόθεση να αποδέχεσαι την Ευρωπαϊκή
Ένωση- δεν έχουν θέση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και όµως η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση επαναλαµβάνει
αυτό το βρώµικο παιχνίδι ενοχοποίησης κοµµάτων, οργανώσεων,
κινηµάτων που έχουν θέση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
µιλάνε για αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανατροπή αυτού του συστήµατος.
Αυτή η τροπολογία, λοιπόν, εντάσσεται σε αυτήν τη συνολικότερη πολιτική λογική που έχετε εγκαινιάσει και την επαναλαµβάνετε µε κάθε ευκαιρία.
Τέλος, σε σχέση µε την υπ’ αριθµόν 889 τροπολογία, είπαµε
και χθες –το επαναλαµβάνουµε και σήµερα- ότι το πρόβληµα δεν
είναι µόνο το άρθρο 458Α’ του Ποινικού Κώδικα. Υπάρχουν και
άλλα προβληµατικά στοιχεία στη συγκεκριµένη τροπολογία
όπως, παραδείγµατος χάριν, ότι το προσωπικό, το επιτελείο το
οποίο προσλαµβάνεται για να στηρίξει το έργο του εισαγγελέα
διαφθοράς, έχει αρµοδιότητες και µπορεί να ασκεί ανακριτικά
καθήκοντα. Επίσης, σε µια σειρά υποθέσεων διαφθοράς ή υποθέσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις 187, 187Α του Ποινικού Κώδικα, πάλι περί τροµοκρατίας, µπορεί να αίρονται οι όποιοι
περιορισµοί υπάρχουν σήµερα όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση
προσωπικών δεδοµένων, άρση απορρήτων κ.λπ.. Άρα δεν είναι
το µόνο στοιχείο του Ποινικού Κώδικα η παραβίαση των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εµείς λέµε ότι είναι µία απαράδεκτη τροπολογία, γι’ αυτό το λόγο ζητάµε να αποσυρθεί
συνολικά και βέβαια δεν µας ικανοποιεί στο ελάχιστο η συγκεκριµένη αλλαγή που έγινε.
Σε σχέση µε την υπ’ αριθµόν 888, που αφορά τον Κώδικα Δικηγόρων, η τροπολογία διατηρεί στο ακέραιο όλες τις ρυθµίσεις
που έγιναν στο πλαίσιο του νέου Κώδικα και κατά τη γνώµη µας
στρέφεται ενάντια στην πλειοψηφία των δικηγόρων, των µισθωτών δικηγόρων και των αυτοαπασχολουµένων. Υπάρχουν ορισµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις και ορισµένες αλλαγές λόγω
παραδροµής. Συµφωνούµε στην πρόβλεψη της τροπολογίας για
απαλλαγή των έµµισθων δικηγόρων από την υποχρέωση να προκαταβάλλουν οι ίδιοι τα ποσά που αφορούν εισφορές στους δικηγορικούς συλλόγους και τα ασφαλιστικά ταµεία, όµως διαφωνούµε µε την ουσία της ρύθµισης που ψηφίστηκε µε το νέο
Κώδικα και η οποία παραµένει, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται η απόρριψη ως απαράδεκτων των ένδικων µέσων και βοηθηµάτων σε περίπτωση µη προκαταβολής από το δικηγόρο
αυτών των εισφορών. Βέβαια παρουσιάστηκε η συγκεκριµένη
ρύθµιση ότι µ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται οι αµοιβές των
δικηγόρων και τα ασφαλιστικά ταµεία, όταν αυτήν τη στιγµή ένα
µεγάλο µέρος των δικηγόρων, ιδιαίτερα δικηγόροι χαµηλών και
µεσαίων εισοδηµάτων, δεν µπορούν ούτε αυτές τις ασφαλιστικές
εισφορές που υπάρχουν σήµερα να πληρώσουν και βέβαια στερούνται και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Υπάρχει ρύθµιση σε σχέση µε το χρόνο των επόµενων δικηγορικών εκλογών, όµως παραµένει το εκλογικό σύστηµα που προβλέφθηκε στο νέο Κώδικα µε την κατάργηση της απλής αναλογικής σε συλλόγους µε µέλη λιγότερα από χίλια. Συνεπώς
εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία,
αν και υπάρχουν ορισµένα σηµεία που είναι σε θετική κατεύθυνση.
Συµφωνούµε µε την υπ’ αριθµόν 887 τροπολογία. Βεβαίως
πρέπει να πληρωθούν οι εργαζόµενοι για την υπερωριακή απα-
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σχόληση, όµως και εδώ υπάρχει η παράγραφος 4 της τροπολογίας όπου για τρίτη φορά έρχεται αναδροµική νοµιµοποίηση συµβάσεων έργου. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται µία τέτοια
αναδροµική νοµιµοποίηση. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά που
γίνεται κάτι τέτοιο.
Υπάρχει επίσης η τροπολογία µε αριθµό 880 που αναφέρεται
στην ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο οδηγίας, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εµείς έχουµε ξεκάθαρη θέση πάνω σ’ αυτό και σε σχέση
µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε νέα κράτη-µέλη.
Όσο πρόκοψε ο ελληνικός λαός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, άλλο τόσο θα προκόψουν και οι λαοί άλλων χωρών που
εντάχθηκαν ή εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο κροατικός λαός.
Τέλος, διαφωνούµε µε την τροπολογία µε αριθµό 890 που
αφορά στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε τον κ.
Γκιόκα.
Κυρία Καραµανλή, µε την άδειά σας να δώσω τον λόγο στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βούτση γιατί πρέπει
να φύγει;
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω
ότι απολύτως σωστά η Βασιλική Κατριβάνου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι άλλοι οµιλητές εκ µέρους του κόµµατός µας σάς
ανέλυσαν τα ζητήµατα και για τις τροπολογίες και για τα επιµέρους άρθρα. Επιτρέψτε µου να κάνω κάποιες γενικότερες επισηµάνσεις.
Είχατε την ευκαιρία χθες –και γι’ αυτό ήθελα να µιλήσω επειδή
θα ξαναµιλήσετε- από τη συζήτηση που γενικεύτηκε για το σωφρονιστικό σύστηµα να τοποθετηθείτε για κάποια µεγάλα κορυφαία ζητήµατα, τα οποία παραµένουν ως εκκρεµότητες. Δεν το
κάνατε. Να δούµε και σήµερα σε ποιο βαθµό θα το κάνετε. Ίσως
είναι από άποψη, ίσως είναι διότι έχετε άλλες προτεραιότητες
ως Υπουργείο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Θέλω να είµαι πολύ συγκεκριµένος και να επαναφέρω αυτά τα
ζητήµατα. Δεν κάνατε καµµιά αναφορά στο πόσο επιτακτικό είναι
να γίνει γενική συζήτηση -µε την προετοιµασία που έχει γίνει- για
το Σωφρονιστικό Κώδικα και για όλα τα ζητήµατα που έχουν
σχέση µε αυτό που αναφέρεται ως απεγκληµατοποίηση, την αποσυµφόρηση, το σωφρονισµό, τις εναλλακτικές µορφές έκτισης
ποινής κ.λπ., τα οποία είναι κι ο πυρήνας του προβλήµατος της
κατάστασης στις φυλακές, η οποία είναι τραγική και τη διεκτραγωδούν και διεθνείς οργανισµοί αλλά και της οποίας εσείς έχετε
πλήρη γνώση.
Αυτή η κατάσταση στις φυλακές, λοιπόν, δεν µπορεί µε επί µέρους µέτρα να γίνεται καλύτερη στο βαθµό που θα πρέπει και
εσείς να προσµετράτε πλέον τον πληθυσµό των κρατουµένων
στα κρατητήρια των αστυνοµικών τµηµάτων –σας το είπαµε και
χθες-, όπως επίσης και το απαράδεκτο καθεστώς των στρατοπέδων φύλαξης, κράτησης κ.λπ., που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το
άλλο. Έχει παρέλθει ενάµισης χρόνος και είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης µεταναστών χωρίς χαρτιά, αυτών που εσείς επιµένετε
να λέτε «λαθροµετανάστες».
Άρα, για το συνολικό αυτό ζήτηµα, µε αφορµή τη συζήτηση
που έγινε χθες και σήµερα, η Βουλή απαιτεί –και ενδεχοµένως
όλες οι πτέρυγες- να γίνει άµεσα συζήτηση και να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα στο πλαίσιο της συζήτησης για το Σωφρονιστικό Κώδικα.
Δεν συµφωνούµε µε µια θεωρητική παρουσίαση που µας κάνατε -ως έγκριτος, βέβαια, νοµικός- για την ηθικοκοινωνική βαρύτητα του κάθε παραπτώµατος και εγκλήµατος. Υποτίθεται πως
η ποινή είναι αυτή η οποία σε τελευταία ανάλυση δίνει αυτή τη
βαρύτητα. Δεν µπορεί να υπάρχει ένα µέτρο. Αντιλαµβάνεστε ότι
είναι απολύτως υποκειµενικό το πόσο ένα παράπτωµα ή ένα έγκληµα σε σχέση µε ένα άλλο -ανεξαρτήτως της ποινής -έχει αυτό
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ή τον άλλο χαρακτήρα. Είναι απολύτως υποκειµενικό και καταλήγει σε αυθαίρετες καταστάσεις, για τις οποίες σας έχουµε
προειδοποιήσει, γιατί όλοι µας έχουµε ζήσει και τις µεταπολιτευτικές δεκαετίες και το τι έχει συµβεί πέραν του νόµου ή στην περιγραφή του νόµου, δηλαδή στην πράξη.
Για παράδειγµα, µε το βραχιολάκι και το καθεστώς των
αδειών: Ποιος µας λέει –και ποιος σας λέει κι εσάς - πως δεν θα
γίνει µία εύκολη διαφυγή ή µία έµµεση εκβιαστική παρότρυνση
να χρησιµοποιείται στις άδειες, που είναι απολύτως επιτυχηµένος θεσµός; Πιστεύω ότι και εσείς θεωρείτε ότι είναι απολύτως
επιτυχηµένος θεσµός. Χθες ένας Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας ζήτησε να γενικευτεί στις άδειες στους υπόδικους εκτός
προφυλάκισης, στους ανήλικους σε ειδικό καθεστώς δοµών
έρευνας. Από πού και ως πού; Τα είπαν αυτά αναλυτικά.
Πάντοτε η δικαιοσύνη –και σωστά- είναι σε επαφή µε το γίγνεσθαι, πέραν των νοµικών κειµένων. Ποιος µας λέει, λοιπόν, ότι
στο πλαίσιο της γενικής κοινωνικοπολιτικής κάθε φορά κατάστασης αυτή η υπόθεση αντί να οδηγήσει σε µία ελάφρυνση και σε
µια διαφορετική αντιµετώπιση ενός µέρους για την έκτιση της
ποινής, δεν θα είναι ένα δέλεαρ σε αυτούς που θα παίρνουν τις
αποφάσεις, τον εισαγγελέα ή τους άλλους µέσα στις φυλακές
που συγκροτούν τα συµβούλια για τις περιπτώσεις που ανέφερα,
να επιβαρύνουν, δηλαδή, επιπλέον να θέτουν την ηλεκτρονική
παρακολούθηση προς αυτές τις κατηγορίες; Ως προς αυτά τα
ζητήµατα πρέπει να υπάρξουν προφυλάξεις, πρέπει να υπάρχει
µια ασπίδα και το γνωρίζετε καλύτερα από εµένα, είµαι σίγουρος.
Θέλω να πω τα εξής στα τρία τελευταία λεπτά της οµιλίας µου.
Πρώτον, θεωρώ αδιανόητο -και το θέτω από το Βήµα της Βουλής- το γεγονός ότι από σήµερα το απόγευµα στις 18.00’ θα σταµατήσει η εκποµπή της ΕΡΤ -της κανονικής ΕΡΤ ή της άλλης ΕΡΤ,
ας µην µπούµε σε αυτήν τη συζήτηση- µετά από παρέµβαση της
Κυβέρνησης και του αρµόδιου Υπουργού και συµφωνία που έγινε
µε τον ιδιωτικό δορυφόρο µε τον οποίο µέχρι τώρα εκατοντάδες
χιλιάδες Έλληνες έβλεπαν, διαδικτυακά έστω, το πρόγραµµα το
οποίο δίνουν οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ. Θα σταµατήσει, λοιπόν, µε
κατασταλτική παρέµβαση της Κυβέρνησης –επαναλαµβάνω σε
ιδιωτικό µέσο- η µετάδοση του προγράµµατος. Το λέω, το καταγγέλλω και το σηµειώνω.
Δεύτερον, σε σχέση µε την τροπολογία για την οποία –σωστάέγινε πολλή συζήτηση και από την οποία βγάλατε από τη µέση
τις «αποφάσεις του ΟΗΕ κ.λπ», απ’ ό,τι είδα: Κοιτάξτε, είναι µία
άλλη συζήτηση που ξεκίνησε χθες -εσείς δεν πήρατε µέρος από
την πλευρά σας κι έχετε κάθε δικαίωµα- η οποία είναι ζώσα και
αναβιώνει. Αφορά αυτήν την τροµοϋστερία, η οποία –επαναλαµβάνω- εδώ και δώδεκα χρόνια έχει καταλάβει πέραν όλων των
άλλων κι έχει καθυποτάξει σε µεγάλο βαθµό το διεθνές νοµικό
δίκαιο, το γενικότερο νοµικό µας πολιτισµό θα έλεγα, µε υπερβολές, µε αναδίπλωση, µε σειρά νοµοθετηµάτων τα οποία οδηγούν ευθέως και απλά στη σκέψη διάπραξης εγκλήµατος ή
οτιδήποτε άλλο, µε τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει σε σχέση
µε τα µυστικά στρατόπεδα που υπήρξαν µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όπου πηγαίνανε επί µήνες κρατούµενους πριν τους πάνε
στο Γκουαντάναµο ή αλλού, µε µυστικές πτήσεις οι οποίες έχουν
γίνει και από το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Και το γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά γιατί έχουν απασχολήσει εδώ και µία τετραετία- πενταετία τη διεθνή κοινή γνώµη.
Αντί, λοιπόν, τώρα να αποκαταστήσουµε µέσα στη βαθύτατη
κρίση µία άλλη επαφή µε τις αρχές και µε τις αξίες του νοµικού
πολιτισµού και σε ευρωπαϊκή κλίµακα, αυτά τα περνάµε σαν δεδοµένα. Όπως λέµε για το «µονόδροµο» όσον αφορά την οικονοµική πολιτική, έτσι θεωρούµε ότι αυτά είναι δεδοµένα. Σε λίγο
θα γίνουν απαξάπαντες τροµοκράτες ή οιονεί τροµοκράτες ή
ύποπτοι τροµοκρατίας, αντιστεκόµενοι ή σκεπτόµενοι να αντισταθούν! Κι έρχονται αυτές οι τροπολογίες, οι κανονιστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.λπ.. Δεν κοιτάει να κάνει
τίποτα άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, εµείς δηλαδή όλοι, προκειµένου να αντιστραφεί αυτή η αρχιτεκτονική, να ανατραπεί, να
υπάρξει πραγµατικά µία διέξοδος από την κρίση, αντί να θωρακίζουµε όλο και περισσότερο αυτήν την κατάσταση; Αυτό είναι
εντελώς απαράδεκτο.
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Η χθεσινή συµφωνία των δύο συγκυβερνώντων κοµµάτων είναι
ένα πλατύφυλλο φύλλο συκής -αδόκιµη έκφραση- στα απίστευτα
που συµβαίνουν µε το φορολογικό, µε τις διαρροές για το ασφαλιστικό, µε τη δέσµευση της χώρας. Χθες ακούσατε τον Όλι Ρεν
να λέει ότι θα είµαστε «σε πολυετή επιτήρηση µέχρι να αποπληρώσουµε το 75% των δανείων στους δανειστές». Σοβαρά; Δηλαδή, τα παιδιά που µας ακούνε τώρα να είναι καλά να ζούνε και
τα ίδια γιατί µέχρι τότε θα αποπληρώνουν τους δανειστές και θα
είναι υπό συνεχή επιτήρηση η χώρα.
Έρχονται, λοιπόν, σαράντα πέντε-πενήντα σηµεία -δεν ξέρω
πόσα είναι- που οι κύριοι Αρχηγοί προσυπέγραψαν –επαναλαµβάνω- ως φύλλο συκής µετά από πέντε µήνες που συνδιοικούν
αυτήν τη χώρα, για να µας πουν περί διαγραµµάτου, τη στιγµή
που συµβαίνουν αυτά τα τροµερά πράγµατα για τα οποία θα πρέπει ο ελληνικός λαός να βοηθήσει µε κάθε τρόπο, τα µαζικά κινήµατα, αλλά και η ίδια η Βουλή να προβληµατιστεί, για να
ανατραπεί και να αλλάξει αυτή η πολιτική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί- συνοδοί τους από το 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Άννα Καραµανλή έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
που συζητάµε σήµερα για την ηλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια, έχει ένα βασικό
σκοπό: Να συµβάλει στην αποσυµφόρηση των καταστηµάτων
κράτησης από τους ήδη υπάρχοντες κρατούµενους καταδίκους,
χωρίς κινδύνους για τη δηµόσια ασφάλεια.
Το σχέδιο νόµου έχει δύο βασικά στοιχεία που το κάνουν επίκαιρο και δικαιολογούν την ύπαρξή του. Το ένα είναι πως οι συνέπειες της κρίσης υφίστανται σε πολλά επίπεδα και το δεύτερο
είναι η εξέλιξη και η ενσωµάτωση της τεχνολογίας στην κοινωνία.
Σχετικά µε το πρώτο, δυστυχώς, δεν πρόκειται για κάτι νέο. Η
χώρα µας βιώνει µια από τις χειρότερες κρίσεις της νεώτερης
ιστορίας της, µια κρίση που µας έχει υποχρεώσει όλους να έρθουµε αντιµέτωποι µε απρόσµενες συνέπειες. Οι συνέπειες
αυτές υφίστανται σε πολλαπλά επίπεδα και στην Αίθουσα αυτή
έχουµε συζητήσει για την αντιµετώπιση πολλών από αυτές.
Στην προκειµένη περίπτωση από τη µία η οικονοµική κρίση έχει
επιφέρει τη µείωση των πόρων του σωφρονιστικού συστήµατος
µέσα στο γενικότερο πλαίσιο των απαραίτητων περικοπών και
από την άλλη έχει προκαλέσει αύξηση των εκτός νόµου δράσεων
από ένα µέρος της κοινωνίας, που έχει οδηγήσει σε κράτηση στα
σωφρονιστικά καταστήµατα και ανθρώπους οι οποίοι παρανόµησαν χωρίς όµως να είναι εγκληµατίες επικίνδυνοι για την ασφάλεια της κοινωνίας.
Στη γενικότερη έξαρση της εγκληµατικότητας είναι δεδοµένο
πως όλες οι παράνοµες πράξεις δεν έχουν την ίδια φύση. Κάποιες από αυτές βλάπτουν τη δηµόσια ασφάλεια, την ασφάλεια
των συµπολιτών µας, ενώ άλλες συνήθως αφορούν πράξεις οικονοµικής φύσεως τελευταία που δεν αποτελούν κίνδυνο.
Αυτή η µεγάλη αύξηση του αριθµού των κρατουµένων κατά τα
τελευταία χρόνια έχει αναπόφευκτα δηµιουργήσει ασφυκτικές
πιέσεις στο σωφρονιστικό σύστηµα της χώρας. Παρά τα νέα καταστήµατα κράτησης που έχουν ήδη εγκαινιαστεί, παρά τις αλλεπάλληλες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αποσυµφόρηση των
φυλακών και παρά τις λύσεις ανάγκης στις οποίες έχουν καταφύγει πολλά σωφρονιστικά καταστήµατα, αυτήν τη στιγµή σύµφωνα µε το αρµόδιο Υπουργείο υπάρχει άµεσο έλλειµµα,
περίπου, δυόµισι χιλιάδων θέσεων κρατουµένων, το οποίο αναµένεται να αυξηθεί κατά πεντακόσιες θέσεις ακόµη την προσεχή
τετραετία. Αυτή η εκτίµηση της ανάγκης για διαθέσιµο χώρο στις
φυλακές ισχύει λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την ολοκλήρωση των
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δύο υπό κατασκευή καταστηµάτων κράτησης στη Δράµα και το
Λασίθι.
Σχετικά µε το δεύτερο βασικό στοιχείο του σχεδίου νόµου που
το καθιστά επίκαιρο, την εξέλιξη της τεχνολογίας, δεν απαιτείται
ιδιαίτερη ανάλυση. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που
οφείλουµε να την ενσωµατώσουµε στην κοινωνία µε σκοπό την
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Όπως όλοι γνωρίζουµε, ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του ’60 και άρχισε να εφαρµόζεται ευρέως στις Ηνωµένες Πολιτείες τη δεκαετία του ’80
αλλά και στην Ευρώπη, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, το
Βέλγιο και η Γαλλία, µεταξύ άλλων, την χρησιµοποιούν ήδη.
Η εφαρµογή του µέτρου, βέβαια, από χώρα σε χώρα ποικίλλει.
Τα θετικά στοιχεία, όµως, παραµένουν σε όλους τους τόπους
εφαρµογής.
Πιο συγκεκριµένα: η κατ’ οίκον κράτηση µε τη χρήση της εν
λόγω συσκευής µπορεί να προσφέρει και ένα επιπρόσθετο όφελος, πέραν της επείγουσας αποσυµφόρησης των καταστηµάτων
κράτησης.
Παρ’ όλο που η βασική αρχή της φυλάκισης των παρανοµούντων είναι ο σωφρονισµός, είναι ευρέως αποδεκτό πως δεν επιτυγχάνεται πάντοτε αυτό όταν κάποιος που διέπραξε ένα
ήσσονος ποινικής αξίας έγκληµα, όπως µια µικροκλοπή ή οικονοµική παρανοµία, µε τον εγκλεισµό του έρχεται σε επαφή µε
σκληρούς εγκληµατίες. Αυτή η συναναστροφή, ενδεχοµένως, να
επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα αντί του σωφρονισµού. Σε
µια τέτοια κατηγορία περιπτώσεων η εφαρµογή του µέτρου της
ηλεκτρονικής επιτήρησης κατ’ οίκον µπορεί να αποδειχθεί ευεργετική.
Ακόµη, για τους κρατούµενους που εµπίπτουν στην κατηγορία
αυτών που δικαιούνται της ευεργετικής ρύθµισης του κατ’ οίκον
περιορισµού το µέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης αποτελεί
ένα ισχυρό κίνητρο βελτίωσης συµπεριφοράς. Προκειµένου να
τύχουν της ευεργετικής ρύθµισης κατά τη διάρκεια εγκλεισµού
στη φυλακή η διαγωγή τους θα είναι υποχρεωτικά υποδειγµατική.
Σωστά το σχέδιο νόµου προβλέπει κατ’ ελάχιστον παραµονή
στο σωφρονιστικό κατάστηµα ίση µε το 1/5 της ποινής που του
επιβλήθηκε ή δώδεκα χρόνια, στην περίπτωση που η ποινή είναι
ισόβια. Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος θα µπορεί να κάνει
χρήση της κατ’ οίκον κράτησης εάν έχει εκτίσει δεκατέσσερα
χρόνια πραγµατικής φυλάκισης.
Θα ήθελα να τονίσω ακόµη ένα σηµαντικό στοιχείο του νοµοσχεδίου που είναι το να µπορεί ο κρατούµενος να µετακινηθεί
για να παρακολουθεί προγράµµατα εκπαίδευσης ή να εργάζεται,
όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του πρώτου άρθρου.
Στην ουσία επιτυγχάνεται στην πράξη ο σωφρονιστικός χαρακτήρας κατά την περίοδο κράτησης και ο εν δυνάµει πολίτης θα µπορεί να ενταχθεί στην κοινωνία ευκολότερα, µέσα από µια διαδικασία σταδιακής και οµαλής µετάβασης. Με τον τρόπο αυτό
ελαττώνεται ο κίνδυνος υποτροπής του καταδίκου.
Εκτός από τα αδιαµφισβήτητα θετικά στοιχεία του νοµοσχεδίου υπάρχουν και κάποιες ρυθµίσεις που αξίζουν την περαιτέρω
προσοχή µας. Οι αρχές πρέπει να είναι βέβαιες πως παραδείγµατος χάριν δεν θα υπάρχουν στο σπίτι του κρατούµενου παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν τη συµπεριφορά του, όπως
ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν αµφισβητεί την
ανάγκη να ζούµε σε ένα κράτος δικαίου και δικαιοσύνης και αυτό
το νοµοσχέδιο πρόκειται να συµβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση.
Όµως, αυτό πρέπει να γίνει µε προσοχή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν
κάποιους παράγοντες.
Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ο παράγοντας των προσωπικών δεδοµένων. Είναι µια εξαιρετικά σηµαντική παράµετρος της κοινωνικής υπόστασης του ανθρώπου. Η εφαρµογή του σχεδίου για
την ηλεκτρονική επιτήρηση οφείλει να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα των κρατουµένων που κάνουν χρήση αυτού και
πρέπει να επιτευχθεί η χρυσή τοµή µεταξύ του ασφαλούς ελέγχου της κράτησης και της παρέµβασης σε ευαίσθητα προσωπικά
δεδοµένα.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω πως η πραγµατική πρόκληση είναι
η προσεκτική και κατά γράµµα εφαρµογή αυτού του µέτρου. Δεν
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πρέπει δηλαδή σε καµµία περίπτωση να χρησιµοποιηθεί ως παραθυράκι για να κυκλοφορούν εκτός φυλακής άνθρωποι επικίνδυνοι.
Τέλος, θεωρώ την εφαρµογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης
κρατουµένων ένα ιδιαίτερα θετικό βήµα για την κοινωνία µας και
απαραίτητη διαρθρωτική προσθήκη στο σωφρονιστικό σύστηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 29
Οκτωβρίου 2013.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1076/29-8-2013 ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την θεσµοθέτηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και του
Προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων.
2. Η µε αριθµό 1661/16-9-2013 ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποφάσεις
της Κυβέρνησης και του Κολεγίου των Επιτρόπων της ΕΕ για την
ελληνική κτηνοτροφία και τις συνέπειές της στην οικονοµία της
χώρας.
3. Η µε αριθµό 1456/9-9-2013 ερώτηση της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
σε ανασφάλιστους οικοδόµους.
4. Η µε αριθµό 16/24-7-2013 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού
Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασίλειου Οικονόµου
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ενίσχυση του Θριασίου
Νοσοκοµείου και των πρωτοβάθµιων δοµών υγείας στην δυτική
Αττική.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1874/23-9-2013 ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
άµεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ για την αποζηµίωση των παραγωγών τοµάτας στην Εύβοια.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οι σοβαρές επιφυλάξεις των Ανεξάρτητων Ελλήνων
για το συζητούµενο νοµοσχέδιο εκφράστηκαν ξανά χθες από
τους συναδέλφους µας προς τον Υπουργό κ. Αθανασίου.
Δεν έχουν να κάνουν απλώς µε το ποιος θα λειτουργεί το σύστηµα γεωεντοπισµού των καταδίκων. Όπως γνωρίζετε, η εµπλοκή ιδιώτη σε µια καθαρά κρατική αρµοδιότητα, όπως είναι η
επιτήρηση κρατουµένων, πάσχει σοβαρότατα από νοµικής πλευράς. Το πρόβληµα αυτό το έχουµε αντιµετωπίσει ξανά µε την εµπλοκή ιδιωτικών εταιρειών security στα κέντρα κράτησης.
Υπενθυµίζω ότι θέµατα στέρησης ή περιορισµού ελευθερίας
πρέπει να ανήκουν στον σκληρό πυρήνα της κρατικής εξουσίας.
Απ’ αυτήν την άποψη, θεωρώ ότι είναι άστοχη, κύριε Υπουργέ, η
εµπλοκή ιδιωτικών εταιρειών στην επιτήρηση των κρατουµένων.
Το πρόβληµα όµως µε το νοµοσχέδιο για τα λεγόµενα βραχιολάκια, δεν είναι µόνο αυτό. Υπάρχει το εγγενές ζήτηµα της οικονοµικής ανισότητας στην αντιµετώπιση ίδιων ακριβώς περιπτώσεων κρατουµένων, υποδίκων ή καταδίκων. Εκείνοι που έχουν
χρήµατα θα πηγαίνουν στο σπίτι τους, ενώ αυτοί που δεν έχουν
την οικονοµική δυνατότητα να πληρώσουν για το βραχιολάκι, µετατρέπονται υποχρεωτικά σε µόνιµους τροφίµους των φυλακών.
Η παραπάνω πιθανότητα θα µετατραπεί σε βεβαιότητα από τη
στιγµή που η ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία του συστήµατος επιτήρησης και αυτό γιατί τότε το κράτος, προκειµένου να καλύψει όχι µόνο το κόστος αυτού αλλά και το κέρδος
της εταιρείας, θα οδηγηθεί στην εφαρµογή του µέτρου αποκλει-
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στικά για τους έχοντες και κατέχοντες κρατουµένους.
Έτσι, όπως είπε χθες ο συνάδελφος κ. Μαριάς, θα δούµε να
βγαίνουν από τη φυλακή τα γνωστά σε όλους λαµόγια. Οι άνθρωποι που έβγαλαν χρήµατα από παράνοµες πρακτικές θα τα
χρησιµοποιούν ακριβώς για να αποφύγουν τις συνέπειες των
ίδιων αυτών πράξεων.
Νοµίζω πως αυτό θα είναι το αποκορύφωµα της αδικίας στη
σωφρονιστική αντιµετώπιση οµοίων νοµικά περιπτώσεων. Θα δηµιουργήσει δικαιολογηµένα αντιδράσεις εντός των φυλακών και
θα δώσει ένα εξαιρετικά αρνητικό µήνυµα έξω από τις φυλακές.
Όλα αυτά σε µια εποχή που ολόκληρη η ελληνική κοινωνία διαµαρτύρεται για φαινόµενα ατιµωρησίας διαφόρων επιτήδειων, οι
οποίοι, ακόµα και όταν καταδικαστούν από τη δικαιοσύνη σε βαριές ποινές φυλάκισης, βγαίνουν τελικά έξω µε ένα σωρό αστείες
δικαιολογίες. Αυτήν την αίσθηση γελοιοποίησης του κράτους
πρέπει µε κάθε τρόπο να την αναιρέσουµε.
Προχωρώ, τοποθετούµενη γύρω από δύο τροπολογίες. Στο
επίκεντρο των επικρίσεων –και θεωρώ δικαίως- βρέθηκε η τροπολογία-προσθήκη στον Ποινικό Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία
επιβάλλονται ποινές φυλάκισης σε εκείνους που παραβιάζουν
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιορίζοµαι εδώ
καθώς γνωρίζω ότι απαλείψατε τις αποφάσεις του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Είναι µια διάταξη τελείως αόριστη και ασαφής, που θα έχει
πολύ δύσκολα εφαρµογή στη χώρα µας. Από τη µια πλευρά,
υπάρχει το τεράστιο φάσµα περιπτώσεων που καλύπτουν τέτοιες
αποφάσεις, από το λαθρεµπόριο όπλων µέχρι τον χαρακτηρισµό
οργανώσεων ως τροµοκρατικών, από µεταφορά υψηλής τεχνογνωσίας σε συγκεκριµένα κράτη-παρίες, όπως λέγονται, µέχρι
την πώληση διεθνώς ελεγχόµενων πρώτων υλών και βιοµηχανικών προϊόντων, από οικονοµικές τραπεζικές συναλλαγές µέχρι
προµήθεια τροφίµων.
Είναι δηλαδή πράξεις που από τη µια πλευρά είναι µη συγκρίσιµες και από την άλλη πλευρά αφορούν υποθέσεις όπου αποδεχόµαστε την κατ’ αρχήν ποινική αξιολόγησή τους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το δεύτερο πρόβληµα όµως είναι ο εντοπισµός των υπευθύνων για αυτές τις πράξεις. Στις παραπάνω δραστηριότητες,
όπως είναι εύκολα κατανοητό, συνήθως δεν εµπλέκονται µεµονωµένα άτοµα, αλλά νοµικά πρόσωπα, κυρίως ανώνυµες εταιρείες.
Όπως, όµως, γνωρίζουµε, στην ελληνική έννοµη τάξη δε νοείται εταιρική ποινική ευθύνη. Εδώ συχνά έχουµε πρόβληµα να εντοπίσουµε µέσα στην Αθήνα, ακόµα και κακοποιούς γνωστής
διαµονής µε διεθνή εντάλµατα σύλληψης σε βάρος τους, κακοποιούς που τους γνωρίζουν οι αρχές, ανθρώπους που είναι γνωστοί στην ελληνική κοινωνία και ζουν ανενόχλητοι στα λεγόµενα
βόρεια προάστια των Αθηνών, χωρίς κανείς να µπορεί να τους
καταλογίσει το οτιδήποτε µεµπτό.
Την ώρα, λοιπόν, που δεν µπορούµε ή -να το πω καλύτερα- την
ώρα που δεν θέλουµε να κάνουµε κάτι µε αυτούς τους επώνυµους -ξαναλέω- κακοποιούς, θα αρχίσουµε διώξεις κατά ανωνύµων εταιρειών; Δεν το βλέπω ούτε σοβαρό, αλλά ούτε και πιθανό
να συµβεί κάτι τέτοιο.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε τις τροποποιήσεις του ν. 4194/2014,
που φέρει ο κύριος Υπουργός για τον Κώδικα Δικηγόρων. Πρόκειται για µια τροπολογία, η οποία αποτελείται από εβδοµήντα
σελίδες και αφορά νόµο τον οποίο ψηφίσαµε πριν από λίγες ηµέρες εδώ στη Βουλή.
Δεν θα πω τίποτα για το περιεχόµενο των αλλαγών, τη στιγµή
που τις εισηγείται ο ίδιος ο κύριος Υπουργός. Θεωρώ ότι η νοµική του συγκρότηση και εµπειρία είναι αδιαµφισβήτητες και
εποµένως δεν επιθυµώ να εµφανιστώ σαν δασκάλα ενός δασκάλου.
Όµως, κύριε Υπουργέ, σίγουρα υπάρχει ένα πρόβληµα στην
ακολουθούµενη µέθοδο της νοµοθέτησης ή, αν θέλετε καλύτερα
στις εισηγήσεις που λαµβάνονται από το επιτελείο σας.
Εγώ ασφαλώς και δεν είµαι σε θέση να γνωρίζω πού ακριβώς
υπάρχει το πρόβληµα, οπότε και δεν µπορώ να επιρρίψω ευθύνη
σε συγκεκριµένο πρόσωπο. Όταν βλέπουµε, όµως, τόσες πολλές
αλλαγές σε ένα νόµο που η Βουλή ψήφισε ουσιαστικά χθες, αυτό
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σηµαίνει πως υπήρχε πρόβληµα στην αρχική επεξεργασία του
νοµοσχεδίου µέσα στο Υπουργείο σας. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτηµα επιµέλειας και κυρίως έγκαιρης κριτικής προσέγγισης των
επιµέρους διατάξεων.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι το ράβε-ξήλωνε δεν βοηθάει
την αξιοπιστία της Βουλής ως νοµοθετικού σώµατος αλλά ούτε
διαφυλάσσει το κύρος που πρέπει να χαρακτηρίζει τέτοιες µόνιµου χαρακτήρα παρεµβάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
όπως είναι ο Κώδικας περί Δικηγόρων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Με την άδεια του Σώµατος, έχουν ζητήσει δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να µιλήσουν µετά. Ο κ. Αναγνωστάκης και ο κ.
Ματθαιόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά. Μετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Λοβέρδο, αν
θέλετε να προηγηθείτε, θα σας δώσω τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ας προηγηθούν, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα µιλήσω µετά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τότε, προχωρούµε
κανονικά.
Τον λόγο έχει ο κ. Νταβλούρος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία, η ελληνική
πολιτεία βρίσκεται µπροστά σε µια αδυσώπητη πραγµατικότητα,
αυτή που αφορά την κοινωνία των εγκλείστων.
Γνωρίζουµε όλοι τις συνθήκες οι οποίες εφαρµόζονται και επικρατούν στα σωφρονιστικά µας καταστήµατα και νοµίζω ότι δεν
έχει ανάγκη κανείς να υπερθεµατίσει πάνω σε αυτή τη ζοφερή
πραγµατικότητα.
Οι φυλακές µας, τα σωφρονιστικά µας καταστήµατα, δεν τιµούν τον πολιτισµό µας, δεν ανταποκρίνονται στο σκοπό του σωφρονιστικού συστήµατος και κυρίως δεν συνεργούν σε µια πάγια
αρχή του σκοπού της ποινής που επιβάλλεται.
Η πολιτεία δεν εκδικείται και δεν µπορεί να έχει χαρακτήρα εκδικητικό διά της επιβολής µίας ποινής σε έναν άνθρωπο που αδικοπραγεί. Σκοπό έχει την επανένταξή του στην κοινωνία και ο
εγκλεισµός του στο σωφρονιστικό κατάστηµα, πέραν του τιµωρητικού χαρακτήρα ο οποίος είναι επιβεβληµένος από το πνεύµα
του νοµοθέτη, στοχεύει περισσότερο στην ταχεία επανένταξή
του στην ελληνική κοινωνία, στην κοινωνία των ανθρώπων γενικότερα. Αυτό µε τον τρόπο που σήµερα εφαρµόζεται το σωφρονιστικό µας σύστηµα δυστυχώς δεν εξασφαλίζεται.
Σκοπός της ποινής δεν είναι η εξόντωση. Είναι η επανένταξη.
Γνωρίζουµε όλοι ότι ο αριθµός των εγκλείστων στα σωφρονιστικά καταστήµατα σήµερα έχει περάσει κάθε προηγούµενο και
οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν, µε πολύ επιεική όρο, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ανοµολόγητες. Πέραν αυτού, η συντήρηση αυτού του πληθυσµού των εγκλείστων συνιστά για την
εθνική οικονοµία µία σοβαρή επιβάρυνση. Και σε µια κοινωνία η
οποία επιδιώκει την προοπτική της, θα ήταν προκριτέα η διάθεση
αυτών των ποσών που κατευθύνονται στη συντήρηση του πληθυσµού των εγκλείστων σε άλλες πλέον παραγωγικές δράσεις
και σκοπούς.
Υπάρχει µία διάχυτη αίσθηση και µία παραφιλολογία, η οποία
εκφράζεται κυρίως από την πλευρά του γνωστού άκρου, ότι µε
το παρόν νοµοσχέδιο περίπου ανοίγουν οι πόρτες των φυλακών
και ότι η κοινωνική γαλήνη πλέον θα βρεθεί σε κίνδυνο. Αυτή η
τροµολαγνία δεν είναι µε κανέναν τρόπο παραδεκτή.
Και εδώ πρέπει να πούµε ξεκάθαρα ότι το παρόν νοµοσχέδιο
θέτει όλες εκείνες τις ασφαλιστικές δικλίδες που εξασφαλίζουν
την κοινωνική γαλήνη και την κοινωνική συνοχή, πρωτίστως όµως
είναι το όχηµα µέσα από το οποίο ο κάθε πολίτης που αδικοπράγησε πράγµατι, δικαιούται µία δεύτερη ευκαιρία και µάλιστα µε
έναν τρόπο διακριτό. Δεν µπορούν όλοι οι έγκλειστοι να ενταχθούν σε µία συγκεκριµένη συµπεριφορά από άποψη αντιµετώπισής τους. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στις φυλακές για
λόγους που δεν είναι άµεσα συναρτώµενοι µε την παραβίαση του
σκληρού πυρήνα του δικαίου µας. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις το
παρόν νοµοσχέδιο έχει αποκλεισµό από αυτό το ευεργετικό
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µέτρο του µε όρους κατ’ οίκον περιορισµού είτε κατάδικων είτε
υπόδικων είτε σε άδεια τελούντων σε περιπτώσεις που η αιτία
της κράτησής τους έχει να κάνει µε αδικήµατα που έχουν ιδιαίτερη κοινωνική και ποινική απαξία.
Ως εκ τούτου, µε αυτόν τον τρόπο η πολιτεία πράγµατι δίνει
τα κίνητρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αδικοπραγήσει να
προσπαθήσει ο ίδιος να βελτιώσει τον εαυτό του, να βελτιώσει
την κοινωνική του συµπεριφορά και να αποδείξει πράγµατι στο
δικαϊκό µας σύστηµα αν έχει διάθεση να επανενταχθεί µέσα στην
κοινωνία, δοκιµαζόµενος κατά το διάστηµα που διαρκεί η επιβληθείσα σε αυτόν ποινή µέσα σε ένα καθεστώς ελευθερίας. Και έχει
λόγους να αποδείξει τη διάθεσή του για αυτοπειθαρχία και ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Γνωρίζει πολύ καλά τι σηµαίνει
όποια τυχόν παραβίαση των όρων που του έδωσαν τη δυνατότητα της εξόδου από το σωφρονιστικό κατάστηµα, αφού προηγουµένως έχει εκτίσει ένα µέτρο της ποινής, δηλαδή σε περιπτώσεις για τις οποίες οι κρατούµενοι έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται για πράξεις κακουργηµατικού χαρακτήρα, αφού
έχουν εκτίσει τα 2/5 της ποινής τους και συνολικά, αν έχουν σωρευτικές ποινές, αφού έχουν εκτίσει ένα µέτρο ποινής που να
µην υπερβαίνει τα δεκαεπτά συνολικά έτη.
Αυτή η πρόνοια κατά µείζονα λόγο εκδηλώνεται και για τους
ανήλικους κατάδικους ή υποδίκους. Εδώ θα έλεγα ότι το πλαίσιο
εφαρµογής αυτής της επιδίωξης του παρόντος νοµοσχεδίου θα
µπορούσε να ήταν πιο ευνοϊκό. Παραβάτες των δεκαπέντε, δεκαεπτά ετών, έφηβοι θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται µε έναν πιο
ελαστικό τρόπο απ’ ότι οι ενήλικοι δράστες αξιόποινων πράξεων,
κύριε Υπουργέ.
Θα ήθελα ωστόσο να µου επιτρέψετε δύο παρατηρήσεις. Η
πρώτη έχει να κάνει µε το γεγονός ότι σε αυτούς που εφαρµόζεται το µέτρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε την ηλεκτρονική επιτήρηση και βρίσκονται σε καθεστώς υπόδικου, δεν εφαρµόζεται
κατά αναλογία η δυνατότητα της εξόδου τους από την κατοικία
για συµµετοχή είτε για εργασία είτε για εκπαίδευση είτε σε προγράµµατα απεξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ κ.λπ.. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή ακόµη και µε την αρχή του τεκµηρίου της
αθωότητας το οποίο συντρέχει στο πρόσωπο του υποδίκου.
Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρξει ανάλογη µέριµνα, όπως
για τους κατάδικους, και για τους υποδίκους, πόσω µάλλον σε
µία λογική ότι το µέτρο της προσωρινής κράτησης τείνει προς
κατάργηση.
Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί µία πρόνοια εφαρµογής του µέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης, κύριε Υπουργέ, για τους
υπερήλικες. Γιατί, εάν υποθέσουµε ότι κάποιος καταδικαστεί ή
κατηγορηθεί σε µια ηλικία που αγγίζει το εβδοµηκοστό έτος της
ηλικίας του, δεν συντρέχουν όλοι αυτοί οι χρονικοί περιορισµοί
για να κάνει χρήση του δικαιώµατος.
Τέλος –και εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, κύριε
Υπουργέ- σας παρέχετε η δυνατότητα µε προεδρικό διάταγµα
να ορίσετε τους κανόνες και τον φορέα υλοποίησης αυτών των
µέτρων. Νοµίζω ότι µε κανέναν απολύτως τρόπο, για ευνόητους
λόγους, αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να ανατεθεί σε πρόσωπα
ή πόσω µάλλον σε επιχειρήσεις που είναι έξω από τον κεντρικό
πυρήνα της κρατικής εξουσίας, όπως επίσης, ο φορέας που θα
επιλεγεί για την εποπτεία και υλοποίηση των µέτρων της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα πρέπει και αυτός να αντιστοιχεί σε ιδιότητες και δράσεις, κατά την άποψή µου, του Υπουργείου
Δηµοσίας Τάξης ή κατ’ ελάσσονα τρόπο σε αρµοδιότητες οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι η Νέα Δηµοκρατία ορίζει
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Μπούρα.
Τον λόγο έχει η κ. Φούντα, µετά είναι ο κ. Λοβέρδος και µετά
θα έχουµε δύο Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα µας διευκολύνει και θα µιλήσει µετά.
Ορίστε, κυρία Φούντα, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο εκσυγχρονισµός του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας οφείλει να συντελεστεί µε όσο το δυνατόν γρη-
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γορότερα βήµατα. Νοµοθετικές πρωτοβουλίες όπως η σηµερινή
για την καθιέρωση του συστήµατος γεωεντοπισµού των κρατουµένων είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Είναι σαφές άλλωστε, ότι η
κατάσταση στις φυλακές της χώρας είναι εξαιρετικά άσχηµη και
χρήζει άµεσων παρεµβάσεων.
Η επαγγελλόµενη αναδιάρθρωση θα πρέπει να κινείται στη λογική ότι τα σωφρονιστικά καταστήµατα οφείλουν και πρέπει να
λειτουργούν όχι ως κέντρα τιµωρίας και εστίες διαφθοράς, αλλά
ως ιδρύµατα που παρέχουν µια δεύτερη ευκαιρία, µια ευκαιρία
επανένταξης στον κοινωνικό ιστό.
Τι µας οδηγεί στο σηµερινό σχέδιο νόµου; Προφανώς µια αδυσώπητη πραγµατικότητα υπερπληθώρας κρατουµένων. Δεκατρείς χιλιάδες άτοµα βρίσκονται υπό κράτηση στις φυλακές της
χώρας, τη στιγµή που η χωρητικότητα αυτών είναι δέκα χιλιάδες.
Ήταν πολύ κατατοπιστικός και σαφής ο πίνακας ο οποίος δόθηκε
στους Βουλευτές στην Ολοµέλεια.
Με αποφάσεις του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει κατ’ εξακολούθηση καταδικάσει την Ελλάδα για
τις συνθήκες κράτησης που αγγίζουν τα όρια της απάνθρωπης
και εξευτελιστικής µεταχείρισης. Αναγκαία, λοιπόν, η αποσυµφόρηση, η βελτίωση των συνθηκών κράτησης των φυλακισµένων
ώστε τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώµατα να είναι σεβαστά. Παραµένει ζητούµενο αναφορικά µε τη βελτίωση των όρων διαβίωσης στα σωφρονιστικά καταστήµατα η ενίσχυση των ελλιπών
υποδοµών, η εξασφάλιση στοιχειώδους ιατρικής περίθαλψης, η
τήρηση των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής. Αναµένουµε νοµοθετικές πρωτοβουλίες από εσάς.
Λυσιτελεί τις επιπλέον ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου καθώς
αναµένεται να µειώσουν το χρόνο παραµονής των καταδίκων στα
καταστήµατα και να διαµορφώσουν τις συνθήκες για µια σταδιακή µετάβαση από το καθεστώς στέρησης της ελευθερίας
στην ελεύθερη κοινωνική ζωή.
Θετική και η πρόβλεψη ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση θα γίνεται
µόνο κατόπιν αιτήσεως του ίδιου του κρατουµένου είτε είναι υπόδικος, κατάδικος ή αδειούχος και άρα κατόπιν συναίνεσής του.
Επισηµάνσεις αναφορικά µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου,
εκφράστηκαν από τον εισηγητή µας τον κ. Πανούση, και αφορούν την προστασία των ατοµικών ελευθεριών, το γεγονός ότι η
ηλεκτρονική επιτήρηση βασίζεται στην αυτοχρηµατοδότηση και
ο προβληµατισµός αναφορικά µε την πιθανή κατάχρηση του µέτρου από τους δικαστικούς λειτουργούς.
Αυτά, φαντάζοµαι ότι είναι ζητήµατα που ίσως τα βρούµε
µπροστά µας και θα πρέπει να κάνουµε έναν πιο σαφή διαχωρισµό και να θέσουµε αυτούς τους όρους ώστε να λειτουργήσουν.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να µιλήσω –γι’ αυτό επέλεξα να
κάνω αυτήν την εισήγηση- για έναν άλλο στόχο που αφορά τον
προσδοκώµενο εκσυγχρονισµό του σωφρονιστικού συστήµατος
συνολικότερα, θεωρούµε εµείς. Αφορά στην αναγκαιότητα συνολικής επανεξέτασης του τρόπου λειτουργίας των αγροτικών
φυλακών. Θεωρούµε ότι είναι ένα κοινωνικό και οικονοµικό, παραγωγικό φαινόµενο, το οποίο πρέπει ουσιαστικά να ξαναβάλουµε στο παιχνίδι του σωφρονιστικού συστήµατος.
Πρόκειται για έναν υποτιµηµένο θεσµό που µπορεί να δώσει
έµφαση στην προοπτική κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης των κρατουµένων µε όχηµα την αγροτική παραγωγή και
την επιχειρηµατικότητα στον αγροτικό τοµέα.
Είχαµε προτείνει στην προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου,
είχαµε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, είχαµε κάνει συναντήσεις
µε µέλη και του Υπουργείου σας, ώστε να µπορούσαµε να φτάσουµε σε ένα µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Να µπορέσουν
να συµπορευθούν, ώστε να γίνει ένας επανασχεδιασµός του τρόπου λειτουργίας των φυλακών. Σε περίπτωση που δεν έχετε ενηµερωθεί το µνηµόνιο έχει υπογραφεί από τα δύο άλλα Υπουργεία
και αναµένουµε τη δική σας συναίνεση για κάτι που θεωρούµε
ότι αντικειµενικά θα µπορέσει να εκσυγχρονίσει τις αγροτικές
φυλακές.
Η αναδιοργάνωση του παραγωγικού κοµµατιού των φυλακών
µε στοχευµένες δράσεις ώστε να αξιοποιηθούν οι αγροτικές
εκτάσεις των φυλακών της χώρας αξιοποιώντας, λοιπόν, συνέργειες και πιλοτικά προγράµµατα, για εµάς είναι µια καινοτοµία,
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ένας νέος στόχος που θα πρέπει να υπάρχει πάνω στο τραπέζι.
Υπάρχουν τέτοιες χρηµατοδοτικές δυνατότητες από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και πρέπει να τις αξιοποιήσουµε αυτές
τις δυνατότητες.
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύξαµε µια δέσµη προτάσεων για πιλοτική εφαρµογή ενός πρότυπου τέτοιου προγράµµατος στο σωφρονιστικό κατάστηµα Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Παράλληλα προτείναµε τη δηµιουργία αγροτικών φυλακών για
γυναίκες. Θεωρούµε ότι η έλλειψη αγροτικών φυλακών για γυναίκες στη χώρα, είναι µια έλλειψη η οποία διαµορφώνει άνισες
προοπτικές µεταξύ των κρατουµένων οι οποίες θα µπορούν να
επικεντρωθούν στο σκέλος των µεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Στις φυλακές Κασσάνδρας υπάρχει ξεχωριστός χωροταξικά
χώρος, όπου θα µπορούσαν να στεγαστούν οι γυναίκες αυτές,
να ενισχυθεί ο χώρος αυτός µόνο µε τα µηχανήµατα τα οποία
απαιτούνται για τη µεταποιητική δραστηριότητα, ώστε να µπορέσει να υπάρξει µια συνολικότερη οπτική θέαση της παραγωγικής διαδικασίας και ουσιαστικά ενίσχυση της επανένταξης των
κρατουµένων έπειτα στην κοινωνία.
Οι αγροτικές φυλακές θα πρέπει αφ’ ενός να λειτουργήσουν
τόσο ως παραγωγικές µονάδες αγροτικών προϊόντων, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες τροφοδοσίας µε σηµαντικό δηµοσιονοµικό
όφελος –είναι γνωστό ότι όλες οι φυλακές, και της Αγιάς, έχουν
θετικά πρόσηµα στους προϋπολογισµούς τους- όσο και ως
τόπος εκπαίδευσης προσφέροντας στους κρατούµενους επαγγελµατική κατάρτιση και πιστοποίηση σε ειδικότητες που συνδέονται µε τον αγροτικό τοµέα και αφ’ ετέρου να συνεισφέρουν
στην αναβάθµιση της ποιότητας της ελληνικής γεωργίας µέσω
της ανάπτυξης πειραµατικών καλλιεργειών σε συνεργασία µε τις
γεωπονικές σχολές και τα σχετικά ΤΕΙ.
Να πω µόνο προς πληροφόρησή σας ότι σε αυτό το µνηµόνιο
συνεργασίας ήδη συµµετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και υπάρχει και σύµφωνη γνώµη του Δηµάρχου Θεσσαλονίκης κάθε δεύτερη Κυριακή η κεντρική πλατεία να δίνεται
για την παραχώρηση και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων από τις Φυλακές Κασσάνδρας.
Περιµένουµε, λοιπόν, η πρωτοβουλία µας αυτή να προχωρήσει, µαζί µε την ενεργοποίηση άλλων τρόπων σωφρονισµού, που
θα έχουν ως απώτερο στόχο την οµαλή επανένταξη των κρατουµένων και θα δηµιουργήσουν κατά συνέπεια πραγµατικά τέτοιες
ευκαιρίες, που θεωρώ ότι για όλους µας είναι το ζητούµενο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε
Υπουργέ, θα ψηφίσω το σχέδιο νόµου το οποίο έχετε καταθέσει
στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Έχει αρκετές θετικές ρυθµίσεις και
νόηµα έχει στην Αίθουσα αυτή να συµφωνούµε σε αρκετά πράγµατα και να τα εγκρίνουµε, µε σκοπό να διευκολύνουµε την καθηµερινότητα και του κράτους αλλά και των ίδιων των ανθρώπων.
Δεν παίρνω το λόγο για να φλυαρήσω -γιατί θα εξέφραζα τα
όσα είπα µε την ψήφο µου, το κάνω αρκετές φορές- παίρνω το
λόγο για να κάνω µία παρέµβαση σε δύο τροπολογίες, µία
υπουργική, που σχετίζεται µε την «ΜΟΔ ΑΕ», και µία άλλη, την
οποία υπογράφει ο κ. Αηδόνης κι εγώ. Αυτή η δεύτερη αφορά
θέµα αποκλειστικά δικό σας και θα ήθελα να ακούσετε την
άποψή µας.
Κατ’ αρχάς, για τη «ΜΟΔ ΑΕ», µια µονάδα που ιδρύθηκε το
1996, µόνο καλά πράγµατα µπορούµε να πούµε. Πολλές αδυναµίες και δυσκολίες έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει, και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί αλλά και το έργο της και στα τρία
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, και στο ΕΣΠΑ, αλλά και στο ΣΕΣ,
στο επόµενο πρόγραµµα, το Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης, από το
2014 και µετά, θα είναι πολύτιµοι.
Η «ΜΟΔ Α.Ε.» έχει υπαλλήλους που πληρώνονται από τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και δεν αφορούν τον κρατικό
προϋπολογισµό. Οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται εκεί έχουν
υποστεί, όπως οι υπόλοιποι, περικοπές των αποδοχών τους που
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αγγίζουν το 50%. Υπάρχει ένα πρόβληµα άνισης µεταχείρισης
ανάµεσα σε αυτούς και στους υπόλοιπους υπαλλήλους του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που πρέπει να
λυθεί. Εκτιµώ, λοιπόν, ότι η τροπολογία κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση και θέλω να τη στηρίξω µε τα λόγια που προανέφερα.
Η δεύτερη τροπολογία -νοµίζω είναι η 892- είναι η τροπολογία
του κ. Αηδόνη και η δική µου. Κύριε Υπουργέ, το 2000-2001
ήµουν µέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος.
Στην επιτροπή αυτή αλλά και µετά, στην Ολοµέλεια της Βουλής,
είχαµε σκεφτεί πως είναι πρέπον να απαλειφθεί από το άρθρο
14 παράγραφος 7 του Συντάγµατος η διάταξη εκείνη που έλεγε
ότι τα αδικήµατα που τελούνται δια του Τύπου είναι πάντοτε αυτόφωρα. Το «πάντοτε» είναι µια φράση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Το Σύνταγµα έλεγε ότι τα δια του Τύπου διαπραττόµενα είναι πάντοτε αυτόφωρα.
Το απαλείψαµε και αφήσαµε το όλο θέµα στην ευχέρεια του
κοινού νοµοθέτη. Θα τα θεωρεί αυτόφωρα; Άλλα από αυτά τα
θεωρεί αυτόφωρα και άλλα όχι; Κάποια ρύθµιση περιµέναµε ότι
ο κοινός νοµοθέτης θα κάνει, τότε που ως Αναθεωρητική Βουλή
είχαµε προτείνει όσα προτείναµε και ως Ολοµέλεια είχαµε ψηφίσει αυτήν την περίπτωση και την Αναθεώρηση του Συντάγµατος
στο σηµείο αυτό.
Πέρασαν δώδεκα χρόνια. Ο κοινός νοµοθέτης, εµείς δηλαδή,
δεν αντιδράσαµε. Αλλά ταυτοχρόνως, στην πραγµατική ζωή και
στη ζωή των δικαστηρίων, συγκεντρώνεται µία εµπειρία. Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, θέλω να σας ενηµερώσω πως, κατά την
εµπειρία αυτή, επειδή ο νόµος ρυθµίζει σύντοµη παραγραφή για
τα αδικήµατα που διαπράττονται δια του Τύπου, η δικαστηριακή
πρακτική προσαρµόστηκε και οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται
πάρα πολύ γρήγορα.
Έχουµε συγκρούσεις δικαιωµάτων –ως νοµικοί καταλαβαίνουµε τι εννοούµε- και επειδή το ένα δικαίωµα που υφίσταται
βλάβη είναι η τιµή και η υπόληψη των ανθρώπων, η γρήγορη εκδίκαση σηµαίνει άρση της σύγκρουσης υπέρ µίας εκδοχής, αυτή
που θα κρίνει ο δικαστής.
Κατά δεύτερο λόγο, κύριε Υπουργέ -το ξέρετε καλύτερα από
εµένα διότι είστε δικαστής- στην περίπτωση των αδικηµάτων που
διαπράττονται διά του Τύπου και αφορούν την τιµή και την υπόληψη, που είναι η εξύβριση, η δυσφήµηση και η συκοφαντική δυσφήµηση -εγώ αναφέροµαι στην τελευταία- οι υποθέσεις όταν
εκδικάζονται, δεν τελειώνουν σε µισή ώρα ή µέσα σε µία ώρα. Η
εκδίκαση κρατά τέσσερις, πέντε ή και έξι ώρες ορισµένες φορές
και κάποιες φορές πάει και σε επόµενη ηµέρα. Αυτό έχει οδηγήσει τον αυτόφωρο δικαστή, τον δικαστή του δικαστηρίου του αυτοφώρου, να µην δικάζει τον επ’ αυτόφωρο συλληφθέντα και
προσαχθέντα αλλά να προσδιορίζει δικάσιµο. Άρα, προβλέπουµε µία διαδικασία γι’ αυτές τις περιπτώσεις των αδικηµάτων
που διαπράττονται δια του Τύπου και αφορούν την τιµή και την
υπόληψη των ανθρώπων, που είναι απρόσφορη.
Τι έχουµε σε ορισµένες περιπτώσεις -ευτυχώς όχι πολλές;
Έχουµε συλλήψεις δηµοσιογράφων και στη συνέχεια προσδιορισµού δικασίµου και όλα καλά, έναν εξευτελισµό ενός ανθρώπου, µία «χειραγώγηση» της δικαιοσύνης που έχει µονόδροµο,
δεν έχει διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει και στη συνέχεια, η
κανονικότητα, δηλαδή η δίκη χωρίς την αυτόφωρη διαδικασία.
Τι είναι αυτόφωρο, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές;
Το αδίκηµα που µόλις τελέστηκε, που έχουµε απόλυτη βεβαιότητα για τον δράστη, όπου για την υποκειµενική και την αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος τα πράγµατα είναι σχεδόν
καθαρά και το τελειώνουµε γρήγορα. , αυτή η διαδικασία είναι
απρόσφορη για τα αδικήµατα δια του Τύπου, όταν αυτά αφορούν την τιµή και την υπόληψη των ανθρώπων.
Συνεπώς, εµείς καταθέσαµε την τροπολογία µας, κύριε Υπουργέ, τη Δευτέρα το πρωί. Υπό την έννοια αυτή είναι εκπρόθεσµη είναι αντιληπτό- αλλά έπρεπε να τη συνδέσουµε µε το παρόν σχέδιο νόµου. Δεν είχαµε κανένα πρόβληµα να περιµένουµε, αλλά
ήσασταν εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ. Δεν ξέρω αν θα
τη δεχθείτε ή εάν θα την απορρίψετε. Εγώ στη θέση σας µπορεί
να επιφυλασσόµουν για λίγες ηµέρες να για το δω µόνος µου.
Θα το καταλάβαινα από την εµπειρία µου αν το κάνατε αυτό,
αλλά θα ήθελα να το σκεφθείτε. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούµε
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ανθρώπους χωρίς κανένα λόγο. Η δικαιοσύνη αποδίδεται γρήγορα –επαναλαµβάνω- και δεν υπάρχει καµµία προνοµιακή µεταχείριση των ανθρώπων που εργάζονται στον Τύπο.
Θυµάµαι σαν τώρα τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος ως µέλος –επαναλαµβάνω- της επιτροπής για την Αναθεώρηση το 2000. Θυµάµαι τη συζήτηση στην Ολοµέλεια. Νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσετε. Δεν είναι ούτε θέµα επιείκειας
ούτε θέµατα καλοσύνης προς κάποιους. Είναι θέµατα ακριβοδίκαιης στάσης απέναντι στα όσα συµβαίνουν στην πραγµατική
ζωή της Βουλής και κατά συνέπεια του Υπουργού Δικαιοσύνης,
αν αυτός ήθελε να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία. Αν δεν το κάνετε θα επαναφέρω την τροπολογία αυτή στο επόµενο δικό σας
σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Αναγνωστάκης έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν όντως µία
πολύ γόνιµη και εποικοδοµητική διήµερη συζήτηση, για ένα θέµα
το οποίο θα µπορούσε ίσως να ήταν ενότητα µιας συνολικότερης
αναθεώρησης του σωφρονιστικού µας συστήµατος.
Θα ήθελα να τονίσω µε όση δύναµη έχει η φωνή µου ότι τέτοιου είδους θετικές πρωτοβουλίες ίσως θα έπρεπε να ήταν ενταγµένες σε µία συνολικότερη νοµοθέτηση του σωφρονιστικού
συστήµατος. Αντ’ αυτού είχαµε και έχουµε µέχρι τώρα αποσπασµατικότητα σε αυτήν την νοµοθετική πρωτοβουλία.
Ένα δεύτερο σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που πρέπει να στηλιτευτεί είναι αυτή η πληµµυρίδα, αυτός ο όγκος των
τροπολογιών. Δυστυχώς, δεν είναι το πρώτο νοµοσχέδιο που συνοδεύεται από ένα τεράστιο αριθµό τροπολογιών. Δεν θέλω να
πιστέψω ότι αυτό οφείλεται στη κακή αρχική σύλληψη της όποιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Και ίσως να αντιµετωπίζει ζητήµατα που προέκυψαν κατά τη
διάρκεια της συζήτησης, αν αυτές οι τροπολογίες ήταν στο συγκεκριµένο πεδίο που συζητάµε. Δυστυχώς, όµως, η διαφορετικότητα στη θεµατολογία των τροπολογιών αποδεικνύει για άλλη
µια φορά ότι µάλλον αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά και πρόχειρα πολλές φορές ζητήµατα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονοµία θα έλεγα.
Η τοποθέτηση του εισηγητού κ. Πανούση έδωσε το στίγµα της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. Θεωρώ ότι το θετικό πρόσηµο που
αναγνωρίσαµε σε αυτό το νοµοσχέδιο θα πρέπει να ενσωµατώσει όλες τις νοµοτεχνικές παρατηρήσεις που έγιναν από πλευράς
του εισηγητού µας.
Θέλω να σταθώ σε τρία ζητήµατα που είναι για εµάς ιδιαίτερα
σηµαντικά. Έγινε αναφορά σε αυτά και από την κ. Φούντα αλλά
θα ήθελα και εγώ να τα τονίσω.
Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια εκσυγχρονισµού του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας, ήδη, έχουµε αργήσει. Το είπα και
προηγουµένως. Αυτή η σηµερινή πρωτοβουλία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης είναι συνέχεια µιας εξαγγελίας του πρώην Υπουργού του Αντώνη Ρουπακιώτη. Στην πρώτη εξαγγελία αλλά και στο
νοµοθέτηµα που σήµερα συζητάµε αυτή η επαγγελλόµενη αναδιάρθρωση κινείται όντως σε µία λογική τέτοια ώστε τα σωφρονιστικά καταστήµατα να λειτουργούν ως ιδρύµατα µιας δεύτερης
ευκαιρίας, µιας ευκαιρίας για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό.
Εξάλλου, είναι γνωστές οι παθογένειες στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος, κάτι που αποδεικνύεται από τις τεράστιες ελλείψεις που έχουµε και σε υποδοµές και σε προσωπικό
και αποδεικνύεται και από τα πολλά και µεγάλα πρόστιµα που
κλήθηκε να καταβάλει η χώρα µας µε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Κύριε Υπουργέ, έγινε ιδιαίτερη αναφορά από την εισηγητή
µας στο ότι δεν θα πρέπει να εστιάσουµε στην επιµήκυνση µιας
µεγάλης ποινής που έτσι και αλλιώς µπορεί να εκτίει κάποιος από
εκείνους που κάνουν χρήση του προνοµίου αλλά στη στέρηση
αυτού του προνοµίου. Όπως, επίσης, δεν θα πρέπει να γίνεται
υποβάθµιση των συλλογικών οργάνων, όπως είναι τα Συµβούλια
Φυλακής και οι αποφάσεις να παίρνονται από µονοπρόσωπα όρ-
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γανα.
Έγιναν δύο σηµαντικές, σηµαντικότατες κατά την εκτίµησή
µου, προτάσεις από την πλευρά της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Πρώτη πρόταση, που έχει πάρει και τη µορφή τροπολογίας και
σε ένα βαθµό την ενστερνιστήκατε και την υιοθετήσατε, είναι η
τροπολογία για την ίδρυση Μονάδων Μέριµνας Νέων. Η αποδοχή και µόνο κύριε Υπουργέ, δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπάρχει
εξουσιοδοτική διάταξη στο νόµο για έκδοση προεδρικού διατάγµατος σχετικά µε την ίδρυση αυτών των Μονάδων Μέριµνας
Νέων.
Επίσης, έγινε αναφορά στο ότι θα πρέπει να αναβαθµιστεί η
λειτουργία αλλά και ο ρόλος των αγροτικών φυλακών. Θα πρέπει
να αξιοποιηθούν δυνατότητες και εργαλεία που διαθέτουµε, έτσι
ώστε πραγµατικά να είναι σωφρονιστικό το σύστηµα και όχι ένα
σύστηµα που θα τιµωρεί και στην ουσία θα περιθωριοποιεί όλους
εκείνους τους συνανθρώπους µας που είχαν για κάποια στιγµή
παραβατικές ή και εγκληµατικές συµπεριφορές.
Μια τρίτη τροπολογία, την οποία χαιρετίζουµε γιατί αποτελεί
θετική ρύθµιση, είναι αυτή η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά θέµατα πληρωµών, έργων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το ενιαίο µισθολόγιο και τους
δηµόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς.
Για εµάς αποτελεί µια θετική ρύθµιση, αφού πραγµατικά διορθώνεται µια αδικία και µια στρέβλωση ιδιαίτερα στο µισθολόγιο
αυτών των υπαλλήλων, όπως προανέφερα. Έχουµε κι εµείς τη
συµµετοχή µας σε αυτήν τη διόρθωση της συγκεκριµένης αδικίας.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αποφύγω τον πειρασµό να κάνω σχόλιο στη
νέα προγραµµατική συµφωνία των δύο κοµµάτων που συγκυβερνούν και που βεβαίως χθες είδε το φως της δηµοσιότητας. Μάλιστα, αυτή η διακήρυξη αποτελεί κατά την εκτίµησή τους
συµπλήρωση αλλά και επικαιροποίηση αυτής της προηγούµενης
που δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2012.
Κύριε Υπουργέ, όσο κι αν έψαξα –έψαξα επισταµένως και επιµελώς- στις έντεκα σελίδες υπάρχει µία µόνη αναφορά σε ό,τι
έχει να κάνει µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό, θα έλεγα, γίνεται µε έµµεσο τρόπο. Συγκεκριµένα, στη σελίδα 9, στη δεύτερη
παράγραφο αναφέρει µεταξύ των άλλων ότι η επιτάχυνση απονοµής της δικαιοσύνης υπό συνθήκες εξωτερικής αλλά και εσωτερικής ανεξαρτησίας και διαφάνειας είναι θεµελιώδεις
προγραµµατικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και αξιώσεις της
κοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε µεγάλο πρόβληµα. Οι υποθέσεις στοιβάζονται. Είναι υποχρεωµένοι οι πολίτες να χάνουν εργατοώρες,
να καταβάλλουν µεγάλο κόπο και χρόνο και χρήµα για µια υπόθεση που τους ταλανίζει πάνω από τέσσερα ή και πέντε χρόνια.
Εάν πραγµατικά έστω αυτή η δέσµευση που αφορά το δικό σας
Υπουργείο, τη δική σας πολιτική ευθύνη είναι όντως δέσµευση
ουσίας, προχωρήστε σε όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα για να
δώσετε λύση σε αυτό το οξυµµένο πρόβληµα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ματθαιόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατά τη χθεσινή µου τοποθέτηση ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκα στο µείζον ζήτηµα της
εγκληµατικότητας, ένα θέµα που για εµάς στη Χρυσή Αυγή αποτελεί πλέον µια µεγάλη εθνική και κοινωνική πληγή. Ανέφερα
συγκεκριµένα ότι η εγκληµατικότητα, ιδιαίτερα αυτή της βαριάς
µορφής, στη συντριπτική της πλειοψηφία είναι εισαγόµενη, αφού
η αθρόα είσοδος των λαθροµεταναστών στη χώρα έχει εκτινάξει
το έγκληµα στα ύψη.
Αυτό αποδεικνύεται από τα στατιστικά δεδοµένα. Αυτό αποδεικνύουν ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες µε νούµερα έχουν αποδείξει ότι εδώ και δεκαετίες όσοι πιο πολλοί έρχονται παράνοµα
στην Ελλάδα τόσο πιο πολλά κρούσµατα εγκληµατικότητας
έχουµε.
Η άποψη της Χρυσής Αυγής, η οποία εκφράστηκε επισήµως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χθες από εµένα –την επαναλαµβάνω και σήµερα- είναι ότι εάν το
ζητούµενο του νοµοσχεδίου είναι η αποσυµφόρηση των φυλακών, τότε θα πρέπει να προβείτε άµεσα στην απέλαση των λαθροµεταναστών, οι οποίοι ναι µεν βρίσκονται παράνοµα στη
χώρα, επιπλέον διαπράττουν εγκλήµατα, αλλά επιβαρύνετε τον
Έλληνα φορολογούµενο να πληρώνει για τη σίτιση και τη στέγασή τους, ενώ θα µπορούσατε κάλλιστα να τους στείλετε στη
χώρα προέλευσης τους και να εκτίσουν εκεί την ποινή για τα αδικήµατα που έχουν διαπράξει.
Δεν πέρασε ούτε µια µέρα από αυτά που είπα µόλις χθες και
σήµερα, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκα µε µια είδηση, η οποία έχει
να κάνει µε ένα περιστατικό στις µεγαλύτερες, ίσως, φυλακές
της Ελλάδας, τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα έπρεπε να
έχουµε αυξηµένα µέτρα ασφαλείας λόγω της συµφόρησης. Εκεί
ένας Κούρδος κρατούµενος τραυµάτισε, µαχαίρωσε έναν αστυφύλακα στο λαιµό µε ένα αυτοσχέδιο µαχαίρι που είχε φτιάξει ο
ίδιος. Δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες και πώς έγινε το περιστατικό. Η είδηση λέει ότι τραυµάτισε έναν αστυφύλακα, ο οποίος θα µπορούσε κάλλιστα σήµερα να είναι νεκρός, ακριβώς
επειδή η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοια τραγικά σηµεία.
Αντί, λοιπόν, να θρηνούµε µέρα µε τη µέρα θύµατα ή να είµαστε µάρτυρες τέτοιων δυσάρεστων φαινοµένων, θα µπορούσαµε
κάλλιστα να δώσουµε όλα τα απαιτούµενα µέτρα στους ανθρώπους αυτούς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή –αυτό που είπα
προηγουµένως- να φύγουν όλοι από τις φυλακές και να εκτίσουν
τις ποινές στις χώρες προέλευσής τους. Αυτά τα φαινόµενα δεν
είναι τωρινά αλλά τα συναντάµε όλο και πιο συχνά.
Είναι απορίας άξιον τι κάνει το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης,
αλλά και τι κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί το δικό σας
κοµµάτι είναι αυτό το οποίο ευθύνεται για το νοµικό πλαίσιο, το
οποίο είναι παρά πολύ χαλαρό για περιπτώσεις σαν αυτές, όπου
άνθρωποι, οι οποίοι διαπράττουν βαριά εγκλήµατα, όχι µόνο παραµένουν ατιµώρητοι αλλά παίρνουν και άδειες, έτσι ώστε φεύγουν από τις φυλακές, βγαίνουν έξω στην ελληνική κοινωνία,
διαπράττουν τα ίδια και χειρότερα εγκλήµατα και είτε δεν συλλαµβάνονται είτε διαφεύγουν στο εξωτερικό.
Αυτά τα άτοµα, λοιπόν, θέλετε να θέσετε υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, αυτά τα άτοµα που κάνουν τέτοιες πράξεις θέλετε να
αφήσετε ελεύθερα έξω στην κοινωνία, τη στιγµή που δεν µπορείτε να ελέγξετε τις φυλακές σε ένα περιβάλλον, το οποίο υποτίθεται ότι είναι ελεγχόµενο.
Ευκαιρίας δοθείσης, θα ήθελα να απαντήσω στον κ. Βορίδη, ο
οποίος κατά τη χθεσινή µου τοποθέτηση πήρε το λόγο ακριβώς
µετά από εµένα, απαντώντας ουσιαστικά σε αυτά που είχα καταλογίσει σ’ αυτόν. Αυτά που του είχα καταλογίσει είναι ότι είναι
ο άνθρωπος, ο οποίος είχε προαναγγείλει τις πολιτικές διώξεις
εναντίον της Χρυσής Αυγής. Πήρε το λόγο, λοιπόν, µετά από
εµένα. Δεν είχα τη δυνατότητα να του απαντήσω. Το κάνω σήµερα.
Είπε, λοιπόν, ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Scripta manent,
τα γραπτά µένουν. Έχω εδώ πέρα µία δήλωση που έκανε, η
οποία είναι επίσηµη, µε ηµεροµηνία 16 Σεπτεµβρίου, στην οποία
µεταξύ άλλων αναφέρει: «Βρισκόµαστε σε ένα σηµείο που θα
άξιζε κανείς να σκεφτεί, πέρα από την ανάγκη να ασκηθεί συγκεκριµένη δίωξη για το περιστατικό…» -αναφερόµενος στα όσα
έγιναν στον Μελιγαλά- «…αλλά να δει κανένας µήπως συλλέγοντας µια σειρά περιστατικών, δηλαδή εγκληµατικών ενεργειών,
έχουµε µπροστά µας τη συστηµατική δράση µιας εγκληµατικής
οργάνωσης».
Δεν ξέρω αν ο κ. Βορίδης είναι ακόµα εν ενεργεία νοµικός, αν
είναι εισαγγελέας, αν είναι κριτής, αλλά εδώ πέρα έχουµε µία τοποθέτηση, µία επίσηµη δήλωση, η οποία προσδίδει στη Χρυσή
Αυγή τον τίτλο της εγκληµατικής οργάνωσης.
Μετά µία ηµέρα ακριβώς αναφέρει έξι συγκεκριµένα βήµατα,
κατά δήλωση που έκανε στο κανάλι «STAR» στον κ. Κουβαρά και
λέει: «Τα έξι βήµατα που προτείνω εγώ είναι η εισαγγελική δίωξη,
η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, η άρση ασυλίας όλων
των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής, η έκδοση ενταλµάτων σύλληψης, η σύλληψη όλων των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και,
τέλος, και η οµαδική προφυλάκισή τους.»
Αυτά, λοιπόν, έγιναν µία ακριβώς ηµέρα πριν τη δολοφονία του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Φύσσα και έχουν τηρηθεί κατά γράµµα µέχρι σήµερα.
Η Χρυσή Αυγή µετράει σήµερα τρεις απώλειες, αυτή του Γενικού Γραµµατέα του Κινήµατος, αυτή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και αυτή του Βουλευτή από τον Πειραιά και είναι
απορίας άξιον πώς ξέχασε ο κ. Βορίδης όλα αυτά που είχε δηλώσει προ ενός και πλέον µηνός στα κανάλια.
Εάν, λοιπόν, όλα αυτά είναι τυχαία, για εµάς δεν είναι καθόλου
τυχαία, γιατί βλέπουµε ότι υπάρχει µια ενορχηστρωµένη πράξη,
µία συνένωση όλων των δυνάµεων για να χτυπηθεί ύπουλα και
άνανδρα ένα νόµιµο πολιτικό κόµµα.
Εάν εσείς, παρ’ όλα αυτά, θέλετε να λέτε ότι συµµετέχετε σε
ένα κράτος δικαίου, όπου η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα
και δεν επηρεάζεται ούτε από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
που έστησαν τηλεδίκες -αναφερθήκατε κι εσείς ο ίδιος προσωπικά και είπατε ότι υπάρχει και ένα όριο, ότι έχει καταντήσει σόου
όλο αυτό που γίνεται, έτσι δεν είναι; Αναφέροµαι σε µία δήλωσή
σας που κάνατε προ ηµερών- θα πρέπει να αποκαταστήσετε
αυτήν την κατάφωρη αδικία, θα πρέπει να δείτε όλα τα δεδοµένα
και όλες τις ενδείξεις, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η Χρυσή Αυγή
είναι άδικα κατηγορούµενη ως εγκληµατική οργάνωση.
Επίσης, θα ήθελα, επιτέλους, µία απάντηση σε αυτό που είπα
προηγουµένως, χθες από αυτό εδώ το Βήµα, στις διασυνδέσεις
ψευδοµαρτύρων µε Υπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας, στον κ.
Βαρβιτσιώτη, ο οποίος εναγκαλιζόταν µε έναν ψευδοµάρτυρα, ο
οποίος φέρει τον τίτλο «Σ.Τ.», τον οποίο και κατονοµάσαµε προχθές. Εάν θέλετε, λοιπόν, απαντήστε σε αυτό. Θα ήθελα να δω τη
δικιά σας τοποθέτηση και του ιδίου γιατί ήταν σήµερα στη
Βουλή, αλλά δεν αναφέρθηκε σ’ αυτό. Δεν νοµίζω ότι είναι τυχαίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είστε Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Σήµερα το πρωί -ακριβώς όχι το πρωί,
µετά το µεσηµέρι- έγινε στο σύνολο η ψήφιση του νοµοσχεδίου,
που περιέχει την απαράδεκτη τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ. Γνωρίζετε ότι αυτή η απαράδεκτη τροπολογία είναι νοµικά ανυπόστατη, ακριβώς διότι ερείδεται και προσπαθεί να νοµιµοποιήσει
εκ των υστέρων και από το παράθυρο την επίσης ανυπόστατη
πλέον πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που δεν κυρώθηκε από
τη Βουλή.
H Κυβέρνησή σας επέλεξε το δρόµο της εκπνοής της προθεσµίας, ακριβώς φοβούµενη ότι δεν θα κυρωθεί από τους Βουλευτές.
Πριν, όµως, από την ψήφιση στο σύνολο έγινε νοµοτεχνική
βελτίωση από τον αρµόδιο Υπουργό. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η
καλή νοµοθέτηση, για την οποία υπάρχουν εγχειρίδια, διατάξεις
και δεσµευτικοί κανόνες.
Το σίγουρο είναι ότι πριν γίνουν όλα αυτά η Κυβέρνησή σας
εξέπεµψε το µήνυµα ότι θα πάψει να εκπέµπει η «ΕΡΤ Α.Ε.», που
γνωρίζετε ότι είναι η µόνη νόµιµη χρήστης των συχνοτήτων, είναι
η µόνη νόµιµα εκπέµπουσα και υλοποιούσα κατά το σκέλος αυτό
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, την οποία η Κυβέρνησή σας παραβιάζει.
Αυτό δε το οποίο επιχειρείτε, να παρέµβετε ξανά στο σήµα
της, είναι µια ευθεία παραβίαση της νοµιµότητας, είναι µια πράξη
βίας και ανοµίας που προστίθεται στο µακρύ κατάλογο των πράξεων βίας και ανοµίας που συνοδεύουν τη διακυβέρνησή σας.
Επειδή, δε, έχετε την ιδιότητα του νοµικού και του πρώην δικαστικού, σας εφιστώ την προσοχή στο ότι ευθύνη γι’ αυτές τις
πράξεις συνοδεύει όλους όσοι συµπράττουν στην υλοποίησή
τους, αλλά και όλους όσοι ανέχονται και απέχουν από τις νόµιµες
ενέργειες για την υλοποίηση της νοµιµότητας.
Είµαι, νοµίζω, πολύ σαφής και από εκεί και πέρα θα περιµένω
όταν τοποθετηθείτε να µας πείτε και ποια είναι η επίσηµη θέση
της Κυβέρνησης γι’ αυτό που σήµερα καταγράφεται και σας ανέφερε προηγουµένως και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος
κ. Βούτσης. Σας λέω δε ότι κάθε απόπειρα νέων βίαιων και παρανόµων ενεργειών εις βάρος των εργαζοµένων της ΕΡΤ θα σας
βρει αντιµέτωπους και µε τον ΣΥΡΙΖΑ και µε την κοινωνία.
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Δεύτερον, έρχοµαι στο νοµοσχέδιο και στο γεγονός ότι επιµένετε στις εξαιρέσεις, επιµένετε δηλαδή να παρεµβαίνετε στη δικαστική κρίση. Με εντυπωσίασε και µε κατέπληξε η χθεσινή σας
τοποθέτηση. Είπατε «µου κάνει εµένα περισσότερο -αυτό είπατε,
κύριε Υπουργέ- ένας που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη έξι χρόνων για το τάδε αδίκηµα από έναν που έχει καταδικαστεί σε τρία
χρόνια φυλάκισης –στην κατώτερη ποινή για την οποία δεν πηγαίνεις φυλακή- για το δείνα αδίκηµα».
Ποιος σας ρώτησε; Από πού και ως πού αναλαµβάνετε αυθαιρέτως την εξουσία να ανακατατάσσετε τους καταδικασθέντες
από τα δικαστήρια; Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωµα; Σίγουρα
όχι το Σύνταγµα. Σίγουρα όχι ο λαός, από τον οποίο πηγάζουν
και για τον οποίο προορίζονται όλες οι εξουσίες. Δεν έχετε το δικαίωµα να κάνετε ανακατανοµή των αδικηµάτων και δεν έχετε –
πολύ περισσότερο- το δικαίωµα να παρεµβαίνετε σε αµετάκλητες ή τελεσίδικες ή πρωτοδίκως κριθείσες υποθέσεις.
Πρέπει να σας πω ότι η ποινική αξίωση της πολιτείας πρέπει
να αντανακλά και το κοινό αίσθηµα χωρίς να δεσµεύεται από
αυτό και κυρίως να ενσωµατώνει την ηθική απαξία που έχει κάθε
πράξη. Πρέπει να σας ενηµερώσω επίσης –γιατί φαίνεται ότι δεν
το έχετε καταλάβει καθόλου καλά οι κυβερνώντες- ότι τη σήµερον ηµέρα η οικονοµική εγκληµατικότητα σε βάρος του δηµοσίου, αυτή δηλαδή η συµπεριφορά και κυβερνώντων και συµπραττόντων στην άσκηση της εξουσίας, η οποία ζηµιώνει το δηµόσιο, έχει τεράστια ηθικοκοινωνική απαξία, διότι ακριβώς συνοδεύεται από το στίγµα ότι προκαλεί τα άχθη και τα δεινά που
υφίσταται τα τελευταία τριάµισι χρόνια, τη µνηµονιακή περίοδο.
Αυτά, λοιπόν, συνοδεύονται από αυξηµένη ηθικοκοινωνική
απαξία.
Εσείς µέσα στη Βουλή προσπαθείτε να τα αποφλοιώσετε
ακόµη και από την ποινική τους απαξία, φέρνοντας τις τροπολογίες-«ντροπολογίες» για αµνήστευση των τραπεζιτών για τα δάνεια σε κόµµατα -δηλαδή στα δικά σας κόµµατα- και φέρνοντας
τις τροπολογίες για αυτοαµνήστευση Υπουργών για µεταχείριση
τραπεζών. Μιλώ για τον κ. Βενιζέλο και την υπόθεση της Proton
Bank, αλλά και για νέες υποθέσεις που έρχονται κατά την πατέντα Βενιζέλου. Μιλώ για τη διάταξη ασυλίας στους νοµικούς
συµβούλους του κράτους που γνωµατεύουν σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και της εθνικής κυριαρχίας. Μιλώ για την
τροπολογία-«ντροπολογία» που φέρατε και αποσύρατε για το
«πόθεν έσχες». Μιλώ επίσης για την ντροπιαστική συµπεριφορά
της Κυβέρνησης και των αρµοδίων υπηρεσιών στην υπόθεση της
λίστας Λαγκάρντ, που ακόµη δεν έχει εισπραχθεί 1 ευρώ και που
τολµάτε να φέρνετε τροπολογίες παράτασης παραγραφής των
φορολογικών αξιώσεων –χθες συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν- όχι
διότι δεν θέλετε να παραγραφούν, αλλά διότι θέλετε να παρατείνετε την περίοδο έρευνας, δηλαδή να µεταθέσετε τις αποκαλύψεις, οι οποίες γνωρίζετε ότι πρόκειται να επιβαρύνουν τη
θέση συγκεκριµένων κυβερνητικών προσώπων, πρώην και νυν,
και συγκεκριµένων ευνοουµένων συµφερόντων. Όλα αυτά δεν
είναι συµπεριφορά σύστοιχη προς την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Στο νοµοσχέδιο για το «βραχιολάκι» δεν εισάγετε καµµία επί
της ουσίας βελτίωση. Το λέω «βραχιολάκι» κατ’ ευφηµισµόν. Δεν
είναι βραχιολάκι. Σας τα εξήγησε και η κ. Σταµπουλή και η εισηγήτριά µας η κ. Κατριβάνου. Είναι µία συσκευή η οποία δηµιουργεί και σοβαρό πρόβληµα, ιδίως στις γυναίκες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μία µικρή ανοχή παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο αναλυτικές τροπολογίες, µία για το
«βραχιολάκι», για την ηλεκτρονική επιτήρηση καθ’ εαυτή, µε αναλυτική και διεξοδική έκθεση των θέσεών µας, και µία εν σχέσει
µε την εφαρµογή του νόµου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Δεν
έχετε ακόµη τοποθετηθεί ως προς το εάν υιοθετείτε οτιδήποτε
από όλα όσα σας εκθέσαµε. Θα αναµένω και την τοποθέτησή
σας και θα επιφυλαχθώ για τη δευτερολογία µου ως προς αυτό.
Έρχοµαι συντοµότατα στις τροπολογίες, για να πω τηλεγραφικά τα εξής:
Πρώτον, ενσωµάτωση οδηγιών δεν µπορεί να γίνεται µε τροπολογία. Με δεδοµένη δε και τη θέση που έλαβε η κ. Τζάκρη εκ
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µέρους του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι δεν µπορείτε να ισχυριστείτε
ούτε ότι ψηφίζεται, σε κενά έδρανα µε εικαζόµενη δεδηλωµένη.
Πρέπει να την αποσύρετε.
Δεύτερον, ως προς την καταβολή υπερωριών των σωφρονιστικών υπαλλήλων, βάλτε το σε ξεχωριστό άρθρο και µη µας αναγκάζετε να διαφοροποιηθούµε. Διότι ξέρετε ότι η παράγραφος 4
έχει πρόβληµα. Αφορά νοµιµοποίηση συµβάσεων που έπρεπε να
κριθούν από την Αρχή για τις Δηµόσιες Συµβάσεις ή από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν µπορεί η Βουλή αυτή να λειτουργεί ως
νοµιµοποιητής τέτοιου είδους πρακτικών από πλευράς του δηµοσίου.
Ως προς τον Κώδικα Δικηγόρων, µου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση της κ. Τζάκρη που είπε «ο τρόπος µε τον οποίο νοµοθετούµε». Μα, η ίδια ήταν παρούσα και δεν έλεγε «ΝΑΙ» σε καµµία
διάταξη του νόµου. Ο κ. Βιρβιδάκης µε τη δική σας σιωπή έλεγε
«εγκρίνεται κατά πλειοψηφία» και επιτρέψατε συµπράττοντες να
θεωρηθεί δήθεν ψηφισθείς ένας κώδικας που δεν ψηφίστηκε και
για τον οποίο τώρα φέρνετε µε τροπολογία αλλαγές, γιατί καταλάβατε ότι έχετε κάνει πάρα πολλά λάθη. Και, βεβαίως, δεν είναι
µόνο αυτά τα λάθη που έχετε κάνει. Και, βεβαίως, δράττεσθε και
της ευκαιρίας για να φέρετε πονηρές διατυπώσεις.
Εµείς εννοείται ότι δεν θα το ψηφίσουµε, διότι δεν νοµιµοποιούµε από το «παράθυρο» έναν κώδικα που δεν έχει ψηφιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω µε δύο φράσεις,
κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή.
Ως προς τον εισαγγελέα διαφθοράς δεν απαντήσατε πώς δίνετε ανακριτικά καθήκοντα σε επιστηµονικό προσωπικό που δεν
πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου.
Ως προς το άρθρο 458Α, δεν µας ικανοποιεί η τοποθέτησή
σας. Ίσως έγινε µε αυτόν τον τρόπο, διότι χθες επικεντρώσαµε
στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σήµερα σας εξέθεσε και ο
κ. Βούτσης -και εγώ θα σας εκθέσω στη δευτερολογία µου- τους
λόγους για τους οποίους οφείλετε να το αποσύρετε και λόγω Κανονισµών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας υπενθυµίζω, όµως, ότι χθες
αναφέρθηκα σε δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ακύρωσαν πρακτικές της εκτελεστικής αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τελευταία φράση: Ρυµοτοµικά σχέδια. Επιµένετε να καλέσετε
αυτήν τη Βουλή να εγκρίνει ρυµοτοµικά σχέδια της εταιρείας
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»; Επιµένετε και λέτε ότι εσείς τα
έχετε θεωρήσει και εγκρίνει και θέλετε η Βουλή να νοµιµοποιήσει
τους µηχανικούς, χωρίς να έχει γίνει καµµία ανάλυση, µε τροπολογία και χωρίς έκθεση γεγονότων;
Ακροτελεύτια παρατήρηση: Προσωπικό ΜΟΔ και προσωπικό
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Δεν µπορείτε
να φέρνετε φωτογραφικές ρυθµίσεις και πρέπει να εξηγήσετε
γιατί το κάνετε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ τον κ.
Μαριά, µε τον οποίο κλείνουµε τον κατάλογο των οµιλητών, να
λάβει το λόγο. Μετά ακολουθεί ο κύριος Υπουργός, ο οποίος θα
λάβει το λόγο.
Κύριε Μαριά, έχετε στη διάθεσή σας οκτώ λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει γίνει εκτεταµένη συζήτηση για το νοµοσχέδιο. Παρατηρήσεις έχουν τεθεί από πολλές πλευρές και βεβαίως από τον εισηγητή µας κ. Καπερνάρο.
Εγώ θέλω να επικεντρωθώ στην τροπολογία αυτή που έχει
σχέση µε ποινικές κυρώσεις για τη µη εφαρµογή Κανονισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το συνδυάσω και µε την άλλη τροπολογία που έχετε φέρει, µε την οποία ενσωµατώνετε οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επιµείνω σ’ αυτό, γιατί το Υπουργείο
Δικαιοσύνης έχει µεγάλη ευθύνη για τα ζητήµατα αυτά.
Γνωρίζουµε, λοιπόν, πολύ καλά ότι στο βαθµό που εκδίδεται
κανονισµός από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός εφαρµόζεται απευθείας στην έννοµη τάξη των κρατών-µελών. Άρα,
όσον αφορά τους Κανονισµούς, δεν υφίσταται θέµα. Εφόσον εκδοθούν νοµίµως, έχουν τη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής από
την ηµέρα που θα δηµοσιευθούν στην επίσηµη εφηµερίδα της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν πρόκειται για οδηγία, θα πρέπει να υπάρξει η ενσωµάτωση
µε βάση είτε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος ή µε νόµο.
Όµως, αυτό σηµαίνει ότι ακολουθούνται όλα τα στάδια, δηλαδή
γίνεται κανονική εισαγωγή του νοµοσχεδίου, υπάρχει η δυνατότητα να έρθουν και φορείς να τοποθετηθούν, έχουµε τη δυνατότητα ως Βουλευτές να τοποθετηθούµε αναλυτικά στα ζητήµατα
αυτά και κάποια στιγµή να έρθει η συγκεκριµένη οδηγία και να
ενσωµατωθεί µε απόφαση της Ολοµέλειας.
Εδώ τώρα, χωρίς να υπάρχουν αυτά τα στάδια, έρχεται µια
τροπολογία -αν δεν κάνω λάθος, είναι η 880- και ουσιαστικά όλο
αυτό το νοµοθετικό κείµενο, κύριε Υπουργέ, που είναι αρκετά µεγάλο και έχει πολλά στοιχεία και περίπλοκα, θέλετε µε µια τροπολογία να περάσει και να αποτελέσει πλέον και εσωτερικό
δίκαιο. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έχετε εδώ.
Εµένα µε προβληµατίζει το εξής: Έστω ότι λέµε «ΝΑΙ» σήµερα
εδώ. Όµως, αύριο-µεθαύριο µε τροπολογίες θα φέρνετε συνεχώς να ενσωµατώνετε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Είναι µια πολύ επικίνδυνη πρακτική. Άρα, από άποψη αρχής, δεν
θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε σε διαδικασία ενσωµάτωσης
οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω τροπολογίας.
Όµως, εγώ βλέπω και κάτι άλλο πλέον. Βλέπω ότι πάµε να ποινικοποιήσουµε ή πάτε να ποινικοποιήσετε περιπτώσεις µη εφαρµογής νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάναµε τις παρατηρήσεις για το Συµβούλιο Ασφαλείας και κάνατε την τροποποίησή
σας. Κρατήσατε, όµως, τους κανονισµούς και λέτε στο συγκεκριµένο άρθρο πλέον το εξής: «Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει
κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος
κρατών ή οντοτήτων…». Αν θέλετε, αλλάξτε το, γιατί το πρωτότυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παρατήρησε πολύ σωστά ο
συνάδελφος κ. Γκιόκας, µιλάει για «κρατικές οντότητες» και προφανώς αναφέρεται στο Κόσοβο κ.λπ.. Όµως, εντάξει, δεν είναι
εκεί το πρόβληµα. Έφυγε το «µε αποφάσεις του Συµβουλίου» και
λέει: «Ή µε Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Δηλαδή, αν κάποιος κάνει αυτές τις πράξεις που προκύπτουν
και που εµποδίζουν την εφαρµογή κανονισµών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τότε ποινικοποιείται αυτή η υπόθεση.
Το βγάλατε αυτό που αφορά το Συµβούλιο Ασφαλείας, γιατί
καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θέµα, αλλά λέτε ότι δεν µπορείτε να
κάνετε το ίδιο για τους κανονισµούς, διότι εδώ πρόκειται για κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει υποχρέωση
εφαρµογής, όπως είπατε. Όµως, προσέξτε κάτι. Αφού αυτοί είναι
κανονισµοί και εφαρµόζονται αφ’ εαυτών µέσα στο νοµικό σύστηµα της χώρας, δεν χρειάζεται τίποτα. Αν δε αυτοί οι κανονισµοί προβλέπουν κυρώσεις, και αυτές οι κυρώσεις εφαρµόζονται
διότι είναι µέσω του κανονισµού και έρχονται απευθείας. Όµως,
οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορούν να προβλέψουν ποινικές κυρώσεις, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος για να προβλέπει ποινικές κυρώσεις.
Εποµένως τίθεται το ερώτηµα αν υποχρεούται ένα κράτος να
προβλέπει ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση µη εφαρµογής ορισµένων κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι δική
σας νοµοθετική πρωτοβουλία. Είναι δική σας επιλογή. Διότι αν
ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει κυρώσεις, θα πήγαινε
µέχρι τα όρια που µπορεί να πάει. Και αν επέβαλλε και ποινικές
κυρώσεις εντός του κανονισµού, τότε αυτές θα ήταν εκτός αρµοδιότητας και εποµένως θα µπορούσαν να κριθούν παράνοµες
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποιος αποφασίζει πολιτικά ότι πρέπει να υπάρξει ποινική κύρωση λόγω µη εφαρµογής κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 215 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρατήρησε –επαναλαµβάνω- ο συνάδελφος κ. Γκιόκας; Ο συνάδελφος έθεσε το θέµα
και πολύ σωστά έκανε. Ποιος, λοιπόν, αποφασίζει; Είναι πολιτική
πρωτοβουλία σας. Άρα εσείς αποφασίζετε, διότι εάν δεν προβλέψετε ποινικές κυρώσεις, αυτό δεν αποτελεί παραβίαση της συνθήκης.
Η συνθήκη είναι συγκεκριµένη και έχει δύο συνδυασµούς.
Πρώτον, προκύπτει από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης –την πρώτη συνθήκη- που λέει πώς θεσπίζονται διατάξεις εξωτερικής πολιτικής και ότι αν θεσπιστούν αυτές οι
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διατάξεις της εξωτερικής πολιτικής, τότε το Συµβούλιο µπορεί,
αν θέλει, να εκδώσει και πράξη, η οποία θα επιβάλλει µέτρα. Στο
άρθρο 215 λέει: «εφόσον προβλέπεται από την απόφαση, το Συµβούλιο µπορεί να λάβει, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1, περιοριστικά µέτρα έναντι φυσικών ή νοµικών προσώπων, οµάδων ή κρατικών οντοτήτων».
Άρα, λοιπόν, αν θέλει, ας τα πάρει το Συµβούλιο, που λέει ότι
δεν θα επιτρέπεται η χρηµατοδότηση κ.λπ., ότι υπάρχουν αυτές
οι τροµοκρατικές οργανώσεις, ότι δεν επιτρέπεται µεταφορά
προϊόντων στο τάδε κράτος ή στην τάδε οντότητα. Πολύ ωραία!
Όποιος το παραβιάσει αυτό, παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν ευθύνες. Εν προκειµένω, αν το κράτος βοηθήσει, ευθύνεται το κράτος. Όµως, ακόµα και αν υπάρχει
ανοχή από το κράτος και αφήνει πολίτες να βοηθούν, µπορεί
σύµφωνα µε το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθει αυτό
το κράτος ενώπιον του δικαστηρίου και να έχει ευθύνη. Αυτά λέει
το Κοινοτικό Δίκαιο.
Ωραία! Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Εδώ φθάνουµε στο σηµείο
να λέµε ότι αν δεν εφαρµοστεί ένας πολύ συγκεκριµένος κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης –δηλαδή, µιλάµε για όποιον µε
πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα ενός κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης- σ’ αυτήν τη φάση αυτό ποινικοποιείται. Η δεύτερη φάση θα αφορά και όποιον παραβιάσει
άλλον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τότε και αυτό
θα δηµιουργεί ποινική ευθύνη. Άρα ποινικοποιείτε τη µη εφαρµογή ή και την αντίθεση των πολιτών απέναντι σε αποφάσεις που
λαµβάνουν τη µορφή κανονισµού.
Εµένα πλέον αυτό µε προβληµατίζει, διότι έχω εδώ δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» µε ηµεροµηνία 2
Οκτωβρίου 2013 που ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν ήταν στις
Ηνωµένες Πολιτείες, είπε –δεν αφορά το κόµµα µας αυτή η δήλωση- ότι είναι εξτρεµιστές όσοι υποστηρίζουν την έξοδο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αντιλαµβάνοµαι ότι το δεύτερο βήµα είναι ότι όσοι θα διαφωνείτε και δεν θα θέλετε την
εφαρµογή κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχετε και
ποινική ευθύνη.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εδώ είναι ατελής και νοµικά η διάταξή σας.
Διότι ο κανονισµός, κύριε Υπουργέ, ως τέτοιος εφαρµόζεται. Δεν
έχετε καµµία υποχρέωση ως κράτος να επιβάλετε ποινική απαξία
σε αυτόν που δεν εφαρµόζει έναν κανονισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εκτός και αν πολιτικά αποφασίσετε ότι θέλετε να το κάνετε, οπότε για εµένα «κουµπώνει» µε την πολιτική επιλογή του
Πρωθυπουργού που θεωρεί εξτρεµιστές –εξηγώ ότι αυτό δεν
αφορά το κόµµα µας, γιατί δεν έχουµε θέση για έξοδο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν έχει καµµία σηµασία- όσους
υποστηρίζουν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ
και θα αντιµετωπιστούν µετά όπως και η Χρυσή Αυγή. Αυτά είπε
στην Αµερική.
Την επόµενη µέρα φέρατε µια διάταξη για την αναστολή χρηµατοδότησης κοµµάτων που ενδεχοµένως παραβιάζουν το
άρθρο 187Α’περί τροµοκρατίας, µια διάταξη-«λάστιχο» για να βάλετε όποιον θέλετε. Τώρα φέρνετε αυτή τη διάταξη. Και έτσι για
εµένα «κουµπώνει» ένα επικίνδυνο σύστηµα, το οποίο θα πρέπει
να το αντιµετωπίσουµε.
Γι’ αυτό εµείς θα καταψηφίσουµε και αυτήν την τροπολογία.
Καταψηφίσαµε χθες και επί της αρχής, για να καταδείξουµε την
αντίθεσή µας σε τέτοιες λογικές. Θα καταψηφίσουµε και επί του
συνόλου.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, λέµε ότι είναι µια επικίνδυνη διαδροµή
διότι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καν
στις αποκλειστικές αρµοδιότητές της, αλλά αποφασίζεται µε συναίνεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με αυτό τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης µέτρων εναντίον κρατών µε
µποϊκοτάζ και ούτω καθεξής. Ούτως ή άλλως εφαρµόζονται οι
κανονισµοί επειδή δεν χρειάζονται ενσωµάτωση. Άρα, γιατί βάζετε την ποινική απαξία, γιατί βάζετε την ποινική διάταξη, γιατί
βάζετε την τιµωρία; Αυτά είναι επικίνδυνα. Σας εξηγήσαµε και
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παραδείγµατα χθες για τέτοιες περιπτώσεις και το πού µπορούµε να φτάσουµε.
Νοµίζουµε ότι πρέπει να πάρετε πίσω αυτήν τη διάταξη γιατί
ανοίγει έναν επικίνδυνο δρόµο, δηλαδή για την οποιαδήποτε µη
συµµόρφωση µε κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνουµε σε ποινική απαξία και τιµωρία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαριά.
Τον λόγο έχει ο κ. Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ από
µία ανοίκεια απολίτικη και αντικοινοβουλευτική, συκοφαντική και
εµπαθή επίθεση που εξαπέλυσε προηγουµένως η Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ -του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν ή µέχρι τώρα- η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, πιστεύω ότι σ’ αυτήν την προσπάθεια συκοφάντησης, σε αυτήν την προσπάθεια ανοίκειων συνεχών επιθέσεων είσαστε τραγικά µόνη, όπως είσαστε τώρα στην
πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαστε τραγικά µόνη όταν επιλέγετε να
συκοφαντείτε ακραία πολιτικούς αντιπάλους σας, όταν επιλέγετε
την ποινικοποίηση έναντι της πολιτικοποίησης της πολιτικής ζωής
του τόπου και όταν επιλέγετε να σπιλώνετε συνειδήσεις και να
καλλιεργείτε το µίσος.
Πραγµατικά, είναι άξιον απορίας τι κάνετε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω, από τη στιγµή που
συµφωνείτε σε περισσότερα µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
γιατί δεν µετακοµίζετε λίγο παραπάνω.
Πραγµατικά, κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν ο λαϊκισµός αγγίζει τα ακραία όριά του, όπως αυτός που κάνετε εσείς εντός και
εκτός της Αιθούσης, καταλήγει και πολύ επικίνδυνος για τη δηµοκρατία µας. Και πραγµατικά, κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε
ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων
θα µπορούσε να συµφωνήσει µαζί σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πού το ξέρετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Γιατί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, την επόµενη φορά προφανώς η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ πρέπει να ζητήσει την άδεια της κ. Κωνσταντοπούλου για να συνεδριάσει, προκειµένου να µη γίνει η µνεία
ότι απουσιάζει από τα έδρανά της, όπως έγινε σήµερα, την ίδια
ώρα που επάνω εξελίσσεται ακόµα η διαδικασία της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας. Όµως, πρέπει να ζητήσει την άδεια της κ.
Κωνσταντοπούλου, προκειµένου η ίδια να µη διατυπώσει τη µοµφή ότι δεν µπορεί να περάσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο καθώς επάνω συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ.
Αυτή είναι η δηµοκρατική της λογική, η δηµοκρατική της συνείδηση, η κοινοβουλευτική της δεοντολογία. Γι’ αυτόν το λόγο
σκευωρεί, συκοφαντεί και παρ’ ό,τι γνωρίζει την αλήθεια, δεν
κάνει τίποτα άλλο από το να διαδίδει τα ψεύδη της και µ’ αυτόν
τον τρόπο να δηλητηριάζει την ελληνική κοινή γνώµη.
Και βεβαίως η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται έτσι σ’ αυτήν τη
διαδικασία, σ’ αυτήν τη συζήτηση, διότι δεν έχει επιχείρηµα για
να στηρίξει το «ΠΑΡΩΝ» ή το «ΚΑΤΑ» ενός σχεδίου νόµου που
πραγµατικά αποτελεί προοδευτική τοµή στα πράγµατα του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας. Πραγµατικά δεν µπορεί να
στηρίξει για ποιο λόγο υποχρεώνει ή σέρνει την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα «ΠΑΡΩΝ», σε µια ουδέτερη στάση
απέναντι σε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο, αν αύριο το καταργούσε
µια άλλη κυβέρνηση, ένας άλλος Υπουργός, αν αύριο επέλεγε
ένας άλλος Υπουργός να καταργήσει την ηλεκτρονική επιτήρηση
και να ξαναβάλει µέσα όλους όσους τυχόν έχουν βγει µε «βραχιολάκι» έξω, θα ήταν η ίδια η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα τον κατήγγειλε ως αντιδηµοκράτη.
Σήµερα, όµως, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ σέρνεται,
κυρία Κατριβάνου, πίσω από µία γραµµή, η οποία δυστυχώς µέσα
στο Κοινοβούλιο εκφράζει µόνο την κ. Κωνσταντοπούλου. Διότι
αν είναι πραγµατικότητα ότι όλοι εδώ µέσα καταλαβαίνουµε ότι
υπάρχει πραγµατικός συνωστισµός και απάνθρωπες συνθήκες
διαβίωσης για τους κρατουµένους µέσα στις φυλακές, θα περίµενα πρώτα από τους κατ’ όνοµα αριστερούς να διατυπώσουν
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την άποψη ότι εδώ και τώρα θα πρέπει να πάρουµε µέτρα. Θα περίµενα από τους κατ’ όνοµα αριστερούς να διατυπώσουν την
άποψη ότι, εφόσον έχουµε τη δυνατότητα λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, θα πρέπει να τις αξιοποιήσουµε για όφελος όχι
µόνο όσων θα υπαχθούν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα ηλεκτρονικής επιτήρησης µε κατ’ οίκον περιορισµό, µε συνέχιση της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας, µε συνέχιση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, µε κατ’ οίκον, αλλά και µε άλλους περιορισµούς, µε περιοριστικά µέτρα στη διαβίωσή τους, αλλά έξω
από τις φυλακές, αλλά ταυτόχρονα και για να βελτιώσουµε τις
συνθήκες διαβίωσης εντός των σωφρονιστικών καταστηµάτων.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Και τους υποδίκους και τους ανηλίκους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Και απολύτως απαραίτητο είναι το να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε αυτήν την τεχνολογία προφανώς και για όσους υπάρχει η υποψία ή ο κίνδυνος
ότι µπορεί να διατελέσουν, να επιτελέσουν ή να τελέσουν στο
µέλλον -ή µέχρι να διεξαχθεί η δίκη τους- παρόµοια ή άλλα εγκλήµατα.
Αν υπάρχει, λοιπόν, αυτή η υποψία, προφανώς και µπορεί να
αξιοποιηθεί η τεχνολογία. Όµως, σε καµµία περίπτωση εµείς δεν
µπορούµε να δεχθούµε ότι αυτό θα αποτελέσει άλλοθι για να διευρυνθεί το δίχτυ ποινών. Αυτό είναι κάτι που είπαµε και στην
πρωτολογία µας και το λέµε και τώρα.
Επίσης, δεν δεχόµαστε να µην υπάρχει καµµία διάκριση στα
αδικήµατα. Αυτό είναι κάτι που προβλέπεται µέσα στο σχέδιο
νόµου. Δεν δεχόµαστε να µη λαµβάνεται υπ’ όψιν ο λόγος για
τον οποίο βρίσκεται κάποιος µέσα στη φυλακή, ο λόγος δηλαδή
της εγκληµατοποίησης της συγκεκριµένης πράξης.
Εποµένως, η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα είναι σαφής. Είµαστε υπέρ τώρα και στο µέλλον. Δεν είµαστε τώρα «ΠΑΡΩΝ» και
στο µέλλον υπέρ.
Δεύτερον, επειδή η κ. Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο της συκοφάντησης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας είπε ότι η εισηγήτριά µας τοποθετήθηκε κατά της τροπολογίας που αφορά
τη συγκεκριµένη ενσωµάτωση Οδηγίας, θα ήθελα να επαναλάβω
αυτό που είπε και η εισηγήτριά µας, ότι δηλαδή αντιλαµβανόµαστε το επείγον. Θεωρούµε ότι θα έπρεπε να είχε έρθει µε τη διαδικασία της ενσωµάτωσης στην έννοµη τάξη, αλλά αντιλαµβανόµαστε το επείγον και γι’ αυτόν το λόγο την υπερψηφίζουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιο είναι επείγον; Δεν το έχω καταλάβει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Το επείγον έχει να κάνει
µε τις προθεσµίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται για την ενσωµάτωση. Αυτό είναι το επείγον.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εξηγείστε λίγο. Πότε λήγει η
προθεσµία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Θα αναφερθώ και στην
τροπολογία, η οποία αφορά την ποινικοποίηση όποιου παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα τα οποία επιβάλλονται µε κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Του ΟΗΕ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όσον αφορά τον ΟΗΕ,
να σας ενηµερώσω, κύριε συνάδελφε, ότι απαλείφθηκε µε νοµοτεχνική βελτίωση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γι’ αυτήν ρώτησα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ναι, κύριε Παφίλη, θα
αναφερθώ σ’ αυτήν και θα πω το εξής. Εγώ γνωρίζω ότι ο κ. Παφίλης λέει ότι δεν θέλει ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης. Το
ίδιο λέω και εγώ και το ΠΑΣΟΚ και όλοι εδώ µέσα στην Αίθουσα.
Δεν ξέρω ποιος θέλει την ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης.
Δεν θεωρώ, όµως, ότι δεν γνωρίζουν καλά τα ελληνικά. Πιστεύω ότι γνωρίζουν καλά τα ελληνικά. Δεν πιστεύω ότι προκύπτει απ’ αυτήν εδώ τη διάταξη ποινικοποίηση της πολιτικής
δράσης.
Ακούστηκε χθες ότι ποινικοποιείται η διαδήλωση ενάντια στη
Σούδα. Κατ’ αρχάς πρέπει να διευκρινίσουµε κάτω από ποιο καθεστώς είναι η βάση της Σούδας. Είναι αµερικανική. Εποµένως
η ποινικοποίηση µε βάση µια διάταξη η οποία προβλέπει κυρώσεις που έρχονται ως µέτρο περιοριστικό ή ως κυρωτικό εναντίον
κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώ-
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πων κατόπιν κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορώ να
καταλάβω πώς µπορεί να ταιριάξει σε µία διαδήλωση εναντίον
της βάσης της Σούδας. Δεν µπορώ να το καταλάβω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μας λέτε ένα παράδειγµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Θα φέρω το παράδειγµα
και θα πω τι υποστηρίζει όχι η δική σας πλευρά, κύριε Καπερνάρο, αλλά τι υποστηρίζει µια άλλη πλευρά εδώ µέσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι. Η πλευρά του νοµοσχεδίου
τι υποστηρίζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Τι υποστηρίζει η πλευρά
του νοµοσχεδίου και τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά που λέει να
µην έρθει.
Εγώ, λοιπόν, αντιλαµβάνοµαι ότι ο κ. Παφίλης λέει «παιδιά, να
προστατέψουµε την πολιτική δράση» και θεωρώ ότι αυτό προστατεύεται απολύτως. Τι δεν προστατεύεται ή µάλλον τι τιµωρείται µε βάση αυτήν την τροπολογία;
Εάν κάποιος εισάγει ή εξάγει πετρέλαιο από χώρα η οποία έχει
εµπάργκο, εάν κάποιος διευκολύνει τραπεζικά δικτάτορα, ο
οποίος έχει περιοριστικά µέτρα κατόπιν κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν πολλά τέτοια πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όπως παραδείγµατος χάριν η Σαουδική Αραβία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: ...αυτός, λοιπόν, ο
οποίος το διαπράττει, δηλαδή ο εισαγωγέας-εξαγωγέας πετρελαιοειδών, ο τραπεζίτης που το διαπράττει αυτό τιµωρείται µε
µέχρι δύο χρόνια φυλάκιση, εκτός εάν τιµωρείται διαφορετικά
εντός του νοµικού πλαισίου της Ελλάδας.
Αυτόν, λοιπόν, γνωρίζω ότι το ΚΚΕ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
δεν θέλουν να τον καλύψουν. Δεν γνωρίζω ποιος θέλει να τον καλύψει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Παφίλης έχει ζητήσει τον λόγο για µία παρέµβαση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλουµε να επαναλάβουµε κάτι που
δεν απαντήθηκε. Θα µας πείτε γιατί την φέρνετε σήµερα αυτήν
την τροπολογία άρον-άρον και µάλιστα µέσα στο νοµοσχέδιο; Τι
υπαγορεύει δηλαδή; Υπάρχει καµµία προθεσµία; Υπάρχει κάτι;
Γιατί δεν το λέτε;
Εµείς δεν µπορούµε να αντιληφθούµε, πέρα από το πολιτικό
µέρος που το αναλύσαµε και που πάλι θα το ξαναπώ, ποιος
λόγος υπάρχει σήµερα –θα κάνουµε τον αφελή- ξεκάρφωτα
µέσα σε ένα νοµοσχέδιο που έχει θετικά στοιχεία και που είπαµε
ότι θα ψηφίζαµε «ΠΑΡΩΝ» να µας φέρνετε µία τροπολογία, η
οποία είναι απαράδεκτη και µε την υποχώρηση που κάνατε. Εµείς
αναγνωρίζουµε ότι η υποχώρηση είναι θετική, αλλά όµως η ουσία
της παραµένει.
Ποιος είναι ο λόγος; Μπορείτε να εξηγήσετε -όχι µόνο σε εµάς
αλλά στον ελληνικό λαό- τι σας κόφτει σήµερα ξαφνικά να φέρνετε µια τέτοια τροπολογία, που αν δεν την παίρναµε χαµπάρι
εµείς ή και κάποιος άλλος –τέλος πάντων- θα περνούσε έτσι; Τι
κάνετε δηλαδή; Ποινικοποιείτε –αυτό κάνετε- βάζετε ποινές γι’
αυτούς που παραβιάζουν κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και επειδή γνωρίζουµε όλοι ελληνικά και µπορούµε να τις ξαναδιαβάσουµε πάλι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όχι κανονισµούς γενικά!
Κυρώσεις και εµπάργκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη βιάζεστε! Στο χωριό µου λένε
«άφησε να το σφάξω και µετά το γδέρνεις»!
Λέει, λοιπόν, ότι όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή
περιοριστικά µέτρα -που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων- των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τιµωρείται µέχρι δύο χρόνια
φυλακή. Μάλιστα.
Τι ακριβώς, λοιπόν, κάνουν οι κανονισµοί; Τι κυρώσεις και περιοριστικά µέτρα βάζουν;
Σας διαβάζω: «απαγόρευση εξαγωγών, εισαγωγών» -εντάξει,
αυτά δεν τα κάνουν τα κινήµατα- «χρηµατοοικονοµικών ενισχύσεων». Χρηµατοοικονοµικές ενισχύσεις εννοεί από πολλές πλευρές.
Για να δούµε, λοιπόν. Παίρνει απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

αύριο και λέει «εµπάργκο στην τάδε χώρα», επειδή έτσι θέλει και
επειδή έτσι το κάνει. Φαντάζοµαι, επειδή µίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για τους δικτάτορες…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Οµόφωνα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν υπάρχει οµόφωνα. Κάνετε λάθος.
Οµόφωνη είναι η πολιτική απόφαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αυτό λέω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όταν παίρνονται αποφάσεις για κυρώσεις, απαιτείται ειδική πλειοψηφία και δεν είναι οµοφώνως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Στην πολιτική.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη µας κάνετε και µάθηµα τώρα. Πηγαίνετε να διαβάσετε. Οµόφωνες είναι οι πολιτικές αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Τριαντάφυλλε, αφήστε να ολοκληρώσει ο οµιλητής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
Οµόφωνες είναι οι πολιτικές αποφάσεις. Όµως όταν παίρνονται αποφάσεις για κυρώσεις, χρειάζεται ειδική πλειοψηφία.
Λέω, λοιπόν, παίρνει αποφάσεις και φαντάζοµαι…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι της σχολής Χρυσοχοΐδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και φαντάζοµαι, κύριε Υπουργέ, επειδή και ο κόσµος δεν ξέρει τι γίνεται ή µάλλον ξέρει πολύ
καλά- ότι δεν παίρνει αποφάσεις για τη Σαουδική Αραβία. Είναι
δικτατορία η Σαουδική Αραβία, ναι ή όχι εσείς που µιλάτε για δικτατορίες; Γιατί του Άσαντ είναι και της Σαουδικής Αραβίας δεν
είναι; Είναι του Κατάρ η µοναρχία, την οποία έχετε στα ύψη µε
οικονοµικές σχέσεις; Τι είναι εκεί; Δηµοκρατία; Πήρε καµµία
φορά κανένα µέτρο; Δεν µιλάµε για παραβιάσεις, µιλάµε για φρικτά πράγµατα που γίνονται. Κουβέντα. Άρα είναι πολιτικό το ζήτηµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: ...πρόταση εκφέρουν και µετά
σας το λένε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι.
Εποµένως, λοιπόν, αν αύριο, παραδείγµατος χάριν, ένα κίνηµα
στείλει τρόφιµα, είναι χρηµατοοικονοµική ενίσχυση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Καλά τώρα. Είναι ανθρωπιστικό
ίδρυµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
είναι δυνατόν τώρα να συνεχίσουµε έτσι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα µιλήσει ο εισηγητής…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πειράζει. Είναι διαφωτιστικά αυτά
τα πράγµατα. Να διαβάσει κι ο κόσµος, να βλέπει πώς έχουν γίνει
µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, δεν µπορεί να
γίνουµε και δικαστήριο εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα επανέλθω µε τις τροµοκρατικές
οργανώσεις.
Και ξαναλέω σε εσάς εδώ τους Ευρωπαίους -Ευρωπαίοι είµαστε κι εµείς, αλλά λέω εσείς που είστε µε την Ευρωπαϊκή Ένωσηότι στη Συρία όλες οι εγκληµατικές, δολοφονικές -και ό,τι µπορεί
να πει κανένας- οµάδες, συµµορίες της Αλ Κάιντα, άλλων παρακλαδιών, µισθοφόροι από είκοσι εννέα χώρες, αποδεδειγµένα
που κατεβαίνουν κι έχουν οµάδες, σφάζουν και ρηµάζουν και
τώρα κάνουν και σκοποβολή σε εγκύους. Μην τα φορτώσετε στο
καθεστώς και αυτά, έτσι όπως µεταδίδουν τα µέσα ενηµέρωσης.
Θέλω να πω γι’ αυτό κάτι, για να γνωρίζουν όσοι µπορεί να παρακολουθούν. Στον πόλεµο κατά της Γιουγκοσλαβίας υπήρχε
γραφείο στην Ιταλία, το οποίο το καταγγείλαµε και το αποκαλύψαµε µέσω δηµοσιευµάτων, το οποίο διοργάνωνε εκδροµές στο
Σεράγεβο µε τον εξής τίτλο: «Θέλεις να απολαύσεις τη χαρά του
ελεύθερου σκοπευτή; Έλα στο γραφείο µας». Και πήγαιναν στο
Σεράγεβο και έκαναν σκοποβολή στους ανθρώπους. Το έκλεισε
η ιταλική κυβέρνηση, όταν το πήρε χαµπάρι. Αυτά γίνονται και
στη Συρία.
Για πείτε µας, λοιπόν, αυτές οι οµάδες είναι στη λίστα των τροµοκρατικών οργανώσεων, κυρίες και κύριοι, που υποστηρίζετε
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Όχι. Ποιοι είναι; Το Λαϊκό
Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ή άλλα. Ακόµα
και µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είναι διαφορετικά τα συµ-
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φέροντα, τους µουτζαχεντίν, για παράδειγµα, που υπάρχουν σήµερα στο Ιράν, γίνεται προσπάθεια να τους βγάλουν από τη λίστα
των τροµοκρατικών οργανώσεων, γιατί τώρα δεν τους βολεύει
να θεωρούνται τροµοκράτες, ενώ πριν τους βόλευε να θεωρούνται τροµοκράτες. Είναι πραγµατικότητα αυτή ή όχι;
Και αν, λοιπόν, ένα κίνηµα κάνει αλληλεγγύη σε ένα λαό και σε
µία τέτοια οργάνωση, τι θα το κάνετε; Εµείς κάνουµε για ορισµένες και το λέµε ευθέως και στη Βουλή και δηµόσια. Δεν το κάνουµε κρυφά. Δίνουµε ενισχύσεις σε λαούς και σε κινήµατα που
παλεύουν. Δύο χρόνια φυλακή; Κατέβηκε η ποινή. Να, λοιπόν,
πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Πάµε και παρακάτω. Δέσµευση περιουσιακών στοιχείων, κρατικών, φυσικών ή νοµικών, περιορισµοί στο εµπόριο, στις µεταφορές, περιορισµοί στην εισδοχή και κυκλοφορία προσώπων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν θα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιους ότι δεν τους θέλει να κυκλοφορούν,
δεν θα µπορούµε να καλέσουµε έναν εκπρόσωπο απ’ αυτούς να
παρευρεθεί σε µία εκδήλωση να πει κάτι;
Και ξέρετε, τα όρια έχουν ξεπεραστεί πια. Αυτήν την υποκρισία
τη ζήσαµε και την έχω ζήσει και προσωπικά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαίωµα να καλεί τον εκπρόσωπο της µειοψηφίας που πήρε 5% στις εκλογές της Λευκορωσίας στο Ευρωκοινοβούλιο και να δηλώνει ανοιχτά ότι του χρηµατοδοτεί όλη
την προεκλογική εκστρατεία. Τα δήλωσε ο ίδιος ο Μπαρόζο και
πολλοί άλλοι. Θα σας φέρω και τα πρακτικά. Αυτό τι είναι δηλαδή; Αυτοί έχουν δικαίωµα να ενισχύουν οικονοµικά όπου θέλουν να ανατρέψουν καθεστώτα. Και το κάνουν και άµεσα και
έµµεσα µέσα από «ΜΚΟ» όπως οι δεκαεπτά που πιάστηκαν για
κατασκοπεία στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί µπορεί να δίνει λεφτά και
να χρηµατοδοτεί. Ενώ, αν κάποιος άλλος δίνει σε άλλον που είναι
αντίθετος, τότε θεωρείται ότι παραβιάζει το δίκαιο και, εποµένως, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, του επιβάλλονται δύο
χρόνια φυλάκισης. Απαράδεκτο!
Κατά τη γνώµη µας, πρέπει να την αποσύρετε, έστω και τώρα.
Δεν είναι αργά ούτε είναι ήττα της Κυβέρνησης.
Αν δεν την αποσύρετε, το πάτε αλλού. Είµαστε γι’ αυτό βέβαιοι
και σας ξαναλέω ότι θα µπλέξετε πολύ άσχηµα µε τον ελληνικό
λαό και µ’ εµάς βέβαια. Και επειδή αφορά τέτοια ζητήµατα αντιιµπεριαλιστικής πάλης και αλληλεγγύης -που ο λαός µας είναι
ευαίσθητος και καλά κάνει και αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από
την ιστορία του και από τη δράση που γίνεται- θα τα βρείτε µπροστά σας όλα αυτά. Για τελευταία φορά σας λέµε να το αποσύρετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παφίλη.
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση Προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης υποχρέων του ν.3213/2003» (Α 154)»».
Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής
για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών.
Ο Υπουργός κ. Μηταράκης, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να
κάνει µία παρέµβαση για µία τροπολογία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τροπολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα ακούσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα το λόγο σχετικά µε την τροπολογία που έχει ήδη
κατατεθεί και στην οποία αναφέρθηκε και η κ. Κωνσταντοπούλου
πριν. Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό άρθρο 890 και ειδικό αριθµό 39, αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. Η εν λόγω τροπολογία εισάγει τρία νέα
άρθρα και θα αναφερθώ εν συντοµία σε αυτά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
ποιος είναι ο αριθµός της τροπολογίας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Η 890/39.
Με το πρώτο άρθρο δίνεται η δυνατότητα «υπερδέσµευσης»,
όπως λέγεται, πιστώσεων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Η προτεινόµενη ρύθµιση δίνει στον Υπουργό Ανάπτυξης
τη δυνατότητα να διανέµει ελεγχόµενα στους φορείς χρηµατοδότησης πιστώσεις, πέραν του εκάστοτε συνολικού ετησίου εγκεκριµένου ορίου πληρωµών του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων, προκειµένου οι φορείς εκτέλεσης των έργων να
µπορούν να προσαρµόζονται στον απρόβλεπτο ρυθµό εξέλιξης
των έργων τους, µε ρητή βεβαίως πρόβλεψη ότι οι συνολικές
ετήσιες δαπάνες του ΠΔΕ σε καµµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το ανώτερο όριο πληρωµών που έχει τεθεί από τη Βουλή
στον προϋπολογισµό.
Πράγµατι, εκ των προτέρων πρόβλεψη µε ακρίβεια του ρυθµού εκτέλεσης κάθε επιµέρους έργου δεν είναι δυνατή, καθώς
αυτός επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από αστάθµητους παράγοντες, όπως δικαστικές διενέξεις, διοικητικές διαδικασίες, αρχαιολογία και ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες, οι οποίοι µπορούν
είτε να τον επιταχύνουν ή να τον επιβραδύνουν.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τα έργα θα προχωρούν µε ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτή που αρχικώς είχε εκτιµηθεί, θα
µπορούν να συνεχιστούν και δεν θα οδηγούνται σε διακοπή εργασιών µε όλες τις αρνητικές συνέπειες της τελευταίας στιγµής,
όταν δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων λόγω
της έλλειψης επιπλέον πόρων.
Το δεύτερο άρθρο αναφέρεται στην εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου στη ΜΟΔ κατά τον ίδιο τρόπο που έχει εφαρµοστεί
στα Υπουργεία και συγκεκριµένα στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων.
Με άλλα λόγια, για τους δηµόσιους υπαλλήλους, των οποίων
οι αποδοχές µειώθηκαν µε την υπαγωγή τους στο ενιαίο µισθολόγιο, προβλέφθηκε µεταβατική περίοδος κατά την οποία η µείωση αυτή επιβάλλεται σταδιακά µε τη θέσπιση της διατήρησης
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υπερβάλλουσας µείωσης. Αντίστοιχη όµως πρόβλεψη δεν είχε
τότε γίνει για τους εργαζόµενους της ΜΟΔ.
Με το δεύτερο άρθρο εξισώνουµε τους εργαζόµενους στη
ΜΟΔ µε τη Γενική Γραµµατεία και να τονίσω ότι η µισθοδοσία
αυτή καλύπτεται κατά 95% από το ΕΣΠΑ, γιατί είναι συγχρηµατοδοτούµενη λειτουργία της ΜΟΔ. Άρα η επίπτωση στον κρατικό
προϋπολογισµό είναι πάρα πολύ µικρή.
Ως προς το τρίτο άρθρο, κατ’ αρχάς καταθέτω µία νοµοτεχνική
βελτίωση στην παράγραφο 2, η οποία θα λέει ότι η έναρξη
ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την κεντρική διοίκηση, όπως
αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1Β του ν.2362/
1995, όπως ισχύει, είναι την 1-1-2014. Ειδικά για τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ως προς τις προµήθειες που εντάσσονται στο
νέο Πρόγραµµα Προµηθειών, η έναρξη ισχύος του ίδιου άρθρου
θα είναι την 1-7-2013.
Στο εν λόγω άρθρο -και καταλήγω µε αυτό- ρυθµίζονται δύο
θέµατα.
Πρώτον, ορίζεται ότι ιδιότητα του προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων δεν αποκλείει την άσκηση
από αυτόν διδακτικών καθηκόντων.
Δεύτερον, ορίζεται ότι η λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών Δηµόσιων Συµβάσεων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
του 2014 για την κεντρική διοίκηση, δηλαδή τα Υπουργεία, µε
την εξαίρεση των προµηθειών που διενεργούνται από τη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου για την οποία ήδη λειτουργεί το σύστηµα.
Με τον τρόπο αυτόν δίνεται περισσότερος χρόνος για την πιλοτική λειτουργία του συστήµατος, ενώ η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου µέσω του ενιαίου προγράµµατος προµηθειών -που ήδη
εκτελείται ηλεκτρονικά- εξάγει τα συµπεράσµατά της από την
πράξη και προχωρά σε βελτιωτικές κινήσεις.
Καταθέτω τη νοµοθετική βελτίωση για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους κύριους Βουλευτές.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µία τελευταία νοµοτεχνική βελτίωση εν όψει
του ότι προέκυψε µετά από αιτήµατα Βουλευτών. Στο άρθρο 1
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να προστεθεί στα αδικήµατα που εξαιρούνται και το «134» και
βεβαίως στο άρθρο 2 που επαναλαµβάνεται. Στην παράγραφο 1
του άρθρου 3 υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος. Η λέξη «όπως»
αντικαθίσταται από τη λέξη «της».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για το 22;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για το 22 τα είπα πριν.
Μίλησε ο κ. Καπερνάρος και το βάλαµε το 22.
Το θέµα της ΕΡΤ που αναφέρθηκε, έχει τελειώσει από καιρό.
Έχει καταργηθεί µε νόµο. Ακολούθησε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχουν λυθεί τα ζητήµατα αυτά και η Βουλή χθες
αποφάσισε. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να επανερχόµεθα. Πολλές
φορές µού δηµιουργείται η εντύπωση από ορισµένους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης ότι αλλάζουµε ρότα υπεράσπισης ενός
ζητήµατος µόνο και µόνο γιατί δεν έχουµε να πούµε κάτι ή δεν
θέλουµε να παραδεχθούµε τα θετικά ενός νοµοθετήµατος. Χθες
ειπώθηκε ότι οι πολλές τροπολογίες δηµιουργούν ζητήµατα εύνοιας προς κάποιες κατηγορίες πολιτών. Εγώ περίµενα να ακούσω γι’ αυτά τα θέµατα σήµερα, αλλά δεν άκουσα τίποτα.
Για το θέµα της ηθικής απαξίας των αδικηµάτων είπα ότι θα
προτιµούσα µία ποινή βαρύτερη σ’ ένα αδίκηµα -παραδείγµατος
χάριν, µία βαριά ή µία επικίνδυνη σωµατική βλάβη- από µία µικρότερη ποινή για κάποιον που έχει κάνει εγκλήµατα κατά των
ηθών, παραδείγµατος χάριν, έναν παιδεραστή, δηλαδή αυτό να
έχει µεγαλύτερη ηθική απαξία. Εξέφρασα προσωπική άποψη ότι
τα αδικήµατα αυτά έχουν µία µεγαλύτερη ηθική απαξία από ένα
αδίκηµα που µπορεί ενδεχοµένως να γίνει εν βρασµώ ψυχικής
ορµής ή σε µία διένεξη. Αυτή ήταν η έννοια στην οποία αναφέρθηκα.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα ήθελα να πω ότι ο Κώδικας
Δικηγόρων -για τον οποίον έγινε τόσος θόρυβος- πράγµατι έχει
λειτουργία µόνο ενός µήνα. Ανέκυψαν προβλήµατα κατά τη διάρκεια του µηνός λειτουργίας, πράγµατα τα οποία ούτε η επιτροπή,
που αποτελείτο αποκλειστικά από δικηγόρους µπόρεσε να δει,
ούτε στη συνέχεια και το Υπουργείο που επεξεργάστηκε το θέµα.
Είναι ζητήµατα που προέκυψαν από την πράξη. Δεν υπάρχει καµµία ουσιαστική διάταξη που να αλλάζει τη φιλοσοφία του νοµοθετήµατος. Όπως είδατε, ήταν κυρίως νοµοθετικές βελτιώσεις.
Η πράξη, λοιπόν, δηµιούργησε τα ζητήµατα αυτά και τα φέραµε.
Δεν είναι εβδοµήντα σελίδες, όπως λέτε. Είναι πολύ λιγότερες,
όπως ξέρετε. Είναι πέντε-έξι σελίδες. Οι άλλες είναι τα παραρτήµατα. Τα παραρτήµατα επαναλήφθηκαν γιατί έτσι έπρεπε να
γίνει. Αυτή όσον αφορά την τροπολογία 888.
Η δεύτερη τροπολογία, η 887, αφορά τα ζητήµατα των υπερωριών και τα ζητήµατα του πενθηµέρου, όπως και τις αποζηµιώσεις των υπαλλήλων κράτησης. Όπως είπα και προχθές, αυτά
τα χρήµατα τα πήρε το Υπουργείο και τα έχουµε σε κωδικό. Είναι
αµαρτία να µην τα πάρουν οι άνθρωποι.
Για το τελευταίο που αναφέρατε, αντιλαµβάνοµαι τι θέλετε να
πείτε, αλλά είναι µία νοµιµοποίηση συµβάσεων µισθώσεως τις
οποίες είχαν αιτηθεί µετά τις 2-2-2012 για το έργο καθαριότητος
και συντήρησης δικαστικών καταστηµάτων. Εάν δεν δώσουµε τα
χρήµατα αυτά, τι θα γίνει; Οι εργαζόµενοι θα κάνουν αγωγές και
θα τους βάλουµε σε µία περιπέτεια. Οι αγωγές θα στηρίζονται
είτε στον αδικαιολόγητο πλουτισµό επικουρικά είτε σε κάτι άλλο.
Δεν ξέρω αν είναι άκυρη η σύµβαση. Ίσως δεν είναι. Δεν είµαι
έτοιµος να απαντήσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εµείς λέµε «ΝΑΙ».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το βέβαιο είναι ότι θα
κάνουν αγωγές. Γιατί να τους βάλουµε σε µια ταλαιπωρία ενώ
έχουµε τα χρήµατα;
Για την τροπολογία 890 µίλησε ο κ. Μηταράκης, εκείνοι την εισήγαγαν και δεν θα αναφερθώ εγώ.
Η τροπολογία 889 για την οποία έγινε θόρυβος, όπως είπα και
στον κ. Παφίλη χθες, πράγµατι µε προβληµάτισε και εµένα τι
προεκτάσεις µπορεί να έχει αυτό. Γι’ αυτό χθες όλη νύχτα κάθισα
και ασχολήθηκα µε αυτό. Ήρθα σε επαφή µε πρώην συναδέλφους που βρίσκονται στη ΜΕΑ, στη Μόνιµη Εθνική Αντιπροσωπεία στο εξωτερικό, αλλά και µε συνάδελφο –µε την παλιά
ιδιότητα- που τον έχω στο Υπουργείο. Βρίσκεται στην αίθουσα
τώρα και ασχολήθηκε µε το θέµα αυτό. Γι’ αυτό αφαιρέσαµε -να
µην υπάρχει καµµία αµφιβολία- τις αποφάσεις του Συµβουλίου.
Οι κανονισµοί, όπως ξέρετε ως έµπειρος και παλιός Ευρωβουλευτής, είναι υποχρεωτικοί από τη στιγµή που θα ψηφιστούν.
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Όµως, το ζήτηµα εδώ είναι –και θα τα πούµε και στην εισηγητική έκθεση- να αποφύγουµε αυτές τις παράνοµες εµπορικές συναλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα µε τα ευαίσθητα θέµατα
που είπατε ή όταν θέλουµε να υπερασπιστούµε κάποιον αγώνα
που είναι σωστός, για τα δηµοκρατικά ιδεώδη κ.λπ.. Και σας ανέφερα χθες το παράδειγµα της Σερβίας που είχα την τιµή να πάω
τότε, όταν βοµβαρδιζόταν το Βελιγράδι. Θα έπρεπε, δηλαδή, να
είµαι κατηγορούµενος, ανεξαρτήτως του ότι η ανθρωπιστική
βοήθεια σαφώς εξαιρείται. Και δεν τιµωρείται όποιος παραβιάζει
τον κανονισµό, αλλά όποιος παραβιάζει κανονισµό που επιβάλλει
κυρώσεις. Έχει διαφορά. Άρα, λοιπόν, εάν δεν τιµωρείται αυτός
που παραβιάζει κανονισµό που επιβάλλει κυρώσεις, διερωτώµαι
ποια είναι η αξία; Τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, µου
επιτρέπεται µια διακοπή στο σηµείο αυτό, επειδή το θέµα είναι
σοβαρό;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το θέµα που συζητάµε αφορά και το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης κανονισµών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εάν και εσείς –από ό,τι διαπιστώνω- έχετε προβληµατισµό, ας
ερευνήσουµε αν µπορεί να γίνει παρέµβαση έστω και εκ των
υστέρων. Παρεµπιπτόντως το λέω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Λέτε για τον Κανονισµό;
Μιλάµε για τις προσθήκες του 458.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Άκουσα αυτό που είπατε για τον κανονισµό, ότι πρέπει να εκτελεστεί, αλλά υπάρχουν
σηµεία που σας προβληµάτισαν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα έβγαλα αυτά.
Αφαιρέθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Διορθώθηκαν δηλαδή;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως. Έφερα τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. Δεν προεδρεύατε τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εν πάση περιπτώσει,
µπορούµε να το δούµε και ως αυτοτελές θέµα µετά τη διαδικασία αυτή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εάν δούµε ότι δηµιουργούνται προβλήµατα τα οποία θα βλάπτουν αξιακά θέµατα,
εδώ είµαστε, θα τα δούµε και θα τα διορθώσουµε µε άλλη παρέµβαση.
Όσον αφορά την «οντότητα» στην οποία αναφέρθηκε –νοµίζωο κ. Γκιόκας αλλά κυρίως ο κ. Καπερνάρος, είναι µια έκφραση η
οποία χρησιµοποιείται. «Κρατική οντότητα», «οντότητα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιµοποιείται πάρα πολύ σε πολλά νοµοθετήµατα –θα σας τα πει και ο κ. Παφίλης που ήταν Ευρωβουλευτής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι µάστορες σε αυτά, κύριε
Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι σηµαίνει; Βγαίνει
από το «ον» , από το «υπάρχω», όταν δεν µπορώ, δηλαδή, να καλύψω µε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µια οργάνωση, µια οµάδα.
Θα µπορούσε, για παράδειγµα, η οντότητα αυτή να ήταν δύο,
τρία φυσικά πρόσωπα που έχουν πλοία, που δεν έχουν ενδεχοµένως νοµική προσωπικότητα, αλλά ούτε ως φυσικά πρόσωπα
µπορούµε να τα πιάσουµε. Ως οµάδα να µπορεί να έρθει ενώπιων
της δικαιοσύνης, διότι παραβιάζουν το εµπάργκο, δηλαδή κάνουν λαθρεµπόριο πετρελαίου ή λαθρεµπόριο όπλων.
Εξάλλου, -και αναφέροµαι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑαπό ό,τι ακούω -αν αληθεύει βέβαια- ο Αρχηγός σας θα είναι
υποψήφιος για ένα κορυφαίο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν θα εφαρµόσει τους κανονισµούς που είναι υποχρεωτικοί;
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Απλώς το θέτω ως προβληµατισµό.
Η τροπολογία για την οδηγία που αφορά την Κροατία, πραγµατικά θα έπρεπε αυτή –το δέχοµαι και εγώ- να είναι σε ξεχωριστό νοµοθέτηµα. Συνηθίζεται, βέβαια, σε εντελώς οριακές
περιπτώσεις όταν έχουµε µια πίεση. Γιατί το κάνουµε αυτό και τι
λέει η τροπολογία αυτή;
Πρέπει να σας ενηµερώσω ότι µετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Κροατίας ήταν αναγκαίο να τροποποιηθεί η
νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων, ώστε να αναφερθούν
ρητά, όπως γίνεται και µε τα υπόλοιπα κράτη τα οποία έχουν ενταχθεί και µε τα µέλη, ποιες είναι οι δηµόσιες αρχές της χώρας
αυτής που έχουν χαρακτήρα αναθέτουσας αρχής και δεσµεύονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και ειδικά όσον αφορά αναγνώριση διάφορων άλλων θεµάτων όπως είναι τα πτυχία κ.λπ..
Αυτή, βεβαίως, είναι η ουσία. Ο τύπος ότι έρχεται έτσι, εντάξει,
απλώς δείξτε λίγη κατανόηση δεν χάθηκε ο κόσµος, αλλά κατά
τ’ άλλα είναι ίδιες οδηγίες οι οποίες έχουν περάσει σε όλες τις
χώρες που έχουν ενσωµατωθεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία 886 την οποία φέρατε που
αφορά το νόµο -δεν γίνονται δεκτές οι τροπολογίες των Βουλευτών, κύριε Πρόεδρε, όλες- ειδικά η 886 δεν γίνεται δεκτή, γιατί
αλλάζει όλη τη δοµή και τη φιλοσοφία του νοµοθετήµατος. Στην
πράξη, είπα, αν δούµε ότι υπάρχουν ατέλειες, εάν υπάρχουν
προβλήµατα όταν αρχίσουµε κι εφαρµόζουµε το σύστηµα της
ηλεκτρονικής επιτήρησης, πράγµα που δεν βλέπω να γίνεται
αύριο, µεθαύριο γιατί πρέπει να γίνουν οι διαγωνισµοί για να προµηθευτούµε το υλικό όλο και να γίνουν οι εγκαταστάσεις για την
ηλεκτρονική επιτήρηση, έχουµε καιρό να δούµε ποιες θα είναι οι
ατέλειες για να τις ενσωµατώσουµε και να κάνουµε παρεµβάσεις. Είπα βεβαίως ότι κατά την επεξεργασία του προεδρικού
διατάγµατος θα µας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουµε.
Το ίδιο ισχύει και για την πρόταση του κ. Καπερνάρου. Δεν εµµένω στο εκπρόθεσµο. Εµένα µε ενδιαφέρει η ουσία, το εκπρόθεσµο είναι το δευτερεύον. Θα τα δούµε αυτά. Οι παρατηρήσεις
έχουν µία βάση, αλλά πρέπει να τις δούµε κάποια στιγµή µε προσοχή.
Σχετικά µε την άλλη πρόταση που έφερε η ΔΗΜΑΡ και ο κ. Πανούσης, για τη Μονάδα Μέριµνας των Νέων, το είπα και χθες,
είναι πράγµατι ένα σωστό νοµοθέτηµα που πρέπει να γίνει, χρειάζεται όµως προεδρικό διάταγµα, που επισπεύδον Υπουργείο
είναι το Υπουργείο Υγείας. Θα έρθουµε, εποµένως, σε επαφή µε
τον Υπουργό Υγείας και νοµίζω ότι είναι κάτι σωστό που πρέπει
να γίνει.
Στην άλλη παρατήρηση, που έφεραν ο κ. Σταµενίτης και ο κ.
Γεωργαντάς, επιφυλάχθηκα γιατί έχει και ζητήµατα άλλου
Υπουργείου καθώς αφορά τους ενεργειακούς επιθεωρητές κ.λπ.
και θα ήθελα να το συζητήσουµε πρώτα µε τον αρµόδιο Υπουργό
και µετά να το συζητήσουµε ξανά σε µία άλλη περίπτωση.
Το ίδιο ισχύει όχι για το εκπρόθεσµο, αλλά για την τροπολογία
που έφερε ο κ. Ταλιαδούρος για τα πτυχία νοµικού τµήµατος
σχολής. Αυτό είναι ένα θέµα κι επειδή πρόσφατα ψηφίστηκε,
θέλω να δούµε ποιες είναι οι διαφορές αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ
και ΣΑΕΠ. Είναι ένα ζήτηµα που για να µη δηµιουργήσουµε πρόβληµα θα το δούµε γιατί ήδη οι δικηγόροι εντοπίζουν στο δικηγορικό σύλλογο δυστυχώς κι άλλα προβλήµατα και θα κάνουµε
κι άλλες παρεµβάσεις, οπότε θα µας δοθεί η ευκαιρία να τα
δούµε.
Βεβαίως, και για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 885 και ειδικό αριθµό 34, είναι ένα θέµα αυτό. Πράγµατι, προβληµατίζει.
Την κατέθεσαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Δεν µπορώ να πω
ότι είµαι αρνητικός σε αυτήν την τροπολογία, αλλά θα µας δοθεί
η ευκαιρία να τη συζητήσουµε σε ένα άλλο νοµοθέτηµα. Θέλει
λίγο επεξεργασία.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δηλαδή, είστε θετικός;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως είναι η τροπολογία του κ. Λοβέρδου µε τον κ. Αηδόνη, που αφορά την
περίπτωση αν πρέπει να διατηρείται η αυτόφωρος διαδικασία
στα εγκλήµατα Τύπου, κύριε Πρόεδρε, ειδικά όµως µόνο στα δύο
αδικήµατα, δηλαδή της εξύβρισης, 361 προφανώς εννοεί, και
363 επόµενα που είναι η απλή και η συκοφαντική δυσφήµιση.
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Είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα το θέσουµε στην Επιτροπή του Ποινικού Κώδικα όπου γίνονται τροποποιήσεις. Επειδή οργανικά
πρέπει να ενταχθεί εκεί, θα τεθεί υπ’ όψιν της επιτροπής του Ποινικού Κώδικα.
Τώρα, όσον αφορά τα επιµέρους άρθρα του νοµοσχεδίου, τα
έχουµε αναπτύξει και στην επιτροπή και προχθές, οπότε δεν νοµίζω ότι µπορώ να προσθέσω πολλά πράγµατα, εν όψει του ότι
αυτά που ζητήθηκαν µε τροπολογίες, τα περισσότερα έγιναν
δεκτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω τη βοήθειά σας για να δούµε πώς θα
δουλέψουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μπορώ να έχω µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κύριε
συνάδελφε, να ακούσετε το θέµα που θέλω να θέσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θέλετε να ακούσετε πρώτα το
δικό µου θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι. Πρώτα θα µιλήσει το Προεδρείο.
Ζήτησαν κι άλλοι συνάδελφοι δευτερολογίες και το Προεδρείο
συνεννοήθηκε µαζί τους να αποφύγουν τις δευτερολογίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι, δεν είναι δευτερολογία.
Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε. Παραιτηθήκαµε από τη δευτερολογία µας για να διευκολύνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για το λόγο αυτόν
δόθηκε και χρόνος µε άνεση.
Τώρα αν είναι κάτι, δεν θέλω να προκαλέσει, δηλαδή να µη
χρειαστεί να απαντήσει κάποιος άλλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Καπερνάρο, έχετε τον λόγο εκτός Κανονισµού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, η δική µου τροπολογία είναι εκπρόθεσµη, διότι ήδη η δική σας τροπολογία για
τον Κώδικα περί Δικηγόρων ήρθε την Παρασκευή το βράδυ.
Ήταν δεδοµένο ότι ήταν γεννηµένη εκπρόθεσµη, έτεκεν εκπρόθεσµη η τροπολογία, διότι όταν την πήραµε την Παρασκευή το
βράδυ, γεννιέται εκπρόθεσµη.
Αυτό και για τον κύριο Πρόεδρο. Χρειάστηκα δεκατριάµισι
δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν είναι θέµα χρόνου.
Μου επιτρέπετε µισό λεπτό; Δεν αφορούν τον ελληνικό λαό
αυτά που θα πω τώρα.
Ξέρετε όλα τα Σώµατα έχουν και ένα τεχνικό µέρος που
αφορά τη λειτουργία τους. Είναι θέµα προγραµµατισµού χρόνων. Είναι θέµα διευθέτησης διάφορων τεχνικών λεπτοµερειών.
Αλίµονο! Εγώ χαίροµαι να έχουµε τη δυνατότητα να συζητούµε.
Θα παρακαλούσα για τη θετική συνεργασία σας για να προχωρήσουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ
δεν έθεσα θέµα εκπρόθεσµου των τροπολογιών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω ζητήσει
δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, το Προεδρείο παρακάλεσε …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν είπα ότι δεν θα δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, να το συζητήσουµε τότε. Με βάση τους χρόνους δεν δικαιούστε δευτερολογία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ξέρω πότε το είπε αυτό το
Προεδρείο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τώρα εδώ είµαστε
και το Σώµα αποφασίζει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλετε µπορούµε να κάνουµε. Μισό λεπτό να συνεννοηθούµε όµως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό. Όταν είµαστε σε ένα Σώµα πρέπει να ακούµε όλες τις απόψεις. Με βάση
τους χρόνους δεν υπάρχει δικαίωµα δευτερολογίας σε κανέναν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορείτε να
στερήσετε τις δευτερολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κυρία
Κωνσταντοπούλου, θέλω να θέσω ένα πρακτικό θέµα.
Εάν το Σώµα θέλει να συνεχίσουµε µε δευτερολογίες, βεβαίως
να συνεχίσουµε. Αυτό σηµαίνει ότι δεν λαµβάνεται καθόλου υπ’
όψιν κάτι το οποίο λέει το Προεδρείο.
Ερωτάται το Σώµα: Θέλετε να συνεχίσουµε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα
λεπτό τον λόγο, για να εξηγήσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Στηρίζουµε την πρόταση του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, δεν υπάρχει
ένας Βουλευτής…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μίλησε ο Υπουργός τώρα, δεν
θα απαντήσουµε σε αυτά που είπε ο Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορεί να απαντήσουµε, µπορεί να µην απαντήσουµε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, εγώ ζητώ να µιλήσω. Ζητώ
δευτερολογία και έχω επιφυλαχθεί για δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία.
Ερωτάται το Σώµα αν θέλει να προχωρήσουµε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, πώς ερωτάται το Σώµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κυρία
συνάδελφε. Έχουν πολλοί το δικαίωµα της δευτερολογίας. Τυπικά όλοι έχουν το δικαίωµα της δευτερολογίας. Εγώ δεν µπορώ
να δώσω το λόγο σε έναν µόνο Βουλευτή ή σε µια Βουλευτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε όποιον θέλει θα δώσετε, σε
όποιον ζητεί να ασκήσει το δικαίωµα της δευτερολογίας, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι, υπάρχουν και
κάποια θέµατα, όπως σας εξήγησα, τα οποία απαιτούν ένα επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα στο Προεδρείο και τους Βουλευτές,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
Στις 15:15’ εδώ µέσα ήσασταν εσείς και ήταν ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν είχαµε καµµία ένδειξη ότι υπήρξε ενδιαφέρον. Μην επεκταθώ περισσότερο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με συγχωρείτε, εγώ είχα ζητήσει
δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τα δικαιώµατα υπάρχουν, αλλά ασκούνται εντός κάποιων πλαισίων αµοιβαίων υποχρεώσεων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εµείς συµφωνούµε µε την πρόταση
του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εάν επιµείνει η κ.
Κωνσταντοπούλου, εγώ θα της δώσω τον λόγο. Δεν έχω άλλη
δυνατότητα. Δεν µπορώ να κάνω ψηφοφορία.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Εγώ καταλαβαίνω την προσπάθειά
σας να συνοψίσουµε, απλά επειδή ο Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Καµµία προσπάθεια
σύνοψης δεν κάνει το Προεδρείο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο προτείνει µια διαδικασία.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ναι. Προτείνει µια διαδικασία. Εγώ
θα έλεγα ότι αν υπάρχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως. Ο χρόνος
οµιλίας, κυρία Κατριβάνου, ήταν οκτώ λεπτά. Να σας διαβάσω
πόση ώρα µίλησε ο καθένας;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εδώ ανακαλύψαµε
τη διαδικασία;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Έχετε δίκιο πάνω σ’ αυτό. Οι τροπολογίες ήταν άπειρες. Υπήρχε ένα νοµοσχέδιο και άπειρες τροπολογίες. Με αυτήν τη λογική είπαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν επιµείνετε ότι θέλετε να δευτερολογήσετε, το Προεδρείο θα σας δώσει τον λόγο
να δευτερολογήσετε. Δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Ποιος θέλει να δευτερολογήσει;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ζήτησα καν
το λόγο επί προσωπικού παρά την προσωπική επίθεση που έγινε,
ακριβώς για να συντοµεύουµε. Αποφασίσαµε το πρωί υπό την
προεδρία του κ. Καλαντζή ότι θα πάµε µέχρι τις 18:00’. Η ώρα
είναι 16:20’. Ίσως να µη σας ενηµέρωσαν οι υπηρεσίες. Αυτή
ήταν η πρωινή απόφαση, ότι η διαδικασία θα πάει µέχρι τις
18:00’. Η ώρα είναι 16:20’. Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί πρέπει να
γίνεται αυτή η συζήτηση και να χάνουµε ίσως και άστοχα χρόνο.
Στα τέσσερα λεπτά που δικαιούµαι για δευτερολογία θα ήθελα
να πω τα εξής: Πρώτον, κύριε Υπουργέ, δεν κάνατε καµµία πρόοδο, θα µου επιτρέψετε να πω, σε σχέση µε τις παρατηρήσεις
που έγιναν από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Σας είπαµε, είµαστε κατά των εξαιρέσεων. Εξέφρασε την ίδια
άποψη και η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων. Εξέφρασε την ίδια
άποψη ακόµα και ο κ. Κουτσούµπας, που είναι Πρόεδρος της
Επιτροπής Σωφρονιστικού και ανήκει στο κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, στο οποίο ανήκετε και εσείς και αντί να απαλείψετε τις
εξαιρέσεις, τις ενισχύετε.
Δεύτερον, ο κ. Τριαντάφυλλος ήρθε σήµερα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε σε πράγµατα, τα
οποία δεν ειπώθηκαν από εµένα, προφανώς κακώς ενηµερωθείς
από κακά φερέφωνα.
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν αναφέρθηκα καθόλου στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής σας
Οµάδας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Είπατε ότι λείπουµε όλοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ίσως ως έχων τη µύγα µυγιαστήκατε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αναφερθήκατε στο ότι
λείπουµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ! Να ολοκληρώσει η κυρία συνάδελφος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διότι αναφέρθηκα σε πλήθος
αξιόποινων συµπεριφορών που συνδέονται µε στελέχη σας και
οι οποίες αντιµετωπίζονται ευνοϊκά, αξιόποινων συµπεριφορών
που αφορούν και τον Πρόεδρό σας και ίσως γι’ αυτό µυγιαστήκατε και σπεύσατε να µιλήσετε ως θιγείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Είστε πρωταθλήτρια στη
συκοφαντία και το λαϊκισµό!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω να σας πω ότι είναι άλλο η
ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και είναι άλλο η πολιτικοποίηση της αξιόποινης δράσης. Αυτό το δεύτερο είναι αυτό που κάνετε εσείς. Θέλετε τις ποινικές και αξιόποινες συµπεριφορές να
τις αναγάγετε σε δήθεν πολιτική δράση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αυτό είναι λαϊκισµός!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει ένα ενδιαφέρον τι θα αποφασίσει η Κοινοβουλευτική σας Οµάδα και για το θέµα των ναυπηγείων Σκαραµαγκά και τι θα ψηφίσετε στην αίτηση εξεταστικής
επιτροπής που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Υπουργέ, σας είπαµε να µας δώσετε τη δυνατότητα
καλές ρυθµίσεις, τις οποίες φέρνετε και αφορούν την καταβολή
χρεωστουµένων, οφειλοµένων υπερωριών στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, να τις ψηφίσουµε, γιατί θέλουµε να ψηφίσουµε «ΝΑΙ», αλλά δεν θέλουµε να ψηφίσουµε «ΝΑΙ» στην
αναδροµική νοµιµοποίηση συµβάσεων που δεν έχουν ελεγχθεί,
θέλουµε να ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Κάντε µία νοµοτεχνική βελτίωση και πείτε ότι είναι δύο άρθρα.
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Διότι όταν το φέρνετε σαν τέσσερις διαφορετικές παραγράφους
σε µία τροπολογία, µας υποχρεώνετε να πάµε στο «ΠΑΡΩΝ», σε
κάτι για το οποίο εµείς είµαστε για τις τρεις από τις τέσσερις παραγράφους θετικοί.
Γιατί δεν συµβάλλετε στο να επιτευχθεί µία ευρεία συναίνεση
σε αυτό το κοµµάτι; Για να πείτε µετά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε
τις υπερωρίες; Μα, σας λέµε ότι θέλουµε να τις ψηφίσουµε.
Όµως, µη µας υποχρεώνετε να νοµιµοποιήσουµε διαδικασίες
µέσα στο δηµόσιο τοµέα που δεν προάγουν τη διαφάνεια και
είναι στοιχείο της αρµοδιότητάς σας η διαφάνεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το πώς γίνονται οι δηµόσιες συµβάσεις και οι αναθέσεις και
στη δικαιοσύνη είναι στοιχείο που άπτεται διαφάνειας. Γιατί θέλετε να µας κάνετε ντε και καλά να παρασυρθούµε στο «ΝΑΙ» σε
κάτι το οποίο θέλουµε να καταγράψουµε ως διαφοροποίηση.
Άρα έχετε την ευχέρεια κι αυτό σας ζητώ να κάνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εφαρµόστε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώθηκε ο
χρόνος σας, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω µε µία φράση,
κύριε Πρόεδρε.
Εν σχέσει µε όσα είπατε για το ζήτηµα των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλω να σας πω ότι τα ίδια πεδία τα οποία
ανέφερα χθες -δηλαδή απαγόρευση παρακολούθησης ακόµα και
αθλητικών εκδηλώσεων- τα ίδια αυτά πεδία είναι αντικείµενα κανονισµών στον τοµέα που αναφέρετε.
Οφείλετε να αποσύρετε την τροπολογία. Εµείς θα την καταψηφίσουµε γι’ αυτόν τον λόγο. Δεν έχω χρόνο γιατί δεν µου δίνει
το Προεδρείο και δεν έχω διάθεση να γίνει οποιαδήποτε άλλη
αντιπαράθεση. Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ σε όλα τα άλλα, στα
οποία εσείς αναφερθήκατε µόλις πριν από λίγο κι εµείς δεν µπορούµε δυστυχώς να σχολιάσουµε, γιατί εφαρµόζεται για πρώτη
φορά έτσι ο Κανονισµός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, όσο µπορείτε πιο σύντοµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όπως είδατε και εχθές
αλλά και σήµερα εγώ ήµουν πολύ πιο σύντοµος από το χρόνο
που πήραν όχι µόνο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αλλά και
οι εισηγητές.
Για την καθαριότητα, αν δείτε την τροπολογία αυτή, όλα όσα
δίνονται και οι υπερωρίες και τα δεδουλευµένα, είναι παρωχηµένου χρόνου. Πήραµε τα χρήµατα, υπήρχε µία δυσχέρεια από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα πήραµε λίγο καθυστερηµένα.
Γιατί να µην τα πάρουν οι άνθρωποι;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς δεν είπαµε να µην τα πάρουν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ, αφήστε να ακούσουµε τον Υπουργό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το ξέρω ότι δεν είπατε
αυτό. Θέλετε να τα πάρουν, δεν λέω όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν µας δίνετε τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουµε την ψήφο µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτού του διαλόγου, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν το επιτρέπει ο Υπουργός,
υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει αυτή η
δυνατότητα. Πώς να το κάνουµε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν είπα ότι δεν θέλετε, µε την έννοια του ουσιαστικού
λόγου, δηλαδή να µην πάρουν τα χρήµατα οι καθαρίστριες. Γιατί
να µην τα πάρουν, όµως, αφού τα δίνουµε στους φύλακες, που
είναι παρωχηµένος χρόνος; Έχουµε τα λεφτά. Γιατί να χαθούν ή
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να επιστραφούν πίσω και να κάνουν αγωγές οι καθαρίστριες;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς δεν λέµε να µην τα πάρουν. Λέµε να µπορούµε να ψηφίσουµε διαφορετικά στο ένα και
διαφορετικά στο άλλο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κάνω, λοιπόν, το ρητορικό ερώτηµα: Γιατί δεν θέλετε να ψηφίσετε να τα πάρουν και
οι καθαρίστριες;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας εξήγησα! Γιατί άπτεται των
συµβάσεων του δηµοσίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν προβλέπεται,
δυστυχώς, από τον Κανονισµό αυτού του τύπου ο διάλογος. Δεν
είναι δική µου ευθύνη αυτό. Δεν προβλέπεται.
Παρακαλώ, λοιπόν, να ολοκληρώσετε για να προχωρήσουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν φταίω εγώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προφανώς, δεν
φταίτε. Κανείς δεν φταίει. Δεν έχουµε να λύσουµε κάποιο πρόβληµα δισεπίλυτο, αλλά πρέπει να διευκολύνουµε τη διαδικασία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να κάνω µια τελευταία παρέµβαση και τελειώνω.
Όσον αφορά τα αδικήµατα που εξαιρούνται στο άρθρο 1, όλες
οι πτέρυγες της Βουλής –όχι όλοι οι συνάδελφοι- είπαν να προστεθούν κάποια ή να παραµείνουν. Μόνο η δική σας τοποθέτηση
ήταν να αφαιρεθούν όλα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Και η Δηµοκρατική Αριστερά!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και ο κ. Κουτσούµπας!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας θυµίζω ότι στην
επιτροπή Βουλευτές σας έλεγαν να προστεθούν και άλλα αδικήµατα. Άρα δεν είχατε και εσείς µια ενιαία γραµµή στο θέµα αυτό.
Βάλαµε, λοιπόν, αυτά τα οποία κρίναµε απαραίτητα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μα τι λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κατριβάνου,
δεν έχετε τον λόγο και ούτε τον δικαιούστε…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, αλλά
µας λέει πράγµατα που δεν ισχύουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): ...και φέρνετε σε δύσκολη θέση εµένα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
Δεν θα τον ζητούσα σε άλλη περίπτωση, αλλά επειδή είπε αυτά
ο κύριος Υπουργός, θέλω να δευτερολογήσω. Αφορά πράγµατα
που είπε και θέλω να του απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι. Τελειώσαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και
κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή
τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποι-
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ήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 880 και ειδικό 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 880 και ειδικό 32 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 887 και ειδικό 36 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 887 και ειδικό 36 έγινε δεκτή ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 888 και ειδικό 37 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 888 και ειδικό 37 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 889 και ειδικό 38 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ : Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 889 και ειδικό 38 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 890 και ειδικό 39 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ : Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 890 και ειδικό 39 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ : Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί των άρθρων και τροπολογιών κατά πλειοψηφία.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται γι’ άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας εύχοµαι καλή εθνική εορτή!
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.27’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

