ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ’
Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1892
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1837, 1838, 1842, 1843,
1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901,
1905, 1912, 1923, 1924, 1934, 1935, 1938, 1941, 1951
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 1896, 1897
4. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ", το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Ζωγράφου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης,
το 2ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ναυπλίου, το Γυµνάσιο Ευξεινούπολης Μαγνησίας, το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το
1ο Δηµοτικό Σχολείου Καρπενησίου, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας κ. Λάουρα Μπολντρίνι,
και ουγγρική αντιπροσωπεία συνοδευόµενη από την Πρέσβειρα της Ουγγαρίας στην Αθήνα κ. Eszter Sandorfi, σελ.
1840, 1896, 1901, 1909, 1912, 1914, 1920, 1926, 1933
5. Αναφορά στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο, σελ. 1838 - 1900, 1905, 1907, 1909,
1910, 1914, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927,
1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1942,
1943, 1944
6. Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα
ένας Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, σελ. 1945-1950
7. Αναφορά στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, σελ. 1945, 1951
8. Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών, σελ. 1942
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 8 Νοεµβρίου 2013, σελ. 1837
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
i. σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των πτήσεων στη
σύνδεση Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης, σελ. 1838
ii. σχετικά µε την ενηµέρωση για τη διαγραφή των έργων
υποδοµών της Κρήτης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
2007 - 2013, σελ. 1839
β) Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε το
ρόλο του Λιµενικού Σώµατος στην υπεράσπιση της Ελληνικής ΑΟΖ, σελ. 1840
γ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί
αυθαίρετης δόµησης και της καταγραφής των υπό κατεδάφιση κτιρίων, σελ. 1842
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ

σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή
του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις", σελ. 1845
2. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης",
σελ. 1892, 1901
3. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
α) Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και
οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατέθεσαν
σχέδιο νόµου:
i. "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών µελών της, ως τρίτου µέρους της Ισλανδίας και,
ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας", σελ.
1933
ii. "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, ως δεύτερου
µέρους της Ισλανδίας και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου
της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, ως τρίτου µέρους
της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της
Νορβηγίας", σελ. 1933
β) Ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε σχέδια νόµου:
i. "Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012", και ii. "Για την κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2012", σελ. 1942
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,

σελ. 1919-1935
σελ. 1837-1899
σελ. 1899-1919
σελ. 1935-1951

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 1892, 1912
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1892
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 1923, 1924, 1932, 1934,
1935, 1951
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 1837, 1838, 1842, 1843,
1892, 1893, 1894, 1895,
1896, 1897, 1898
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 1896, 1897
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1934, 1935
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 1897

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1837, 1838, 1892, 1899,
1900,1901
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 1901, 1923
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 1899, 1900, 1901, 1905,
1912
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1951
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π,
σελ. 1951
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 1938, 1941
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1941
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 1892
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1932
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 1842
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 1896, 1897
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 1896, 1897
Γ. Επί της αναφοράς στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο:
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Π. ,
σελ. 1897, 1898
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1894, 1895, 1897
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 1892, 1893, 1894, 1895,
1944
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 1895, 1896, 1917
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 1898, 1905, 1940
ΔΡΙΤΣΕΛΗ Π. ,
σελ. 1922
ΙΓΓΛΕΖΗ Α. ,
σελ. 1929
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1935
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. , σελ. 1894, 1927
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 1897, 1898
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1893
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 1940
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 1910
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 1895, 1896, 1898
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 1909
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 1893, 1921
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 1893, 1923, 1924
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1933
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 1898
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 1897, 1900
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 1934
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 1897, 1898
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 1838
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1910, 1943
ΠΑΝΤΖΑΣ Γ. ,
σελ. 1914
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 1937, 1938
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 1920
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 1928, 1932
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 1894, 1895
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ,
σελ. 1907
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. ,
σελ. 1926
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 1944
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1899, 1900
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 1919
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 1927
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 1942
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 1896
Δ. Επί της αναφοράς στη κατάθεση πρότασης δυσπιστίας:
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 1951

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,

σελ. 1951
σελ. 1951
σελ. 1951
σελ. 1951
σελ. 1951

Ε. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ,
σελ. 1841
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 1838
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 1843, 1844
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ,
σελ. 1839, 1840, 1841
ΚΟΥΖΗΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1840, 1841
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 1838
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 1842, 1843
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1839, 1840
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Ι. ,
σελ. 1923, 1924
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 1943
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 1917
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 1905, 1906, 1940
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 1924
ΔΡΙΤΣΕΛΗ Π. ,
σελ. 1922
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 1912, 1913
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α,
σελ. 1935, 1936, 1937
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ά. ,
σελ. 1916
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 1910, 1943
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 1936, 1937
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 1909
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Τ. ,
σελ. 1938
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 1921
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 1923
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1906, 1941
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 1902, 1906, 1930, 1933
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1933
ΟΡΦΑΝΟΣ Γ. ,
σελ. 1915, 1916
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1910, 1943
ΠΑΝΤΖΑΣ Γ. ,
σελ. 1914
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 1937
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 1920
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
σελ. 1913, 1914
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 1928, 1929
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1939
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 1932
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1907, 1941
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. ,
σελ. 1926
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 1944
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 1919
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 1926
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 1909, 1918, 1941
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 1908, 1942

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ’
Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.40’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 8ης Νοεµβρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 195/4/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
2. Η µε αριθµό 198/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσου Βολουδάκη προς
τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
ένταξη του έργου αναβάθµισης του ραντάρ προσέγγισης του Αεροδροµίου Χανίων στο ΕΣΠΑ.
3. Η µε αριθµό 202/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –
Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Βασιλικής Κατριβάνου προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τους ελέγχους στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και το Ιατρείο των Γιατρών του
Κόσµου.
4. Η µε αριθµό 201/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ
Κασσή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη
του Νοµού Ιωαννίνων στην Α’ ζώνη για το επίδοµα πετρελαίου
θέρµανσης.
5. Η µε αριθµό 210/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε τις ρυθµίσεις οφειλών για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες της Δυτικής Μακεδονίας.
6. Η µε αριθµό 212/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έµµεση αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο από τη
συγκυβέρνηση του µνηµονίου.
7. Η µε αριθµό 206/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
σχετικά µε τη µελέτη αξιοποίησης της λιµενικής ζώνης της Πάτρας από το ΤΑΙΠΕΔ.

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 199/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πέλλης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Διονυσίου Σταµενίτη προς τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τα προβλήµατα από την αναδιάρθρωση
των Δηµοσίων Υπηρεσιών στην καθηµερινότητα των πολιτών.
2. Η µε αριθµό 203/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δέσποινας Χαραλαµπίδου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση αιτήσεων
συνταξιοδότησης ασφαλισµένων µητέρων ανήλικων τέκνων.
3. Η µε αριθµό 207/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των ογκολογικών ασθενών ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα δηµόσια νοσοκοµεία.
4. Η µε αριθµό 213/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους
της «Olympic Handling».
5. Η µε αριθµό 200/5-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Δηµητρίου Ανδρουλάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη για µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 0,15%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα λίγο τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσουν οι επίκαιρες ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν προβλέπεται,
κύριε Καραθανασόπουλε. Τώρα έχουµε τη συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, θα ήθελα τον λόγο, γιατί υπάρχουν
έκτακτα γεγονότα στα οποία θα θέλαµε να τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καραθανασόπουλε, είστε παλιός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ξέρετε
ότι σήµερα έχουµε συγκεκριµένη διάταξη. Όταν θα αρχίσει σε
λίγο η συζήτηση επί του νοµοσχεδίου και θα πάρετε τον λόγο,
µπορείτε να αναφερθείτε και σε αυτά τα γεγονότα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως επιµένουµε,
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κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ και
το ξέρετε καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε και εσείς πολύ
καλά την κατάσταση που διαµορφώνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως και σας είπα
ότι θα συζητηθούν οι επίκαιρες ερωτήσεις.
Κύριε Καραθανασόπουλε, θα έχετε το χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είχε γίνει ήδη η τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα δεν προβλέπεται,
κύριε Καραθανασόπουλε. Δεν είναι αυτό το θέµα τώρα για έναδύο λεπτά, απλά δεν προβλέπεται.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 186/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την αύξηση του αριθµού των πτήσεων στη σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε, για δύο λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ασφαλώς και είναι σοβαρά τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν
σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, αλλά πραγµατικά είναι και το νοµοσχέδιο που συζητείται σήµερα -έχει σχέση µε το θέµα της ΕΡΤκαι νοµίζω ότι εκεί και σε επίπεδο εισηγητών και σε επίπεδο Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων θα λεχθούν όλα αυτά τα οποία
αφορούν την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί σήµερα στο Ραδιοµέγαρο.
Θα ήθελα να προχωρήσω στην επίκαιρη ερώτησή µου. Η απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να απορρίψει το αίτηµα της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας «TURKISH AIRLINES»
για δεύτερη ηµερήσια πτήση στο δροµολόγιο Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη, έχει µεν σχέση µε το σοβαρό θέµα της εφαρµογής των διµερών συµβάσεων Ελλάδας-Τουρκίας σε ένα πλαίσιο
αµοιβαιότητας και καλής συνεργασίας, στερεί όµως τη Θεσσαλονίκη από µία σηµαντική δεξαµενή επισκεπτών και εσόδων σε
µία περίοδο µεγάλης οικονοµικής κρίσης.
Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο του µνηµονίου κατανόησης µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που είχε συναφθεί το
Ιούνιο του 2009 για τις µεταξύ τους αεροπορικές συνδέσεις και
προβλέπει την πραγµατοποίηση τριάντα µίας πτήσεων εκατέρωθεν την εβδοµάδα, µε τη δυνατότητα ωστόσο αύξησής τους εάν
υπάρχει ανάλογη ζήτηση. Ήδη η ελληνική πλευρά έχει αυξήσει
τον αριθµό πτήσεων, έχει εγκρίνει δηλαδή για τις τουρκικές αερογραµµές σαράντα µία πτήσεις. Αντίθετα η τουρκική πλευρά
ολιγωρεί. Έχει εγκρίνει µόνο είκοσι δύο πτήσεις ή προσφέρει
χρονοθυρίδες-τα λεγόµενα slots- σε αντιαεροπορικές ώρες, στις
3.00’ ή 4.00’ τα ξηµερώµατα.
Παρ’ όλα ταύτα, η απόφαση, το γεγονός δηλαδή ότι σήµερα
δεν υπάρχει δεύτερη ηµερήσια πτήση Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη, σε συνδυασµό και µε τη διακοπή της σιδηροδροµικής
σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης, ενισχύει την εντεινόµενη τα τελευταία χρόνια αποµόνωση της πόλης και αποτελεί ένα ακόµη εµπόδιο στις προσπάθειες για την τουριστική της
ανάπτυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ειδικότερα, ανακόπτει τη δυναµική περαιτέρω αύξησης του
τουριστικού ρεύµατος προς την πόλη της Θεσσαλονίκης και στερεί τη δυνατότητα αξιοποίησης των ιστορικών δεσµών και της
νοοτροπικής εγγύτητας των δύο πόλεων.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η πόλη
της Θεσσαλονίκης έχει γίνει σηµαντικός προορισµός για τους
Τούρκους. Αρκεί να σηµειωθεί ότι οι διανυκτερεύσεις των Τούρκων επισκεπτών, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, το 2010 ήταν µόλις είκοσι πέντε χιλιάδες, το
2012 έφθασαν τις πενήντα χιλιάδες και το 2013 αναµένεται να
ξεπεράσουν τις εβδοµήντα πέντε χιλιάδες. Εποµένως είναι αρ-
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κετά σοβαρό το θέµα και πρέπει πράγµατι να επιλυθεί έτσι ώστε
και τα δύο θέµατα να µπορούν να τηρούνται.
Κύριε Υπουργέ, θα τονίσω ότι η «TURKISH AIRLINES», επιδοτούµενη αδρά από το τουρκικό δηµόσιο, έχει δηµιουργήσει µια
δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη αγορά. Εποµένως όλα αυτά τα
θέµατα πρέπει να τα δείτε στο πλαίσιο αυτού του µνηµονίου και
της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και να προγραµµατίσετε ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί η αύξηση των πτήσεων
προς τη Θεσσαλονίκη, ώστε το µνηµόνιο να αναθεωρηθεί, εφόσον υπάρχει ανάγκη, και έτσι να µπορούν να επιλυθούν τα προβλήµατα και από τις δύο πλευρές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι καλούµαστε στη
Βουλή να συζητήσουµε ένα ζήτηµα που αναφέρεται στις αεροπορικές ανταλλαγές µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ταυτόχρονα είναι ένα ελπιδοφόρο γεγονός το ότι κάθε µέρα όλο και
περισσότεροι Τούρκοι πολίτες επισκέπτονται την Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά µας στο πλαίσιο των καλών
σχέσεων που καλλιεργούνται τα τελευταία χρόνια χωρίς ένταση,
στο πλαίσιο µιας προσπάθειας ούτως ώστε η Τουρκία να ενταχθεί στις ευρωπαϊκές διαδικασίες και στη λογική της ειρήνης, του
διαλόγου και της σταθερότητας στην περιοχή.
Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός που ανέφερε η κυρία συνάδελφος ότι έχουµε µε γεωµετρική πρόοδο αύξηση των επισκεπτών
στη Θεσσαλονίκη. Το εισπράττω κι εγώ από τους εµπόρους της
περιοχής και τους ξενοδόχους, το εισπράττω από τις συνεχείς
πιέσεις που ασκεί και ο δήµαρχος µέσα από τις δηµόσιες παρεµβάσεις του, ούτως ώστε να αυξηθεί περαιτέρω αυτή η ροή επισκεπτών προς την πόλη.
Νοµίζω ότι η Θεσσαλονίκη µέρα µε τη µέρα αρχίζει να γίνεται
αυτό που τής αξίζει, αυτό που ήταν επί πολλούς αιώνες, δηλαδή
µία ανοιχτή πόλη που συγκέντρωνε πληθυσµούς από τα Βαλκάνια, από τη Μικρά Ασία, από την Ευρώπη, από τη Μέση Ανατολή
και από την Αφρική. Είναι µια καλή στιγµή, αλλά ταυτόχρονα
αυτό έχει δηµιουργήσει και µια σειρά από προβλήµατα.
Πράγµατι έχουµε µία συµφωνία, ένα µνηµόνιο στο οποίο προβλέπονται ορισµένες αµοιβαίες υποχρεώσεις και αµοιβαία δικαιώµατα. Αυτήν τη στιγµή, όπως είπε η κυρία συνάδελφος, από
την πλευρά της «TURKISH AIRLINES» µαζί µε την «PEGASUS»
έχουµε τριάντα δύο δροµολόγια την εβδοµάδα και από ελληνικής πλευράς είκοσι δροµολόγια την εβδοµάδα για τη γραµµή
Κωνσταντινούπολη-Αθήνα. Στη γραµµή Σµύρνη-Αθήνα έχουµε
δύο δροµολόγια. Στη γραµµή Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη,
που ρωτάει η κυρία συνάδελφος, ξεκίνησαν δροµολόγια από την
«TURKISH AIRLINES» τη θερινή περίοδο του 2011 µε τέσσερις
εβδοµαδιαίες πτήσεις και σήµερα έχουµε επτά. Η «AEGEAN AIRLINES» δεν έχει ξεκινήσει ποτέ δροµολόγια, διότι οι χρονοθυρίδες, έτσι όπως προγραµµατίζονται και έτσι όπως τις επιτρέπει
το αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης, είναι τέτοιες, που είναι
δύσκολο να ταξιδέψει κανείς εκείνη την ώρα, δηλαδή στις 2.00’
και στις 3.00’ τη νύχτα. Είναι προφανές ότι δεν µπορεί αυτό πρακτικά να εξυπηρετήσει, δηλαδή να ταξιδεύει κανείς στη 1.00’ η
ώρα τη νύχτα για να φτάσει στην πόλη στις 2.00’, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει µια σειρά από παραστάσεις.
Κύριε Πρόεδρε, θα πω τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν µου επιτρέπετε,
κυρία Ξηροτύρη, µιας και είµαι από τη Χαλκιδική και είµαστε
δίπλα, να ενισχύσω κάνοντας ένα σχόλιο που πιστεύω θα ωφελεί
και το νοµό.
Εάν αυτό που λέει η κυρία συνάδελφος, οι πτήσεις αυτές, συνδυαστούν και µε τη διευκόλυνση της βίζας, µε το καθεστώς δηλαδή που επικρατεί στα Δωδεκάνησα, τότε θα έχουµε πάρα πολύ
µεγάλη αύξηση τουριστών και στη Θεσσαλονίκη και γενικά στη
Μακεδονία.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Συνεχίζοντας µε τη σπουδαιότητα αυτής της κατάστα-
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σης, πέραν του ότι πράγµατι θα διευκολυνθεί ευρύτερα η βόρεια
Ελλάδα -και η Χαλκιδική που προσέθεσε ο κύριος Πρόεδρος- θα
βοηθηθεί και η τουριστική κίνηση, όχι µόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και στη γύρω περιοχή.
Το άλλο θέµα είναι ότι θα αναβαθµιστεί περισσότερο αυτό που
θέλουµε, το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης. Θυµάστε παλιότερα, κύριε Υπουργέ, που πραγµατικά το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης είχε χάσει πάρα πολλές πτήσεις. Τώρα προσπαθεί να
ανακτήσει τη σηµασία την οποία έχει, το στρατηγικό της ρόλο
στην περιοχή.
Εποµένως πρέπει να ενισχύσουµε, να αυξηθούν οι πτήσεις και
να δοθούν καλύτερες θυρίδες στις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες. Δεν αναφέρω ονόµατα για να µη θεωρεί ότι κάνω κάτι
άλλο, αλλά έχει σηµασία γιατί πρέπει το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης για τις προερχόµενες πτήσεις από τη Νοτιοανατολική
και Κεντρική Ασία να αποτελέσει και αυτό έναν κόµβο µετεπιβίβασης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τη δεσπόζουσα θέση που έχει
αυτήν τη στιγµή το αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης σε
σχέση και µε τις ακριβές τιµές του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, και λέω ότι είναι πολύ µεγάλο θέµα για
την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης της βόρειας
Ελλάδας αλλά και πολύ µεγάλο εθνικό θέµα γενικότερα. Πρέπει
να δώσουµε ένα στρατηγικό ρόλο µεγαλύτερο στο αεροδρόµιο
της Θεσσαλονίκης.
Εποµένως, από την άλλη πλευρά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την
κάλυψη αυτών των πτήσεων. Όµως, πραγµατικά είναι προκλητικό
ότι τα slots τα οποία τους δίδονται είναι στις 2.00’ και 3.00’ τα
ξηµερώµατα. Δεν θέλουν αυτήν την τήρηση που είπατε -που λέει
το µνηµόνιο- των αµοιβαίων υποχρεώσεων και της καλής συνεργασίας.
Εµείς θα επιµείνουµε ότι τα µνηµόνια γίνονται πράγµατι για µια
καλή συνεργασία και εξυπηρέτηση των πολιτών των δύο χωρών
–οποιωνδήποτε χωρών συντάσσονται αυτά τα µνηµόνια- και σε
αυτήν εδώ την περίπτωση, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να είναι καθοριστικές οι ενέργειές σας και να λύσετε αυτό το πρόβληµα.
Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται αυτήν τη δεύτερη πτήση. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται να ενισχυθεί το αεροδρόµιό της για να γίνει
πράγµατι ένα στρατηγικό αεροδρόµιο για τις χώρες και τις περιοχές που σας ανέφερα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε όλοι ότι η νέα γεωστρατηγική
πραγµατικότητα επιτρέπει στην Ελλάδα -και ιδιαίτερα τη βόρεια
Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη- να καταστεί ένα επίκεντρο µιας αναπτυξιακής προσπάθειας που θα καταλαµβάνει και θα περιλαµβάνει τη Βαλκανική και την περιοχή της Μικράς Ασίας.
Νοµίζω ότι ιδιαίτερα µε το άνοιγµα και πάλι των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, θα πρέπει εµείς να δούµε ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ποιον
τρόπο θα προωθήσουµε περαιτέρω αυτές τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, έτσι ώστε η Τουρκία να καταστεί µέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας µε ό,τι σηµαίνει αυτό, αλλά κυρίως µε
όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ένα κράτος όταν
γίνεται µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
της αντίστοιχης τουρκικής. Είµαστε σε καλό δρόµο, έτσι ώστε
να αυξηθούν τα δροµολόγια των Τουρκικών Αερογραµµών προς
τη Θεσσαλονίκη.
Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να πάρουµε κάποιες τέτοιες χρονοθυρίδες, οι οποίες θα επιτρέπουν και στις αντίστοιχες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες να πραγµατοποιούν πτήσεις προς το
αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης, έτσι ώστε να υπάρχει µια
αµοιβαιότητα, µια αναλογικότητα και συγχρόνως να λειτουργεί
πράγµατι για το καλό όλων και των οικονοµιών των δύο χωρών
και για το καλό των επιβατών όλη αυτή η υπόθεση υπέρ της πε-
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ραιτέρω προώθησης των σχέσεων µας.
Είµαι αισιόδοξος ότι θα βρούµε πολύ σύντοµα λύσεις και
πραγµατικά θα είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη για όλους αυτούς
τους σκοπούς που αναφέραµε προηγουµένως.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 191/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αναστασίου Κουράκη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την οποία
τίθεται σε διαθεσιµότητα ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Κάππας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 183/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Νοσοκοµείο Βέροιας – Ηµαθίας, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 185/4-11-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη προς τoυς Υπουργούς
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, σχετικά µε την ενηµέρωση για τη διαγραφή των
έργων υποδοµών της Κρήτης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
2007-2013.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει δηµοσιευτεί η πληροφορία ότι στις 26 Σεπτεµβρίου 2013,
η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος συνεκλήθη για να βρει 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ για τους µεγάλους οδικούς άξονες της κεντρικής Ελλάδας, αλλά παράλληλα απένταξε µια σειρά από έργα, µεταξύ των οποίων και έργα
στην Κρήτη, ύψους 180 εκατοµµυρίων ευρώ.
Η Κρήτη έχει µείνει εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω στις υποδοµές. Δυστυχώς, ακόµα και ο βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος
ξεκίνησε µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα µέσα της δεκαετίας του ’60 είχε τη φιλοδοξία µε βάση
το προηγούµενο πρόγραµµα και το προηγούµενο ΕΣΠΑ να ολοκληρωθεί το 2020. Αν, λοιπόν, απενταχθούν έργα περίπου 200
εκατοµµυρίων, καταλαβαίνετε σε ποια φάση υπανάπτυξης θα
βρεθεί µια από τις πιο µεγάλες οικονοµικές δυνατότητες που έχει
η χώρα µας για να βγει από τη σηµερινή κρίση.
Αναφέροµαι, κύριε Πρόεδρε, σε πέντε συγκεκριµένα έργα επιγραµµατικά: Παράκαµψη Άνω Βιάννου 12,5 εκατοµµύρια ευρώ,
παράκαµψη Μαλίων –στη µεγαλύτερη τουριστική περιοχή- 10,5
εκατοµµύρια ευρώ, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)
τµήµα Χερσόνησος - Γούρνες 85 εκατοµµύρια ευρώ, ΒΟΑΚ τµήµα Πάνορµος-Εξάντης –µιας και είναι και ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης εδώ- και αυτό ένα έργο 75 εκατοµµύρια ευρώ, ο κάθετος
οδικός άξονας Ηράκλειο – Βιάννος. Όλη η αγροτική παραγωγή
γίνεται στο νότο. Έχει αποµονωθεί το νότιο µέρος της Κρήτης.
Εάν, λοιπόν, αυτά τα έργα απενταχθούν για να γίνουν οι µεγάλοι οδικοί άξονες, τότε η Κυβέρνηση έχει πάρει λάθος δρόµο και
σε τελευταία ανάλυση δηµιουργούνται και πολλά ερωτηµατικά.
Σε τελευταία ανάλυση υπάρχουν πολλές αµφιβολίες και κριτικές,
γιατί γίνεται αυτό το πράγµα και γιατί δεν βοηθούµε έναν αναπτυξιακό πνεύµονα, όπως είναι η Κρήτη να βοηθήσει την Ελλάδα
να βγει από τα δύσκολα στα οποία βρίσκεται σήµερα
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τον συνάδελφο κ. Κεφαλογιάννη που µου δίνει τη
δυνατότητα να αναφερθώ σε ένα θέµα το οποίο είδε προσφάτως
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το φως της δηµοσιότητας κυρίως στον τοπικό Τύπο της Κρήτης.
Κατ’ αρχάς, θα έλεγα ότι οι τοπικοί άρχοντες αυτό που πρέπει
να κάνουν είναι να φροντίζουν να είναι επιµελείς για να µπορούν
να απορροφούν τα κονδύλια, τα οποία κάθε φορά ανατίθενται
σε αυτούς να διαχειρίζονται.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έγινε καµµία απένταξη ώριµων έργων στην Κρήτη, απολύτως καµµία, απλώς κάθε φορά,
όπως ξέρετε, κύριε συνάδελφε, γιατί έχετε κάνει και Υπουργός,
υπάρχουν και τροποποιήσεις στο πρόγραµµα. Οι τροποποιήσεις
που έγιναν στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2007-2013 είχαν σαν στόχο
δύο πράγµατα.
Ο πρώτος στόχος ήταν να µη χαθούν πόροι, που σηµαίνει ότι
φεύγουν πόροι από ανώριµα έργα και πάνε σε ώριµα έργα. Ο
δεύτερος στόχος ήταν να ενισχύσουµε πράγµατι τους αυτοκινητόδροµους οι οποίοι αυτήν τη στιγµή βρίσκονται σε κατάσταση
ηµιθανή σχεδόν και πρέπει να συνεχίσουµε για να δηµιουργηθούν οι µεγάλες υποδοµές της χώρας.
Θέλω να σας πω ότι αυτό που είπατε προηγουµένως, το συµµερίζοµαι απόλυτα, γιατί είµαι από αυτούς που δεν αισθάνονται
καλά µε το γεγονός ότι στην Κρήτη -την πιο ανεπτυγµένη περιοχή της χώρας και όχι µόνο, αλλά και την περιοχή εκείνη που
έχει δώσει δείγµατα γραφής πως πρέπει να γίνει ανάπτυξη στην
Ελλάδα- δεν έχει ολοκληρώσει η ελληνική πολιτεία ακόµα το βόρειο άξονα.
Όµως, τα πράγµατα για την Κρήτη έχουν ως εξής: Ολοκληρώνεται εντός του ΕΣΠΑ, αυτήν την περίοδο που µιλάµε, κύριε συνάδελφε, η κατασκευή και η αναβάθµιση τµηµάτων του ΒΟΑΚ.
Βελτίωση του ΒΟΑΚ στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Σεληναρίου
στο Νοµό Λασιθίου. Μεταφέρονται στο ΣΠΕΠ, δηλαδή στην Περιφέρεια, τα δύο κοµµάτια που είπατε, που είναι πού σηµαντικά,
δηλαδή η παράκαµψη του Βιάννου και η παράκαµψη των Μαλίων. Αυτά θα εκτελεστούν εντός της περιόδου του ΕΣΠΑ που
τρέχει αυτήν τη στιγµή, µέχρι το τέλος του 2015.
Θα αρχίσουν εντός του νέου προγράµµατος 1ης Ιανουαρίου
2014 τα έργα εκείνα τα οποία δεν είχαν ωριµότητα ή για τα οποία
µέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή πριν λίγες µέρες, δεν υπήρχε καµµία απολύτως ωριµότητα σε σχέση µε την ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων, δηλαδή δεν υπεγράφησαν συµβάσεις µε εργολάβους. Τέτοια έργα ήταν, κύριε συνάδελφε, η αναβάθµιση και η
βελτίωση του οδικού τµήµατος Πάνορµος-Εξάντης του ΒΟΑΚ
στο Νοµό Ρεθύµνης –δεν υπάρχει καµµία νοµική δέσµευση, δηλαδή δεν έχει υπογραφεί σύµβαση- και οι Γούρνες-Χερσόνησος,
που έχουµε πρόβληµα µε τις απαλλοτριώσεις. Κανένα άλλο έργο
της Κρήτης δεν είχε ωριµότητα, ούτως ώστε να ενταχθεί στο
πρόγραµµα προσπελασιµότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όµως, θα συνεχίσω µετά, γιατί θέλω να πάω λίγο παραπέρα,
κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή την ερώτηση του κ. Κεφαλογιάννη,
ούτως ώστε να απαντήσω σε µία σειρά άλλα ζητήµατα που αφορούν ιδιαίτερα το Νοµό Ηρακλείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κρήτη
έχει µία ιδιαίτερη συµπάθεια στον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
και νοµίζω ότι και ο Υπουργός την ανταποδίδει όποτε µπορεί.
Όµως αυτό δεν δικαιολογεί ότι η πολιτεία, ακόµα και τη σηµερινή
περίοδο, έχει µείνει τόσο πίσω σε αυτά τα έργα. Πρέπει να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν.
Πραγµατικά χαίροµαι που είπατε ότι και εσείς αναγνωρίζετε
ότι έχει µείνει πίσω η ανάπτυξη του οδικού δικτύου ενός µεγάλου
νησιού µε µεγάλη προσφορά στην εθνική οικονοµία και στο δηµογραφικό.
Θα ήθελα αυτά τα συγκεκριµένα, τα οποία είπατε σήµερα, υπό
την αιγίδα του Υπουργείου να υλοποιηθούν. Στο έργο που αφορά
τη σύνδεση του βόρειου κοµµατιού της Κρήτης µε το νότο που
είναι η σύνδεση Ηρακλείου-Μοιρών-Τυµπακίου Ρεθύµνης, πρέπει
να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο σας, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί.
Μην ξεχνάτε ότι και ο προηγούµενος Πρωθυπουργός κ. Καραµανλής, αλλά και εκπρόσωποι των προηγούµενων κυβερνήσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είχαν κατέβει, είχαν δεσµευτεί και είχαν βγει τα κονδύλια. Ξέρω
ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά θέµατα µε το Υπουργείο Πολιτισµού και τις αρχαιότητες που έχουν καθυστερήσει αυτό το έργο.
Όµως, εδώ είµαστε για να νοµοθετήσουµε, εδώ είναι η πολιτεία
για να αναλάβει πρωτοβουλίες, ούτως ώστε αυτά τα έργα που
είναι τουλάχιστον ώριµα από κάθε µεριά και έχουν εξασφαλισµένη τη χρηµατοδότηση, να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης έχει το
λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με δική µου ενασχόληση και δική µου προσωπική παρέµβαση
προχωράµε αυτό που ο κύριος συνάδελφος ανέφερε, δηλαδή
τον κάθετο άξονα από το βορρά ως τον νότο, το κοµµάτι, όπως
χαρακτηριστικά λέγεται «Αγία Βαρβάρα-Μοίρες».
Στο ένα κοµµάτι του έργου –έχουν κάνει αναφορά και άλλοι
συνάδελφοι στο παρελθόν- που αφορά το τµήµα Αγία ΒαρβάραΑποµαρµά, ολοκληρώνεται η διαδικασία για να ξεκινήσουµε νέα
δηµοπράτηση και στο άλλο κοµµάτι, όπου έχουµε κάποια προβλήµατα, όπως πολύ σωστά είπατε, µε το ΚΑΣ, τελειώνουµε για
να παραδώσουµε πλέον το έργο.
Θέλω να σας πω το εξής. Ελπίζω –είµαι βέβαιος σχεδόν- ότι
καλώς εχόντων των πραγµάτων, το πρώτο δίµηνο του 2014 θα
προχωρήσουµε στην προκήρυξη του Καστελίου, του νέου αεροδροµίου του Ηρακλείου, το οποίο αφορά µια δαπάνη περίπου
800 εκατοµµυρίων, µε τον πρώτο προϋπολογισµό, έτσι όπως θα
βγει περίπου στη δηµοπρασία. Εκεί περιλαµβάνονται οι βασικοί
οδικοί άξονες µεταξύ βορρά και νότου.
Αυτό επιτέλους θα είναι η οριστική απάντηση στα επόµενα
πέντε χρόνια για την Κρήτη και εννοώ την επίλυση ενός τεράστιου ζητήµατος που πραγµατικά δεν µπορέσαµε τόσα χρόνια
να λύσουµε -τη σύνδεση του βορρά µε το νότο- και βέβαια την
ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ. Εγώ πιστεύω ότι στην επόµενη πενταετία µε το κλείσιµο του Καστελίου θα έχει κλείσει και ο ΒΟΑΚ.
Συνεπώς προχωράµε πολύ γρήγορα. Δεν θα αφήσουµε τίποτα
να πέσει κάτω. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε 1 ευρώ. Κυρίως, αν θέλετε να κάνουµε όλοι µαζί αυτοκριτική, αυτό που έχουµε κάνει
στην Κρήτη, δηλαδή η ολιγωρία στο να κλείσουµε τις σηµαντικές
υποδοµές, ίσως πρέπει να αποτελέσει αφορµή -αυτή η ολιγωρία
και αυτή η αυτοκριτική- για να κάνουµε κάτι ταχύτερο και αποτελεσµατικότερο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μιας και ο Υπουργός Ναυτιλίας είναι δίπλα, να µας πει δυο λόγια για το λιµάνι του Νότου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ξέρετε ότι µπορείτε να επανέλθετε µε ερώτηση και στο άλλο Υπουργείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
από το 7ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 193/4-11-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού
Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε το ρόλο του Λιµενικού Σώµατος στην υπεράσπιση της Ελληνικής ΑΟΖ.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Ορίστε, κύριε Κούζηλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βασική προεκλογική δέσµευση του κ. Σαµαρά
ήταν η ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονοµικής
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ζώνης. Σε µια τέτοια περίπτωση το Λιµενικό Σώµα θα είχε ένα
κεντρικό βάρος στον έλεγχο της ΑΟΖ, σε τοµείς όπως η πάταξη
της λαθροµετανάστευσης και του λαθρεµπορίου, οι αποστολές
έρευνας, διάσωσης και καταδίωξης, η αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.
Για να µπορέσει το Λιµενικό Σώµα να ανταποκριθεί στην αποστολή του, θα πρέπει να αναβαθµιστεί, τόσο σε προσωπικό όσο
και σε υλικοτεχνική υποδοµή, προκειµένου να µπορεί να υπερασπίζεται τα θαλάσσια κυριαρχικά µας δικαιώµατα.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Σε σχέση µε την προάσπιση της
ΑΟΖ θα υπάρξει νέος επιχειρησιακός σχεδιασµός στο Λιµενικό
Σώµα, προκειµένου να ανταποκριθεί στην πολυδιάστατη αποστολή του; Με δεδοµένα τα προβλήµατα και τις ελλείψεις στο
προσωπικό και σε πλωτά µέσα και υλικά του Λιµενικού Σώµατος,
πώς σχεδιάζει η ηγεσία του Υπουργείου να αντιµετωπίσει αυτά
τα ζητήµατα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι το Λιµενικό Σώµα, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο συνάδελφος κ. Κούζηλος, έχει µια πολυδιάστατη αποστολή. Κάνει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, επιχειρήσεις
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και µια τεράστια επιχείρηση για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης, στην
οποία σήµερα είναι δεσµευµένοι περίπου δύο χιλιάδες άνδρες
και γυναίκες και τριάντα πέντε σκάφη και σχεδόν όλα τα εναέρια
µέσα τα οποία έχουµε στη διάθεσή µας. Μπορώ να σας πω ότι η
επιχείρηση για την επιτήρηση αυτής της ακτογραµµής σε σχέση
µε τα νοτιανατολικά µας σύνορα είναι εξαιρετικά επιτυχηµένη,
αφού περίπου ο ίδιος ρυθµός εισόδου λαθροµεταναστών υπάρχει τώρα και στην ξηρά και στη θάλασσα ανά χιλιόµετρο.
Όσοι δηλαδή µπαίνουν στην ξηρά από τον Έβρο -ο οποίος
προφυλάσσεται µε φράκτη, ενώ φράκτη δεν µπορείς να στήσεις
στη θάλασσα ανά χιλιόµετρο- µπαίνουν και στη θαλάσσια ζώνη,
πράγµα που δείχνει ότι ακριβώς οι άντρες και οι γυναίκες του Λιµενικού Σώµατος έχουν υπερβάλει εαυτόν και νοµίζω ότι η πολιτεία πρέπει να τους ευχαριστεί γι’ αυτήν την προσφορά τους.
Θα αναφερθώ τώρα στην προετοιµασία µας για την αντιµετώπιση της πολύ µεγάλης πρόκλησης που είναι η επιτήρηση της
ΑΟΖ, αλλά και η επιτήρηση όλων εκείνων των θαλασσίων πεδίων
στα οποία θα γίνουν έρευνες για υδρογονάνθρακες. Γιατί µπορεί
κάποιοι να θεωρούν ότι η ΑΟΖ εκτείνεται µόνο στα νοτιανατολικά
µας παράλια και γύρω από το Καστελόριζο ως πιο επικίνδυνη περιοχή, αλλά σίγουρα το πρώτο µας µέληµα είναι να προστατεύσουµε τις επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν για την εξόρυξη
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ µπαίνει το λιµάνι
τώρα!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Γι’ αυτό το λόγο το Λιµενικό έχει προσπαθήσει και προσπαθεί να αναβαθµίσει τον εξοπλισµό του. Έχουµε ήδη εντάξει
στο Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων την επισκευή των τριών µεγάλων σκαφών µας, των ΠΑΘ του 1960, του 1970 και του 1980. Επίσης, έχουµε εντάξει την ανακατασκευή –µε στόχο να το ξαναθέσουµε σε λειτουργία- του ΠΑΘ του 1950. Έχουµε προχωρήσει
και προχωράει ο διαγωνισµός για την αγορά ενός καινούριου
Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης, συνολικού προϋπολογισµού 40 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ήδη προχωρά η συµβασιοποίηση για την αγορά έξι µεγάλων
περιπολικών συνολικού µήκους είκοσι τριών µέτρων, τα οποία
βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στη διαδικασία της σύµβασης -αφού
έχει κατακυρωθεί στον ανάδοχο- επίσης χρηµατοδοτούµενα από
το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων. Και, βέβαια, σε συνεργασία µε
ξένες κυβερνήσεις ζητάµε την αξιοποίηση και δικών τους µέσων.
Τέλος, θέλω να αναφέρω γι’ αυτήν την πολύπλοκη αποστολή
ότι δεν υπάρχει αµφιβολία πως η ελληνική πολιτεία και το ελληνικό κράτος δεν θα αρκεστεί µόνο στις δυνάµεις του Λιµενικού
Σώµατος. Υπάρχει το Πολεµικό Ναυτικό µε πολύ µεγάλο στόλο,
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µε τον οποίο βρισκόµαστε σε συνεργασία, για να δούµε πώς µπορούµε να αξιοποιήσουµε και τις δικές του δυνατότητες, για να
στηρίξουµε ακριβώς αυτήν την εθνική παρουσία.
Θέλω να κάνω κάτι σαφές. Η προσπάθεια που ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Ευρώπης για την αντιµετώπιση της
λαθροµετανάστευσης και την επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και
οστά. Σήµερα συζητάµε σε ένα πολύ διαφορετικό ευρωπαϊκό περιβάλλον. Μπροστά µας είναι η πρόκληση της Ελληνικής Προεδρίας, όπου θα τεθούν οι βάσεις για τη σωστή σε επίπεδο πλέον
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων
της Ευρώπης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας ότι εµείς είµαστε εδώ
ανοικτοί σε οποιεσδήποτε προτάσεις µπορούν να κατατεθούν
απ’ όλες τις παρατάξεις της Βουλής για την καλύτερη, την πιο
εύρυθµη και την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων µέσων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλήσατε για έξι περιπολικά τα οποία θα παραγγελθούν. Είναι
από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων. Μιλάµε όµως για έξι περιπολικά παράκτια. Εµείς µιλάµε για υπεράκτιο σχεδιασµό που δεν
βλέπουµε να υπάρχει αυτήν τη στιγµή.
Επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι και θέµα ψυχολογίας των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος είναι το µισθολογικό, το οποίο βρίσκεται σε οριακά σηµεία αυτήν τη στιγµή, σε σηµείο επιβίωσης.
Όσον αφορά τον ατοµικό εξοπλισµό τους, θα σας δώσω ένα
πολύ απλό παράδειγµα. Ένα χιτώνιο ή ένα παντελόνι τα οποία
χρειάζονται –ξέρετε η αλµύρα τα καίει αυτά- για τις περιπολίες
αυτοί οι άνθρωποι κοστίζουν αυτήν τη στιγµή πάνω από 100 µε
150 ευρώ. Και σκεφτείτε ότι τα θέλουν κάθε δίµηνο µε τρίµηνο.
Αυτά είναι τα καθηµερινά, τα οποία θα συµβάλουν στη ψυχολογία αυτών των ανθρώπων που θα περιπολούν.
Επίσης, µιλήσατε για τα τρία ΠΑΘ που έχουµε, για το πού βρίσκονται κ.λπ.. Δεν νοµίζω πως αυτά φτάνουν. Πιστεύω ότι χρειαζόµαστε περισσότερα. Οπότε, µήπως θα πρέπει να υπάρχει µία
συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για ναυπήγηση
νέων σκαφών, εγχώριας κατασκευής;
Όσον αφορά το προσωπικό, θα ήθελα να πω ότι αυτήν τη
στιγµή το Λιµενικό Σώµα διαθέτει περίπου επτάµισι χιλιάδες. Για
να µιλάµε, όµως, για ακτοφυλακή –για µια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, όπως είπατε- θα πρέπει να είµαστε σε ένα όριο περίπου
δεκατριών χιλιάδων. Με τις προσλήψεις που θα γίνουν αυτό που
καλύπτουµε είναι τα κενά. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει µία πρόβλεψη από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο, ώστε να εισέρχονται µέσω πανελληνίων και να υπάρχουν σχολές αξιωµατικών,
υπαξιωµατικών και λιµενοφυλάκων του Λιµενικού Σώµατος, προκειµένου να έχουµε συνεχή ροή στελεχών του Λιµενικού Σώµατος;
Επίσης, µήπως θα πρέπει να αναπτυχθεί και το σύστηµα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας, τα γνωστά VTS; Γιατί υπήρχε παλιότερα το σκεπτικό να βελτιωθεί, να αναπτυχθεί περισσότερο
αυτό το σύστηµα. Μην ξεχνάµε ότι τα διακόσια ναυτικά µίλια στη
στεριά µπορούµε να πούµε ότι σε χιλιόµετρα είναι πάνω από
τριακόσια πενήντα. Άρα µιλάµε για ένα µεγάλο µέγεθος που θα
πρέπει να καλύψει το Λιµενικό Σώµα. Σίγουρα θα βοηθήσει και
το Πολεµικό Ναυτικό, αλλά δεν φτάνει µόνο αυτό. Πρέπει να συνεργαστούν. Θα υπάρξουν κάποιες κοινές ασκήσεις;
Δεν πρέπει να ξεχνάµε και την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία
αυτήν τη στιγµή θεωρείται ένα µικρό πολεµικό ναυτικό. Θα πρέπει κάποια στιγµή να τους κοντράρουµε µε κάποιον τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι οι παρατηρήσεις, οι οποίες
γίνονται, είναι στη σωστή κατεύθυνση.
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Θα σας πω ότι τα έξι περιπολικά είναι µήκους είκοσι τριών µέτρων, το οποίο σηµαίνει ότι µπορούν να κάνουν και αρκετά αποµακρυσµένες από τις ακτές επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι είναι απόλυτα ικανοποιητικά, πάντως είναι καλύτερα από αυτά που έχουµε
των δεκαεπτά και δεκαοκτώ µέτρων.
Όσον αφορά την ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό, ήδη βγαίνουν από τη σχολή δώδεκα καινούριοι αξιωµατικοί και µπαίνουν
στη σχολή ογδόντα καινούριοι αξιωµατικοί. Είναι η µεγαλύτερη
τάξη του Λιµενικού Σώµατος που έχει γίνει ποτέ. Υπάρχει η έγκριση από το διυπουργικό όργανο για την πρόσληψη εκατόν πενήντα λιµενοφυλάκων και υπαξιωµατικών.
Στους στόχους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι
ακριβώς να διαµορφώσουµε τη Σχολή Λιµενοφυλάκων, ώστε να
µπαίνουν πλέον από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και να υπάρχει
µία συνεχής ροή για τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος, ώστε
να µη χρειάζεται κάθε φορά να βάζουµε καινούργιους διαγωνισµούς.
Επίσης, προχωράµε στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών µας,
µείωση των δοµών και µείωση ενδεχοµένως –και εδώ θα χρειαστούµε τη συµπαράσταση της Βουλής- της έκτασης της παρουσίας µας σε όλη τη χώρα. Διότι σήµερα υπάρχουν διακόσιοι
πενήντα περίπου λιµενικοί σταθµοί, φυλάκια, υπολιµεναρχεία και
λιµεναρχεία και προσπαθούµε να τα συγχωνεύσουµε για την ευρυθµότερη λειτουργία.
Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει εξοικονόµηση τελικά –αυτός
είναι ο στόχος µας - άνω των επτακοσίων ανδρών και γυναικών,
δηλαδή χωρίς να προσλάβουµε κανέναν, να βγάλουµε από τα
γραφεία επτακόσιους ανθρώπους και άρα να έχουµε στη διάθεσή µας ακόµα µεγαλύτερη δύναµη κρούσης.
Σε ό,τι αφορά, βεβαίως, τον εξοπλισµό, ήδη έχουµε προχωρήσει στην κατακύρωση και προχωράµε στη συµβασιοποίηση στην
αγορά µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, εξήντα πέντε καινούριων
αυτοκινήτων και τριάντα οκτώ µοτοσυκλετών.
Έχουµε αξιοποιήσει πλήρως τη νοµοθετική ρύθµιση που
έφερε η Κυβέρνηση για να παίρνουµε απ’ ό,τι κατάσχεται άµεσα,
όπως τζιπ, πλωτά µέσα ή οτιδήποτε άλλο, για να ενισχύουµε
διαρκώς τις δυνάµεις µας.
Ο στόχος µας για την επόµενη προγραµµατική περίοδο είναι
η αναβάθµιση των ηλεκτρονικών συστηµάτων επιτήρησης της
θαλάσσιας κυκλοφορίας. Ήδη έχει βγει στον αέρα για τρίτη φορά ο διαγωνισµός για την αναβάθµιση του VTS, ύψους 300.000
ευρώ. Επίσης για την επόµενη προγραµµατική περίοδο στο Ταµείο Ασφάλειας Συνόρων θα εντάξουµε βασικά ηλεκτρονικά συστήµατα, ακριβώς για να µη βγάζουµε συνεχώς τα σκάφη µας,
να µην κουράζουµε συνεχώς τους άντρες και τις γυναίκες.
Τέλος, θέλω να σας πω ότι ήδη προχθές δόθηκε µε νοµοθετική
ρύθµιση η δυνατότητα να πληρώνονται προκαταβολικά τα έξοδα
µετακίνησης του προσωπικού όταν υπηρετεί στα σύνορα. Και,
βεβαίως, προσπαθούµε να λύσουµε και προβλήµατα που έρχονται από το παρελθόν και έχουν να κάνουν µε την ασφαλιστική και
ιατροφαρµακευτική κάλυψη του προσωπικού µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η έκτη µε αριθµό 189/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης των κενών στη
δευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε διορισµούς µόνιµων εκπαιδευτικών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 184/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Εµµανουήλ Κόνσολα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παροχή κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς
που τοποθετούνται ή υπηρετούν σε νησιά κάτω των τριών χιλιάδων κατοίκων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 192/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γελαλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη µείωση της τάξης του 50% των επιλέξιµων εκτάσεων των βοσκοτόπων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 188/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Χρυσούλας –Μαρίας Γιαταγάνα προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε το καθεστώς διαθεσιµότητας στο οποίο τέθηκαν δεκαπέντε υγειονοµικοί υπάλληλοι, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 194/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη-Αβράµη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάργηση του Νοσοκοµείου Καλαβρύτων,
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πέµπτη µε αριθµό 187/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα, προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί αυθαίρετης δόµησης
και της καταγραφής τών υπό κατεδάφιση κτηρίων.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Τον λόγο έχει η κ. Φούντα για δύο λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω µόνο µε ένα σχόλιο για τα σηµερινά θλιβερά γεγονότα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχει νοµοθετική
εργασία. Τα σχόλια θα τα κάνετε όταν τελειώσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Χαίροµαι που εξαντλείτε την αυστηρότητά
σας σ’ αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακούστε µε, παρακαλώ, διότι ξαναµπήκε το θέµα αλλά δεν ήσασταν εδώ.
Τώρα έχουµε τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και θα
χάσετε το χρόνο σας µε αυτό. Υπάρχει αµέσως µετά η νοµοθετική εργασία και εκεί θα τοποθετηθούν και οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι και όσοι θέλουν.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Χαίροµαι που εξαντλείτε την αυστηρότητά
σας όταν µιλάνε Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς που
ξέρετε καλύτερα από εµένα ότι είναι πάντα εντός θέµατος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φούντα, µην
κάνετε κρίσεις από τη στιγµή που δεν ήσασταν εδώ. Χάνετε και
το χρόνο σας. Σας λέω ότι αυτό εξηγήθηκε από την αρχή, όταν
το έθεσαν και άλλοι συνάδελφοί σας. Προχωράµε, λοιπόν, στη
συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ωραία. Ξεκινάω να µιλάω για την ερώτηση.
Για την εφαρµογή, λοιπόν, του νόµου περί αυθαίρετης δόµησης και τις κατεδαφίσεις, κύριε Υπουργέ, έγινε µεγάλη συζήτηση
κατά τη διάρκεια αυτού του νοµοσχεδίου και στις επιτροπές
αλλά και µέσα στην Ολοµέλεια.
Σε πολλά πράγµατα συµφωνήσαµε. Μιλήσαµε όλοι για µια διαφορετική φιλοσοφία που πρέπει να αποκτήσουµε σε σχέση µε
το τι θεωρείται νοµιµότητα, τι θεωρείται αυθαιρεσία στην Ελλάδα
και πώς θα µπορέσουµε να φτάσουµε στην πάταξή της. Κάποια
στιγµή, λοιπόν, είπαµε ότι πρέπει να δίνεται η εντύπωση στον Έλληνα πολίτη ότι η νοµιµότητα επιβραβεύεται και ότι η παρανοµία
ουσιαστικά είναι αυτή που τιµωρείται παραδειγµατικά.
Η ανοχή τείνει να γίνει ο κανόνας στην όποια κατασκευή και
αυτό είναι κάτι που πρέπει κατ’ αρχάς να αντιµετωπιστεί πολιτικά
και έπειτα σε επίπεδο εφαρµογής και ελέγχου.
Μιλήσαµε, επίσης, για τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στη διαδικασία της κατεδάφισης. Μιλήσαµε για τη σηµασία
που πρέπει να δοθεί στο µέγεθος της αυθαιρεσίας -όλες οι αυθαιρεσίες, φυσικά, δεν είναι ίδιες και το κλείσιµο ενός ηµιυπαίθριου, παραδείγµατος χάριν, δεν έχει καµµία σχέση µε το κτίσιµο
ενός ολόκληρου κτηρίου στις εκτός σχεδίου δόµησης, σε οικόπεδο µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο- και είπαµε ότι πρέπει να θέσουµε κάποιες προτεραιότητες, κάποιες αρχές για την πάταξη
του φαινοµένου µε τον παραδειγµατισµό, όπως είπα πριν, για να
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µπορέσουµε να φθάσουµε στην «κόκκινη» πολυπόθητη γραµµή,
που σύµφωνα µε το νόµο ορίστηκε ως η 28η Ιουλίου του 2011.
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 αυτού του νόµου που ψηφίσαµε στα
τέλη Ιουλίου και ουσιαστικά την 1η Αυγούστου επί των άρθρων,
καθορίζουµε όλες εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν µπορούν να υπαχθούν οι νέες και παλιές κατασκευές στο νόµο περί
τακτοποίησης.
Αντίστοιχα, µε το άρθρο 28 του ίδιου νόµου όλες οι αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες έχουν κτισθεί µετά την 28η Ιουλίου
2011 δεν µπορούν να υπαχθούν σε αυτόν το νόµο και κρίνονται
µε βάση αυτόν κατεδαφιστέες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Για να προχωρήσουµε, όµως, στην κατάλληλη και απαραίτητη
υλοποίηση όλων αυτών των κατεδαφίσεων, σε πρώτο επίπεδο
απαιτούνταν, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ανωτέρω νόµου, απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ώστε να καθοριστεί η ροή των εργασιών µεταξύ των
αρµοδίων υπηρεσιών, καθώς και η διαδικασία ιεράρχησης των
προτεραιοτήτων για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο ορίζεται και η σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων εντός του Υπουργείου, µε διευρυµένο µάλιστα πεδίο αρµοδιοτήτων, από τον εντοπισµό των αυθαίρετων
κτηρίων µέχρι την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Να πούµε
-για όσους συναδέλφους δεν το ξέρουν- ότι ουσιαστικά ένα κτήριο κρίνεται κατεδαφιστέο αυτήν τη στιγµή µόνο έπειτα από καταγγελία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
έχετε και δευτερολογία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, προχωρώ στις ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξέρετε ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι αυστηρός. Είχατε χρόνο δύο λεπτών
και µιλήσατε τρία. Έχετε και τη δευτερολογία σας. Οι ερωτήσεις
έχουν κατατεθεί.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Υπουργέ, ερωτάσθε: έχει εκδοθεί η
απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,
σύµφωνα µε το άρθρο 8, και έχει συσταθεί η αντίστοιχη Υπηρεσία Κατεδαφίσεων;
Έπειτα, πότε αναµένεται η έναρξη των επιχειρήσεων κατεδάφισης; Έχει γίνει η καταγραφή των υπό κατεδάφιση κτηρίων;
Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στη δυτική Ελλάδα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία συνάδελφε,
όλοι µας έχουµε επίγνωση σχετικά µε το αποτύπωµα που έχει
αφήσει στην κοινωνία, στην οικονοµία, στο περιβάλλον, ο φαύλος
κύκλος των αυθαιρέτων, πολύ περισσότερο βεβαίως όσοι ασχοληθήκαµε –και εγώ προσωπικά- µε την επεξεργασία, την εκπόνηση και την ψήφιση του ν.4178/2013. Νοµίζω ότι αυτός ο νόµος
αποτελεί πραγµατικά ένα σηµαντικό εργαλείο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του χάους της αυθαίρετης δόµησης. Δεν
ακολουθεί µια παλιά συνταγή, όπου µεταθέταµε ουσιαστικά το
χρονικό όριο για λίγο πιο µετά. Μπήκε η τελεία, έκλεισε το κεφάλαιο µε τη θεσµική θωράκιση της «κόκκινης γραµµής» του Ιουλίου του 2011, όπως και εσείς αναφέρατε.
Στην πράξη αυτό σηµαίνει για τον πολίτη ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να µπορούν να µεταβιβαστούν, ούτε να αξιοποιηθούν ακίνητα που είναι αυθαίρετα ή έχουν αυθαιρεσίες. Είναι
απολύτως σαφές ότι ο πολιτικός στόχος είναι ταυτισµένος µε την
κοινωνική αναγκαιότητα του να υπάρξουν κανόνες, καθαρές διαδικασίες και συνέχεια στο σχεδιασµό του κράτους.
Με το ν. 4178 αλλάζει πλέον τελείως η δυνατότητα ελέγχου
για τον εντοπισµό της αυθαιρεσίας. Νωρίτερα ή αργότερα η παρανοµία θα εντοπιστεί. Δεν θα εξισώνεται πλέον, λόγω αδυναµίας ελέγχου, εκείνος που αυθαιρετεί µε εκείνον που ακολουθεί
τη νοµιµότητα.
Έχει προβλεφθεί ένας πλήρης µηχανισµός, ένα οπλοστάσιο
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στη διάθεση της πολιτείας: Αεροφωτογραφίες για απόδειξη του
χρόνου κατασκευής, που τους προσεχείς µήνες θα ενσωµατωθούν στο πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ για όλους. Ηλεκτρονική καταγραφή και έλεγχος για όλα τα κτήρια. Ελεγκτές δόµησης για κάθε αδειοδότηση. Βεβαίωση µηχανικού για όλες τις µεταβιβάσεις. Επιτελικός ρόλος και έλεγχος του ΥΠΕΚΑ για όλες
τις κατεδαφίσεις.
Εντός µάλιστα των προσεχών ηµερών εισάγεται προς επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγµα
για την ταυτότητα του κτηρίου, καταγράφονται όλα τα ακίνητα
της χώρας, διασυνδέονται όλες οι βάσεις δεδοµένων που αφορούν σε ακίνητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι αυθαίρετες κατασκευές
και χρήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν µετά τις 28-7-2011, καθώς
και αυτές που δεν µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του
νόµου, δηλαδή οι αυθαίρετες κατασκευές σε δάση, αιγιαλό, παραλία, προστατευόµενες περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους,
είναι κατεδαφιστέες.
Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, η ΕΥΕΚΑ, έχει αποκτήσει
πλέον διευρυµένο συντονιστικό ρόλο στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού στο ΥΠΕΚΑ για την αποτελεσµατική εφαρµογή
του νόµου. Οι αποφάσεις αποµάκρυνσης ή κατεδάφισης εκτελούνται έτσι από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε τον συντονισµό και την παρακολούθηση βεβαίως του
Υπουργείου.
Ιεραρχούνται πλέον τόσο οι προτεραιότητες για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων όσο και η ροή των εργασιών µεταξύ των
αρµόδιων υπηρεσιών κατά γεωγραφική ενότητα των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν, πρώτον, το είδος της
προστατευόµενης περιοχής και τις επιπτώσεις των αυθαίρετων
κατασκευών στο φυσικό περιβάλλον, δεύτερον, το πλήθος των
αυθαίρετων κατασκευών στη συγκεκριµένη περιοχή, το χρόνο
έκδοσης των αποφάσεων κατεδάφισης και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του αυθαιρέτου. Η ιεράρχηση των κατεδαφίσεων και
η ροή εργασιών εξάγεται µέσω της θέσπισης ειδικών συντελεστών, µε απόλυτο τρόπο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της
αντικειµενικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, θα
έχετε χρόνο και στη δευτερολογία σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε, να ολοκληρώσω, γιατί είναι σηµαντικό, µιας και είναι
ουσιαστικά ο πυρήνας, και θα πάρω χρόνο από τη δευτερολογία
µου, αν µου επιτρέπετε.
Ήδη είναι υπό επεξεργασία η προβλεπόµενη από το νόµο σχετική εξουσιοδοτική απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία και θα ρυθµίζει κάθε
σχετική λεπτοµέρεια. Οφείλω να πω επίσης ότι ήδη, πριν από την
ψήφιση του νόµου, συνεστήθη ειδική οµάδα εργασίας για τη διαµόρφωση του σχεδίου της απόφασης, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προχωρηµένης επεξεργασίας. Θέλω επίσης να τονίσω ότι
είναι κοµβικής σηµασίας η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής βάσης
δεδοµένων για τα υπό κατεδάφιση αυθαίρετα.
Τέλος, στη σχετική απόφαση θα αποτυπώνονται, µε τη µορφή
ηλεκτρονικού πίνακα, όλα τα κριτήρια, οι παράµετροι και η βαθµολογία ανά παράµετρο για την ιεράρχηση των κατεδαφίσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν δεν προλάβατε να αναφερθείτε
στο πότε θα ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις, γιατί αυτό ήταν το βασικό ερώτηµα. Ουσιαστικά, η τοποθέτησή σας για τη διαδικασία
και όσα είπατε για την υπουργική απόφαση, µας καλύπτει εν
µέρει, διότι έχουν περάσει δύο ολόκληροι µήνες, κοντά τρεις,
κατά τους οποίους δεν προχωρήσαµε σε αυτήν την υπουργική
απόφαση. Δεν µου είπατε τίποτα για την Υπηρεσία Κατεδαφίσεων. Υπάρχει µια προεργασία, το ξέραµε πριν από την κατάθεση του νοµοσχεδίου. Πρέπει όλα αυτά να προχωρήσουν
άµεσα.
Χαιρόµαστε που ακούµε ότι το νοµοσχέδιο για την ταυτότητα
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του κτηρίου, ουσιαστικά ένα νοµοσχέδιο πάρα πολύ σηµαντικό,
έρχεται στην Ολοµέλεια. Θα µπορέσει να λύσει µέρος του προβλήµατος.
Όσον αφορά το ερώτηµά µου για τη δυτική Ελλάδα, ελπίζω να
αναφερθείτε στη δευτερολογία σας.
Θα ήθελα να µιλήσω µόνο για την Αιτωλοακαρνανία, η οποία
είναι ένας τόπος πολύ ευαίσθητος οικολογικά. Εκεί υπάρχουν
ολόκληροι αυθαίρετοι οικισµοί πάνω σε δέλτα ποταµών, σε παράκτιες περιοχές. Πρόκειται για µια περιοχή, η οποία έχει ενταχθεί στο Κτηµατολόγιο πιλοτικά, ουσιαστικά δηλαδή από την αρχή
της εκπόνησης των χαρτών της χώρας, και έχει ολοκληρωθεί
µόλις το 5%. Εµείς θεωρούµε ότι η ανυπαρξία Κτηµατολογίου
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αυθαιρεσία και µε τη µη
ύπαρξη κατεδαφίσεων στον τόπο.
Ολοκληρώνοντας, θα πω ότι έχουµε δει κατά καιρούς µια, ας
το πούµε έτσι, συνειδητή επιλογή από την εκάστοτε κυβέρνηση
να µην προχωράει σε κατεδαφίσεις υπολογίζοντας το πολιτικό
κόστος. Όλοι γνωρίζουµε ότι κανένας δεν θέλει να γίνει δυσάρεστος, κανένας δεν θέλει ουσιαστικά να έρθει αντιµέτωπος µε τον
Έλληνα πολίτη.
Η πρώτη µεγάλη και ουσιαστική προσπάθεια για κατεδαφίσεις
πάνω σε αιγιαλό και παραλία, σε ένα πολύ ευαίσθητο νησί, τόσο
τουριστικά όσο και από άποψη φυσικού κάλλους, όπως είναι η
Κρήτη, έγινε το προηγούµενο καλοκαίρι. Εκεί είχαµε παρέµβαση
από την ίδια την Υπουργό Τουρισµού για το σταµάτηµα αυτών
των εργασιών, µιας ξενοδοχειακής µονάδας αλλά και άλλων, οι
οποίες είναι καταφανώς παράνοµες και ουσιαστικά κατεδαφιστέες.
Έχουµε δει ότι σε αυτήν τη Βουλή ψηφίστηκε, την ίδια µέρα
που ξεκινούσε η συζήτηση για την αυθαίρετη δόµηση, ένα ειδικό
χωροταξικό τουρισµού, το οποίο έρχεται σε διάσταση µε αυτές
τις διατάξεις της αυθαίρετης δόµησης. Θα ήθελα ένα δικό σας
σχόλιο µε βάση τις προτεραιότητες, όπως ξαναείπα, οι οποίες
θα τεθούν κι όχι από άποψη πινάκων και κριτηρίων.
Δεν θέλω να µου επαναλάβετε αυτήν την απάντηση. Θέλω να
µου µιλήσετε για χρονοδιαγράµµατα. Θέλω να µου πείτε, ξεκινάµε απ’ αυτά τα κτήρια, τα οποία είναι πάνω σε αιγιαλό και παραλία, συνεχίζουµε σ’ αυτά που έχουν γίνει και έχουν κατασκευαστεί µετά την κόκκινη γραµµή, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πλάνο
και ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός να φτάσουµε στο πολυπόθητο, το οποίο θεωρώ ότι είναι το να σταµατήσει η αυθαιρεσία
στην Ελλάδα και να υπάρξει µερική ή κατά το δυνατόν ολική αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και των πολιτών που έχουν λειτουργήσει νόµιµα αυτήν τη στιγµή. Ουσιαστικά να θεωρούν ότι
υπάρχει ένα κράτος δικαίου που εµπιστεύονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αντιλαµβάνεστε
ότι µέσα σε τρία λεπτά είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω και στα
θέµατα που θέτετε, τα οποία είναι στο πλαίσιο µιας ευρύτερης
πολιτικής, και στο ζήτηµα της συγκεκριµένης ερώτησης. Θα περιοριστώ, λοιπόν, στο αντικείµενο της ερώτησης, για να είµαι στο
πλαίσιο του Κανονισµού.
Σε σχέση µε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να πω ότι υπάρχουν καταγραφές τριακοσίων εξήντα πέντε περίπου αυθαίρετων
κατοικιών, εκ των οποίων υπάρχουν αποφάσεις για εκατόν εβδοµήντα δύο που είναι αµετάκλητες. Μέχρι σήµερα, µε τη συνερ-
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γασία και µε την εποπτεία της ΕΥΕΚΑ, έχουν υλοποιηθεί είκοσι
δύο κατεδαφίσεις σε συγκεκριµένες περιοχές, στο Επιτάλιο και
Ζαχάρω Ηλείας και Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας. Έπειτα από
ενέργειες του ΥΠΕΚΑ και της Υπηρεσίας της ΕΥΕΚΑ, από το
Πράσινο Ταµείο εξασφαλίστηκαν πιστώσεις πάνω από 75.000
ευρώ, για την κατεδάφιση πενήντα εννέα αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας και έχει ήδη προκηρυχθεί ανοικτή προφορική δηµοπρασία επιλογής αναδόχου, η οποία ολοκληρώνεται
σήµερα που µιλάµε στις 7-11-2013.
Η ΕΥΕΚΑ συντονίζει και ενεργοποιεί τις αρµόδιες υπηρεσίες
για την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης, σε σχέση µε τις
αποκεντρωµένες διοικήσεις. Αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών έχει δηµοσιευθεί, πρόσκληση διενέργειας δύο πρόχειρων
µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση εβδοµήντα περίπου
πρωτοκόλλων κατεδάφισης στις περιοχές Κορινθίας, Αρκαδίας,
Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας και µε άµεση έναρξη του έργου
σε λίγες εβδοµάδες. Συντονίζει επίσης η Υπηρεσία τη διενέργεια
αντίστοιχων διαγωνισµών για περιοχές της Αποκεντρωµένης Διοικήσεως Αιγαίου. Άρα, µε αυτήν την πληροφόρηση που σας
δίνω, βλέπετε ότι υπάρχει µια ενεργοποίηση στο πλαίσιο του υφιστάµενου καθεστώτος. Βεβαίως, και σε σχέση µε την υπουργική
απόφαση, µε την απόφαση η οποία είναι υπό επεξεργασία, όπως
σας είπα, είναι ένα σηµαντικό εργαλείο -το αντιλαµβάνεστε- η
προεργασία για την εκπόνηση και τη διαµόρφωση αυτής της µελέτης που είχε ξεκινήσει µε την επιστασία του επικεφαλής των
επιθεωρητών και συνεχίζεται. Πολύ σύντοµα πιστεύω ότι θα είµαστε έτοιµοι σε σχέση µε την απόφαση αυτή.
Να πω ότι στο πλαίσιο των ενεργειών για τη δηµιουργία βάσεως δεδοµένων και εν όψει της έκδοσης της σχετικής απόφασης, η ΕΥΕΚΑ έχει σχεδιάσει και κοινοποιήσει διάγραµµα ροής
εργασιών, µεταξύ των εµπλεκόµενων υπηρεσιών για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων των αυθαιρέτων κατασκευών µε συγκεκριµένες επιµέρους ενέργειες. Έχει συντάξει εργαλείο αξιολόγησης και κατάταξης κατά σειρά προτεραιότητας κατεδαφίσεων
αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό, παραλία, δάση και δασικές
εκτάσεις. Έχει αποστείλει τεύχη δηµοπράτησης, υποδείγµατα
για τη διενέργεια µειοδοτικών διαγωνισµών εκτέλεσης κατεδαφίσεων και έχει προβεί στην απαραίτητη σειρά ενεργειών.
Πιστεύουµε ότι µέσα από το συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο
και µέσα από τη λειτουργία, µε ένα εντελώς διαφορετικό πνεύµα
και αντίληψη της υπηρεσίας κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, όπου
πλέον αντικειµενικοποιείται ο τρόπος επιλογής της κατεδάφισης
των αυθαιρέτων κατασκευών, ελαχιστοποιείται, για να µην πω,
εκµηδενίζεται η δυνατότητα οποιασδήποτε παρέµβασης. Γίνεται
ο τρόπος λειτουργίας της διοικήσεως απρόσωπος, αντικειµενικός και πολύ πιο αποτελεσµατικός. Και νοµίζω ότι τα αποτελέσµατα τα οποία θα έχουµε σε επίπεδο απτό πλέον, σύντοµα θα
είναι πολύ ικανοποιητικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η έκτη µε αριθµό 190/4-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
απόσυρσης του σχεδίου δράσης για τα βοσκοτόπια, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη
συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων
που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών
αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και
άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ
σχετικά µε τους διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ
περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη
συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων
που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών
δραστηριοτή- των, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού
(ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/61/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 53 του Μέρους Α’ του
παρόντος νόµου προσαρµόζεται η νοµοθεσία προς την Οδηγία
2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) «σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που
διαχειρίζονται ή προωθούν εµπορικά τέτοιους οργανισµούς,
καθώς και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και
2009/65/ΕΚ και των Κανονισµών (ΕΚ) 1060/2009 και (ΕΕ)
1095/2010», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/14/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2013 (ΕΕ L 145/31.5.2013).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
και του άρθρου 3, οι διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53)
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εφαρµόζονται:
α) σε διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
(ΔΟΕΕ) µε έδρα στην Ελλάδα, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους οργανισµούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ),
ασχέτως αν οι εν λόγω ΟΕΕ είναι ΟΕΕ µε έδρα στην Ελλάδα, µε
έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ ή ΟΕΕ µε έδρα εκτός ΕΕ,
β) σε ΔΟΕΕ µε έδρα εκτός της ΕΕ, οι οποίοι διαχειρίζονται
έναν ή περισσότερους ΟΕΕ µε έδρα στην Ελλάδα και
γ) σε ΔΟΕΕ µε έδρα εκτός της ΕΕ, οι οποίοι προωθούν εµπορικά στην Ελλάδα έναν ή περισσότερους ΟΕΕ, ασχέτως αν οι εν
λόγω ΟΕΕ είναι ΟΕΕ µε έδρα στην Ελλάδα, ΟΕΕ µε έδρα σε
άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ ή ΟΕΕ µε έδρα εκτός ΕΕ.
2. Η εφαρµογή των διατάξεων του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) δεν
επηρεάζεται:
α) αν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού τύπου ή κλειστού τύπου,
β) αν ο ΟΕΕ έχει συµβατική ή καταστατική µορφή ή µορφή εµπιστεύµατος (trust) ή έχει οποιαδήποτε άλλη νοµική µορφή,
γ) από τη νοµική δοµή του ΔΟΕΕ.
3. Οι διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) δεν έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες οντότητες:
α) εταιρείες συµµετοχών (holding companies),
β) ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης του ν. 3029/2002 (Α’ 160)
ή ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών που εµπίπτουν στην Οδηγία 2003/41/ΕΚ, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, οι αδειοδοτηµένοι φορείς που είναι αρµόδιοι για τη
διαχείριση τέτοιων ιδρυµάτων και ενεργούν για λογαριασµό
τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της ίδιας
Οδηγίας ή οι διαχειριστές επενδύσεων οι οποίοι ορίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ίδιας Οδηγίας, αν δεν
διαχειρίζονται ΟΕΕ,
γ) υπερεθνικά όργανα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων, οι Ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και οι διµερείς αναπτυξιακές τράπεζες, η Παγκόσµια Τράπεζα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και άλλα υπερεθνικά
όργανα και παρεµφερείς διεθνείς οργανισµοί, αν τα εν λόγω όργανα ή οργανισµοί διαχειρίζονται ΟΕΕ και αν οι εν λόγω ΟΕΕ
ενεργούν υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος,
δ) εθνικές κεντρικές τράπεζες,
ε) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και οργανισµούς
ή άλλα ιδρύµατα που διαχειρίζονται κεφάλαια στήριξης συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων,
στ) σχήµατα συµµετοχής εργαζοµένων ή σχήµατα αποταµίευσης εργαζοµένων,
ζ) οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης.
4. Οι ΔΟΕΕ της παραγράφου 1 συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) σε διαρκή βάση.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) δεν εφαρµόζονται
σε ΔΟΕΕ, αν διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ των
οποίων οι µόνοι επενδυτές είναι οι ίδιοι οι ΔΟΕΕ ή οι µητρικές
επιχειρήσεις ή οι θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών των ΔΟΕΕ ή
άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις των µητρικών επιχειρήσεων
αυτών των ΔΟΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας από αυτούς
τους επενδυτές δεν αποτελεί ο ίδιος ΟΕΕ.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44, µόνον οι παράγραφοι 3
και 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στους ακόλουθους
ΔΟΕΕ µε έδρα στην Ελλάδα:
α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άµεσα ή έµµεσα, µέσω εταιρείας µε την
οποία ο ΔΟΕΕ συνδέεται µέσω κοινής διαχείρισης ή ελέγχου ή
µέσω ουσιαστικής άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής, διαχειρίζονται
χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά
στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων τα
οποία αποκτήθηκαν µέσω της χρήσης µόχλευσης, δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο των εκατό εκατοµµυρίων ευρώ
(100.000.000 ) ή
β) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άµεσα ή έµµεσα, µέσω εταιρείας µε την
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οποία ο ΔΟΕΕ συνδέεται µέσω κοινής διαχείρισης ή ελέγχου ή
µέσω ουσιαστικής άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής, διαχειρίζονται
χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά
στοιχεία, δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο των πεντακοσίων
εκατοµµυρίων ευρώ (500.000.000 ), αν τα ως άνω χαρτοφυλάκια
αποτελούνται από ΟΕΕ χωρίς µόχλευση και δεν έχουν χορηγήσει
στους επενδυτές τους δικαίωµα εξαγοράς που να µπορεί να
ασκηθεί κατά τη διάρκεια πέντε ετών από την ηµεροµηνία της
αρχικής επένδυσης σε κάθε ΟΕΕ.
3. Οι ΔΟΕΕ της παραγράφου 2 κατ’ ελάχιστον:
α) υποχρεούνται σε καταχώριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
β) γνωστοποιούν τη στιγµή της ως άνω καταχώρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο τα στοιχεία των ιδίων, όσο και των
ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή τους,
γ) παρέχουν τη στιγµή της ως άνω καταχώρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες σχετικά µε τις επενδυτικές
στρατηγικές των ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή τους,
δ) παρέχουν τακτικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια µέσα επί των οποίων συναλλάσσονται
και τις βασικές εκθέσεις σε κινδύνους, καθώς και τις πιο σηµαντικές συγκεντρώσεις συµµετοχών των ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να είναι σε θέση να
παρακολουθεί αποτελεσµατικά το συστηµικό κίνδυνο και
ε) ενηµερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση που δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
Αν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της παραγράφου
2, οι συγκεκριµένοι ΔΟΕΕ αιτούνται τη χορήγηση άδειας εντός
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, σύµφωνα µε τις σχετικές
διαδικασίες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 6-11) του
Μέρους Α’ (άρθρα 1-53).
4. Οι ΔΟΕΕ της παραγράφου 2 δεν απολαµβάνουν κανένα από
τα δικαιώµατα που χορηγούνται δυνάµει των διατάξεων του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53), εκτός αν επιλέξουν την υπαγωγή τους σε
αυτόν, µέσω της διαδικασίας αδειοδότησης που προβλέπεται
στο Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Α’. Αν οι ΔΟΕΕ επιλέξουν την εν
λόγω υπαγωγή, οι διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος νόµου
εφαρµόζονται στο σύνολό τους.
5. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό των διαδικασιών για τους ΔΟΕΕ που επιλέγουν την υπαγωγή στις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53)
σύµφωνα µε την παράγραφο 4,
β) τον τρόπο κατά τον οποίο πρέπει να υπολογίζονται τα κατά
την παράγραφο 2 όρια και την αντιµετώπιση των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων όσων περιουσιακών στοιχείων
αποκτώνται κάνοντας χρήση της µόχλευσης, υπερβαίνουν ή/και
υπολείπονται του σχετικού ορίου περιστασιακά µέσα στο ίδιο
ηµερολογιακό έτος,
γ) τις υποχρεώσεις καταχώρισης και παροχής πληροφοριών
για τους σκοπούς της αποτελεσµατικής παρακολούθησης των
συστηµικών κινδύνων, όπως προβλέπει η παράγραφος 3 και
δ) την υποχρέωση ενηµέρωσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την παράγραφο 3.
Άρθρο 4
Ορισµοί
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53), ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:
α) Ως «ΟΕΕ» νοείται οποιοσδήποτε οργανισµός συλλογικών
επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επενδυτικών του τµηµάτων, ο οποίος:
αα) Συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές µε σκοπό την επένδυσή τους σύµφωνα µε καθορισµένη επενδυτική πολιτική προς
όφελος των εν λόγω επενδυτών και

ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.
4099/2012 (Α’ 250) ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
β) αα) Ως «ΔΟΕΕ» νοείται κάθε νοµικό πρόσωπο του οποίου η
συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσότερων
ΟΕΕ.
ββ) Ως «Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ)» νοείται ο ΔΟΕΕ που είναι ανώνυµη εταιρεία, έχει έδρα στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια
λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
γ) Ως «υποκατάστηµα» σχετικά µε ένα ΔΟΕΕ νοείται µονάδα
εκµετάλλευσης που αποτελεί τµήµα του ΔΟΕΕ, στερείται νοµικής προσωπικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες
έχει λάβει άδεια ο ΔΟΕΕ. Όλες οι µονάδες εκµετάλλευσης µε εγκατάσταση στο ίδιο κράτος - µέλος από έναν ΔΟΕΕ µε καταστατική έδρα σε άλλο κράτος-µέλος ή σε τρίτη χώρα θεωρούνται
ένα και µόνο υποκατάστηµα.
δ) Ως «συµµετοχή επί της πρόσθετης απόδοσης» (carried interest) νοείται µερίδιο στα κέρδη του ΟΕΕ που περιέρχεται στον
ΔΟΕΕ ως πρόσθετη αµοιβή για τη διαχείριση του ΟΕΕ, εξαιρουµένου κάθε µεριδίου στα κέρδη του ΟΕΕ που περιέρχεται στον
ΔΟΕΕ ως απόδοση επένδυσης του ΔΟΕΕ στον ΟΕΕ.
ε) Ως «στενοί δεσµοί» νοείται η κατάσταση κατά την οποία δύο
ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µε:
αα) Σχέση συµµετοχής, δηλαδή κατοχή, άµεσα ή µέσω ελέγχου, του 20 % ή περισσότερο των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης,
ββ) σχέση ελέγχου, δηλαδή σχέση µεταξύ µητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου
42ε και στην παρ. 1 του άρθρου 106 του κ.ν. 2190/1920 ή παρόµοια σχέση µεταξύ ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου και µιας
επιχείρησης. Για τους σκοπούς του παρόντος σηµείου, θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης θυγατρική της µητρικής επιχείρησης αυτών των θυγατρικών.
Η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µόνιµα µε το ίδιο πρόσωπο µε σχέση
ελέγχου θεωρείται επίσης ότι συνιστά «στενό δεσµό» µεταξύ
αυτών των προσώπων.
στ) Ως «αρµόδιες αρχές» νοούνται οι εθνικές αρχές των κρατών-µελών οι οποίες εξουσιοδοτούνται, διά νόµου ή κανονιστικής
ρύθµισης, να εποπτεύουν τους
ΔΟΕΕ. Αρµόδια αρχή για την
Ελλάδα ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ζ) Ως «αρµόδιες αρχές» σε σχέση µε το θεµατοφύλακα, νοούνται:
αα) Αν ο θεµατοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει
άδεια στο πλαίσιο του ν. 3601/2007 (Α’ 178), η αρµόδια αρχή
είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ο θεµατοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια βάσει της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ,
αρµόδια αρχή είναι αυτή του κράτους - µέλους καταγωγής του.
ββ) Αν ο θεµατοφύλακας είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που έχει λάβει άδεια στο πλαίσιο του ν.
3606/2007 (Α’195), η αρµόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αν ο θεµατοφύλακας είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που έχει λάβει άδεια βάσει της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ, αρµόδια αρχή είναι αυτή του κράτους - µέλους καταγωγής του.
γγ) Αν ο θεµατοφύλακας εµπίπτει σε κατηγορία ιδρύµατος που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου, αρµόδια αρχή είναι
αυτή του κράτους - µέλους καταγωγής του.
δδ) Αν ο θεµατοφύλακας είναι οντότητα στην οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, αρµόδια αρχή είναι αυτή του κράτους - µέλους
καταγωγής του.
εε) Αν ο θεµατοφύλακας διορίζεται ως θεµατοφύλακας για
εκτός ΕΕ ΟΕΕ σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου
5 του άρθρου 21 του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) και δεν είναι µία
από τις προαναφερθείσες οντότητες, αρµόδιες αρχές είναι οι
σχετικές εθνικές αρχές της τρίτης χώρας στην οποία ο θεµατοφύλακας έχει την καταστατική του έδρα.
η) Ως «αρµόδιες αρχές ΟΕΕ της ΕΕ» νοούνται οι εθνικές αρχές
κράτους - µέλους, οι οποίες εξουσιοδοτούνται, δια νόµου ή κα-
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νονιστικής ρύθµισης, να εποπτεύουν τον ΟΕΕ.
θ) Ως «έλεγχος» νοείται η ύπαρξη µίας τουλάχιστον από τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου
42ε και στην παρ. 1 του άρθρου 106 του κ.ν. 2190/1920 ή στο
άρθρο 1 της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς ή παρόµοια σχέση µεταξύ ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου και
µιας επιχείρησης.
ι) Ως «εγκατεστηµένος» νοείται:
αα) Προκειµένου περί ΔΟΕΕ, εκεί που έχει την καταστατική
του έδρα,
ββ) προκειµένου περί ΟΕΕ, εκεί που έχει λάβει άδεια ή καταχωρηθεί ή, κατά περίπτωση, αν ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια ούτε
έχει καταχωρηθεί, εκεί που έχει την καταστατική του έδρα,
γγ) προκειµένου περί θεµατοφύλακα, εκεί που έχει την καταστατική του έδρα ή υποκατάστηµα,
δδ) προκειµένου περί νοµίµου εκπροσώπου, ο οποίος είναι νοµικό πρόσωπο, εκεί που έχει την καταστατική του έδρα ή υποκατάστηµα,
εε) προκειµένου περί νοµίµου εκπροσώπου, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, εκεί που έχει τον τόπο κατοικίας του.
ια) Ως «ΟΕΕ της ΕΕ» νοείται:
αα) κάθε ΟΕΕ που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε την εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία ή
ββ) κάθε ΟΕΕ που δεν έχει λάβει άδεια ούτε έχει καταχωρηθεί
σε κράτος - µέλος, αλλά έχει την καταστατική του έδρα και/ή τα
κεντρικά γραφεία του σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιβ) Ως «ΔΟΕΕ της ΕΕ» νοείται κάθε ΔΟΕΕ που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιγ) Ως «τροφοδοτικός ΟΕΕ» νοείται κάθε ΟΕΕ ο οποίος:
αα) Επενδύει τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των
περιουσιακών του στοιχείων σε µερίδια ή µετοχές άλλου ΟΕΕ
(του «κύριου ΟΕΕ») ή
ββ) επενδύει τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των
περιουσιακών του στοιχείων σε περισσότερους του ενός κύριους
ΟΕΕ, αν οι εν λόγω κύριοι ΟΕΕ έχουν ταυτόσηµες επενδυτικές
στρατηγικές ή
γγ) έχει κατ’ άλλον τρόπο έκθεση ύψους τουλάχιστον ογδόντα
πέντε τοις εκατό (85%) των περιουσιακών του στοιχείων σε κύριο
ΟΕΕ.
ιδ) Ως «χρηµατοπιστωτικό µέσο» νοείται ένα µέσο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007.
ιε) Ως «εταιρεία συµµετοχών» νοείται εταιρεία µε συµµετοχή
σε µία ή περισσότερες άλλες εταιρείες, εµπορικός σκοπός της
οποίας είναι η εφαρµογή επιχειρηµατικής στρατηγικής ή στρατηγικών µέσω των θυγατρικών ή συνδεδεµένων εταιρειών της ή
των συµµετοχών της, προκειµένου να αυξηθεί η µακροπρόθεσµη
αξία τους, και η οποία είναι εταιρεία που:
αα) Λειτουργεί για ίδιο λογαριασµό και της οποίας οι µετοχές
έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά της ΕΕ ή
ββ) δεν έχει συσταθεί µε κύριο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους για τους επενδυτές της µέσω αποεπένδυσης από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες εταιρείες της, όπως προκύπτει από
την ετήσια έκθεση της εταιρείας ή άλλα επίσηµα έγγραφα.
ιστ) Ως «κράτος - µέλος καταγωγής ενός ΟΕΕ» νοείται:
αα) Το κράτος - µέλος στο οποίο ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια ή έχει
καταχωρηθεί σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο ή, σε περίπτωση πολλαπλών αδειών ή καταχωρίσεων, το κράτος - µέλος
στο οποίο ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί για πρώτη
φορά ή
ββ) αν ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια ή δεν έχει καταχωρηθεί σε
κράτος - µέλος, το κράτος-µέλος στο οποίο ο ΟΕΕ έχει την καταστατική του έδρα και/ή τα κεντρικά γραφεία του.
ιζ) Ως «κράτος - µέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ» νοείται το κράτος-µέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει την καταστατική του έδρα. Για
τους εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ, κάθε παραποµπή στο «κράτος - µέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ» στις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53)
νοείται ως παραποµπή στο «κράτος - µέλος αναφοράς», όπως
προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ζ’ (άρθρα 34-40).
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ιη) Ως «κράτος - µέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ» νοείται, κατά περίπτωση:
αα) Το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους καταγωγής, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ,
ββ) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους καταγωγής, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ προωθεί εµπορικά τα µερίδια
ή τις µετοχές ενός ΟΕΕ της ΕΕ,
γγ) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους καταγωγής, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ προωθεί εµπορικά τα µερίδια
ή τις µετοχές ενός ΟΕΕ εκτός ΕΕ,
δδ) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους αναφοράς,
στο οποίο ένας ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ,
εε) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους αναφοράς,
στο οποίο ένας ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προωθεί εµπορικά µερίδια ή µετοχές ενός ΟΕΕ της ΕΕ ή
στστ) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους αναφοράς, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προωθεί εµπορικά µερίδια
ή µετοχές ενός ΟΕΕ εκτός ΕΕ.
ιθ) Ως «αρχικό κεφάλαιο» νοούνται τα κεφάλαια κατά την παρ.
4 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007.
κ) ως «εκδότης» νοείται κάθε εκδότης κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/ 2007 (Α’ 91),
ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και του οποίου οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου
2 του ν. 3606/2007.
κα) Ως «νόµιµος εκπρόσωπος» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο
µε τόπο κατοικίας ή κάθε νοµικό πρόσωπο µε καταστατική έδρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο, ύστερα από ρητό καθορισµό
του από ένα ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ενεργεί στο όνοµα του εν λόγω
ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ έναντι των αρχών, των πελατών, των οργάνων
και των αντισυµβαλλόµενων του εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του εν λόγω εκτός ΕΕ
ΔΟΕΕ στο πλαίσιο του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53).
κβ) Ως «µόχλευση» νοείται κάθε µέθοδος διά της οποίας ο
ΔΟΕΕ αυξάνει την έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που διαχειρίζεται είτε µέσω δανεισµού µετρητών ή κινητών αξιών είτε µέσω
µόχλευσης ενσωµατωµένης σε θέσεις παραγώγων ή µέσω οποιωνδήποτε άλλων µέσων.
κγ) Ως «διαχείριση ΟΕΕ» νοείται η διενέργεια τουλάχιστον των
λειτουργιών διαχείρισης επενδύσεων που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του παρόντος νόµου.
κδ) Ως «εµπορική προώθηση» νοείται κάθε άµεση ή έµµεση
προσφορά ή τοποθέτηση, µε πρωτοβουλία του ΔΟΕΕ ή εξ ονόµατος του ΔΟΕΕ, µεριδίων ή µετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται σε επενδυτές µε κατοικία ή καταστατική έδρα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
κε) Ως «κύριος ΟΕΕ» νοείται κάθε ΟΕΕ στον οποίο επενδύει ή
έχει έκθεση ένας άλλος ΟΕΕ, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στην ανωτέρω περίπτωση ιγ’.
κστ) Ως «κράτος - µέλος αναφοράς» νοείται το κράτος- µέλος
που καθορίζεται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο A’ της παραγράφου 2 του άρθρου 37.
κζ) Ως «ΟΕΕ εκτός ΕΕ» νοείται κάθε ΟΕΕ που δεν είναι ΟΕΕ
της ΕΕ.
κη) ως «ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ» νοείται κάθε ΔΟΕΕ που δεν είναι
ΔΟΕΕ της ΕΕ.
κθ) Ως «µη εισηγµένη εταιρεία» νοείται κάθε εταιρεία η οποία
έχει την καταστατική της έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της
οποίας οι µετοχές δεν έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά
κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
λ) Ως «ίδια κεφάλαια» νοούνται τα ίδια κεφάλαια όπως ορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε το
άρθρο 72 του ν. 3601/2007, τον τίτλο V Κεφάλαιο 2 Τµήµα 1 της
Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και τα άρθρα 13 έως 16 της Οδηγίας 2006/
49/ΕΚ.
λα) Ως «µητρική επιχείρηση» νοείται η µητρική επιχείρηση
κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή της παρ.
1 του άρθρου 106 του κ.ν. 2190/1920 ή, αν πρόκειται για µητρική
επιχείρηση µε καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, κατά την έννοια
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των άρθρων 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.
λβ) Ως «βασικός διαµεσολαβητής» νοείται πιστωτικό ίδρυµα,
ΕΠΕΥ ή άλλη οντότητα που υπόκειται σε προληπτικό θεσµικό
πλαίσιο και συνεχή εποπτεία και προσφέρει µία ή περισσότερες
υπηρεσίες σε επαγγελµατίες επενδυτές, κυρίως για τη χρηµατοδότηση ή πραγµατοποίηση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα ως αντισυµβαλλόµενο µέρος, και µπορεί επίσης να παρέχει
άλλες υπηρεσίες, όπως εκκαθάριση και διακανονισµό συναλλαγών, υπηρεσίες θεµατοφυλακής, δανειοδοσία τίτλων, εξειδικευµένη τεχνολογία, και µέσα και εγκαταστάσεις επιχειρησιακής
υποστήριξης.
λγ) Ως «επαγγελµατίας επενδυτής» νοείται κάθε επενδυτής
που θεωρείται επαγγελµατίας πελάτης ή µπορεί κατόπιν αιτήσεώς του να αντιµετωπίζεται ως επαγγελµατίας πελάτης κατά
την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
λδ) Ως «ειδική συµµετοχή» νοείται κάθε άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε ΔΟΕΕ η οποία αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό
(10%) τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου,
κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ,
λαµβανοµένων υπόψη των όρων για την άθροισή τους που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 του ν. 3556/2007 και στο άρθρο
12 παράγραφοι 4 και 5 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή συµµετοχή η
οποία επιτρέπει την άσκηση σηµαντικής επιρροής στη διοίκηση
του ΔΟΕΕ στον οποίο υφίσταται η εν λόγω συµµετοχή.
λε) Ως «εκπρόσωποι των εργαζοµένων» νοούνται οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ.
240/2006 (Α’ 252) ή στο στοιχείο ε’ του άρθρου 2 της Οδηγίας
2002/14/ΕΚ.
λστ) Ως «ιδιώτης επενδυτής» νοείται επενδυτής ο οποίος δεν
είναι επαγγελµατίας επενδυτής.
λζ) Ως «θυγατρική επιχείρηση» νοείται η θυγατρική επιχείρηση
κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε ή της παρ. 1 του άρθρου 106 του κ.ν. 2190/1920 ή, αν πρόκειται για θυγατρική επιχείρηση µε καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, κατά την έννοια
των άρθρων 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.
λη) Ως «εποπτικές αρχές» σε σχέση µε ΟΕΕ εκτός ΕΕ νοούνται
οι εθνικές αρχές τρίτης χώρας οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί,
διά νόµου ή κανονιστικής ρύθµισης, να εποπτεύουν τον ΟΕΕ.
λθ) Ως «εποπτικές αρχές» σε σχέση µε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ νοούνται οι εθνικές αρχές τρίτης χώρας οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί, διά νόµου ή κανονιστικής ρύθµισης, να εποπτεύουν τον
ΔΟΕΕ.
µ) Ως «οντότητα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης» νοείται, για
τους σκοπούς της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
2, µια οντότητα µοναδικός σκοπός της οποίας είναι να διεξάγει
τιτλοποίηση ή τιτλοποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003 και της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 24/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
της 19ης Δεκεµβρίου 2008, σχετικά µε στατιστικά στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού των χρηµατοδοτικών εταιρειών
ειδικού σκοπού οι οποίες µετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης
και άλλες δραστηριότητες κατάλληλες για την εκπλήρωση αυτού
του σκοπού.
µα) Ως «ΟΣΕΚΑ» νοούνται οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύµφωνα µε
το άρθρο 4 του ν. 4099/2012 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ.
µβ) Ως «υπερκείµενος ΟΕΕ» νοείται ο ΟΕΕ που επενδύει σε
άλλους ΟΕΕ.
µγ) Ως «υποκείµενοι ΟΕΕ» νοούνται οι ΟΕΕ στους οποίους
επενδύει ο υπερκείµενος ΟΕΕ.
2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παρ. 3 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε
απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τις µεθόδους µόχλευσης, όπως ορίζονται στο στοιχείο κβ’
της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε χρηµατοοικονοµικών και/ή νοµικών δοµών µε συµµετοχή τρίτων οι
οποίες ελέγχονται από τον σχετικό ΟΕΕ και
β) τον τρόπο υπολογισµού της µόχλευσης.
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Άρθρο 5
Προσδιορισµός του ΔΟΕΕ
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Κάθε ΟΕΕ που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) έχει έναν και µόνον ΔΟΕΕ, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για τη συµµόρφωση προς τις ανωτέρω
διατάξεις. Ο ΔΟΕΕ είναι είτε:
α) εξωτερικός διαχειριστής (εξωτερικός ΔΟΕΕ) ο οποίος είναι
το νοµικό πρόσωπο που διορίζεται από τον ΟΕΕ ή για λογαριασµό του ΟΕΕ και ο οποίος µέσω του διορισµού αυτού είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ΟΕΕ ή
β) ο ίδιος ο ΟΕΕ, που λαµβάνει άδεια ως ΔΟΕΕ, στην περίπτωση που η νοµική µορφή του ΟΕΕ επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και αν το διευθυντικό όργανο του ΟΕΕ επιλέγει να µη
διορίσει εξωτερικό ΔΟΕΕ.
2. Σε περιπτώσεις που ο εξωτερικός ΔΟΕΕ δεν διασφαλίζει τη
συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) του
ΟΕΕ ή άλλης οντότητας η οποία ενεργεί για λογαριασµό του, ο
ΔΟΕΕ ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, αν
πρόκειται για ΟΕΕ µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ, την
αρµόδια αρχή του σχετικού ΟΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
καλεί τον ΔΟΕΕ να λάβει τα αναγκαία µέτρα για τη διόρθωση της
κατάστασης.
3. Αν, παρά τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο
2, συνεχίζεται η µη συµµόρφωση, και στον βαθµό που αφορά
ΔΟΕΕ της ΕΕ ή ΟΕΕ της ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί
από τον ΔΟΕΕ να παραιτηθεί από ΔΟΕΕ του συγκεκριµένου
ΟΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΟΕΕ δεν µπορεί πλέον να προωθείται εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η µη συµµόρφωση
αφορά ΔΟΕΕ µε έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζεται ΟΕΕ µε έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΟΕΕ
πλέον δεν προωθείται εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες αρχές
του κράτους - µέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ AEΔΟΕΕ
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις για την ανάληψη
δραστηριοτήτων AEΔΟΕΕ
(άρθρο 6 και Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η AEΔΟΕΕ διέπεται από τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα
1-53) και συµπληρωµατικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Οι µετοχές της ΑΕΔΟΕΕ είναι ονοµαστικές. Για να εκδοθεί άδεια
σύστασης ΑΕΔΟΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,
απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουµένως άδεια λειτουργίας
ΑΕΔΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άδεια λειτουργίας
απαιτείται και για τη µετατροπή υφιστάµενης εταιρείας σε ΑΕΔΟΕΕ. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας και η άδεια σύστασης, η ΑΕΔΟΕΕ δύναται να διαχειριστεί ΟΕΕ.
Η ΑΕΔΟΕΕ που λαµβάνει άδεια λειτουργίας δυνάµει των διατάξεων του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) συµµορφώνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της λειτουργίας της προς τους όρους χορήγησης
άδειας λειτουργίας που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις.
2. α) Η εξωτερική ΑΕΔΟΕΕ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΕΕ και επιπροσθέτως, τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ, αν έχει
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του ν. 4099/2012.
β) Η δραστηριότητα της διαχείρισης ΟΕΕ περιλαµβάνει, για
τους σκοπούς του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) , τουλάχιστον τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση
κινδύνων, και επιπροσθέτως, τις παρακάτω λειτουργίες:
αα) τη διοίκηση των ΟΕΕ: νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, αποτίµηση του χαρτοφυλακίου και καθορισµό της αξίας των µεριδίων/
µετοχών του (συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών δηλώσεων), έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρηση
µητρώου µεριδιούχων/µετόχων, διανοµή εισοδήµατος, έκδοση
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και εξαγορά µεριδίων/µετοχών, διεκπεραίωση συναλλαγών επί
µεριδίων/µετοχών, αποστολή εντύπων και βεβαιώσεων και τήρηση αρχείων,
ββ) τη διαφήµιση των ΟΕΕ και την εµπορική προώθησή τους
και
γγ) δραστηριότητες που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία
των ΟΕΕ, όπως υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων πίστης του ΔΟΕΕ, της διαχείρισης υποδοµών και
εγκαταστάσεων, των δραστηριοτήτων διαχείρισης ακινήτων, της
παροχής συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση
των κεφαλαίων τους, της βιοµηχανικής στρατηγικής και σχετικών
θεµάτων, της παροχής συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε
συγχωνεύσεις και την εξαγορά επιχειρήσεων και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται µε τη διαχείριση του ΟΕΕ και των εταιρειών
και άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει.
3. Ο ΟΕΕ µε εσωτερική διαχείριση δεν αναπτύσσει δραστηριότητες άλλες από την εσωτερική διαχείριση του συγκεκριµένου
ΟΕΕ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 και κατόπιν άδειας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εξωτερική ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να παρέχει, επιπροσθέτως, τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταµεία και σε
ιδρύµατα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, σύµφωνα µε την απόφαση Φ.Επαγγ.ασφ./
οικ.16/9.4.2003 «Όροι λειτουργίας των Ταµείων Επαγγελµατικής
Ασφάλισης» του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 462), σύµφωνα µε εντολές που δίδονται από πελάτες
και για κάθε πελάτη χωριστά και
β) παρεπόµενες υπηρεσίες:
αα) Παροχή επενδυτικών συµβουλών,
ββ) φύλαξη και διοικητική διαχείριση µετοχών ή µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων και
γγ) λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηµατοπιστωτικών
µέσων.
5. Οι ΑΕΔΟΕΕ δεν δύνανται να λάβουν άδεια από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, βάσει του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53), για:
α) την παροχή µόνο των υπηρεσιών της παραγράφου 4,
β) την παροχή των παρεπόµενων υπηρεσιών της περίπτωσης
β’ της παραγράφου 4, χωρίς να έχουν λάβει άδεια για την παροχή της υπηρεσίας της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4,
γ) την άσκηση µόνον των δραστηριοτήτων των υποπεριπτώσεων αα’, ββ’ και γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου,
δ) την παροχή της υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου
χωρίς να παρέχουν την υπηρεσία της διαχείρισης κινδύνων, οι
οποίες αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, και αντιστρόφως.
6. Η ΑΕΔΟΕΕ εφαρµόζει την παράγραφο 5 του άρθρου 3 και
τα άρθρα 10, 12, 14, 19 και 25 του ν. 3606/2007 κατά την παροχή
των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή της να ρυθµίζει λεπτοµέρειες και τεχνικά θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή των
διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.
7. Οι ΑΕΔΟΕΕ παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις
πληροφορίες που χρειάζεται για την ευχερή παρακολούθηση της
συνεχούς συµµόρφωσης των ΑΕΔΟΕΕ µε τους όρους των διατάξεων του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53).
8. Οι ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το ν. 3606/2007,
οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν
λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-µέλος σύµφωνα µε την
Οδηγία 2004/39/ΕΚ και τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή
σε άλλο κράτος-µέλος σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/48/ΕΚ δεν
υποχρεούνται να λαµβάνουν άδεια λειτουργίας βάσει του παρόντος νόµου προκειµένου να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες,
όπως ατοµική διαχείριση χαρτοφυλακίου σε σχέση µε ΟΕΕ. Οι
ως άνω εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µπορούν,
άµεσα ή έµµεσα, να προσφέρουν ή να διαθέτουν µερίδια ΟΕΕ
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σε επενδυτές στην Ελλάδα, µόνον στο βαθµό κατά τον οποίο τα
µερίδια µπορούν να προωθηθούν εµπορικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53).
Άρθρο 7
Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά στην ίδια, σχετικά µε:
α) τα φυσικά πρόσωπα που πραγµατικά διεξάγουν τις εργασίες της,
β) την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ειδική συµµετοχή, καθώς και το ύψος
της συµµετοχής αυτής,
γ) το πρόγραµµα δραστηριοτήτων της το οποίο καθορίζει και
την οργανωτική δοµή του, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η ΑΕΔΟΕΕ σκοπεύει να
συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της δυνάµει των Κεφαλαίων
Β’ (άρθρα 6-11), Γ’ (άρθρα 12-21), Δ’ (άρθρα 22-24) και, κατά περίπτωση, των Κεφαλαίων Ε’ (άρθρα 25-30), ΣΤ’ (άρθρα 31-33), Ζ’
(άρθρα 34-40) και Η’ (άρθρο 41) του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53),
δ) πληροφορίες σχετικά µε τις πολιτικές και πρακτικές αµοιβών κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 και
ε) πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται για την ανάθεση και τη δευτερεύουσα ανάθεση λειτουργιών σε τρίτους, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20.
3. Η ΑΕΔΟΕΕ που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
παρέχει επιπλέον στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες
πληροφορίες, αναφορικά µε τους ΟΕΕ τους οποίους προτίθεται
να διαχειριστεί, σχετικά µε:
α) τις επενδυτικές στρατηγικές, συµπεριλαµβανοµένων των
τύπων των υποκείµενων επενδυτικών κεφαλαίων στην περίπτωση
που ο ΟΕΕ αποτελεί επενδυτικό κεφάλαιο που επενδύει σε άλλα
επενδυτικά κεφάλαια, και της πολιτικής της ΑΕΔΟΕΕ όσον
αφορά τη χρήση µόχλευσης, καθώς και το προφίλ κινδύνου και
τα άλλα χαρακτηριστικά των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή σκοπεύει
να διαχειρισθεί, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τα κράτη-µέλη ή τα τρίτα κράτη στα οποία οι ΟΕΕ είναι
εγκατεστηµένοι ή αναµένεται να εγκατασταθούν,
β) τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ στην περίπτωση
που ο ΟΕΕ αποτελεί τροφοδοτικό ΟΕΕ,
γ) τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα κάθε ΟΕΕ που
σκοπεύει να διαχειρισθεί η ΑΕΔΟΕΕ,
δ) τις ρυθµίσεις που έγιναν για το διορισµό θεµατοφύλακα,
σύµφωνα µε το άρθρο 21, για κάθε ΟΕΕ που σκοπεύει να διαχειρισθεί η ΑΕΔΟΕΕ και
ε) οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή προτίθεται να διαχειρισθεί η ΑΕΔΟΕΕ.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από ΑΕΔΑΚ του ν.
4099/2012, που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) του
παρόντος νόµου, να παράσχει πληροφορίες ή έγγραφα τα οποία
η ΑΕΔΑΚ είχε ήδη παράσχει αν ζήτησε άδεια λειτουργίας βάσει
του
ν. 4099/2012, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα εξακολουθούν να είναι επικαιροποιηµένα.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε τριµηνιαία βάση για τις
άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν ή ανακλήθηκαν σύµφωνα
µε το παρόν Κεφάλαιο (άρθρα 6-11).
Άρθρο 8
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας AEΔΟΕΕ
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ, µόνον αν:
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α) βεβαιωθεί ότι η ΑΕΔΟΕΕ είναι σε θέση να εκπληρώσει τις
προϋποθέσεις των διατάξεων του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53),
β) η ΑΕΔΟΕΕ έχει επαρκές µετοχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9,
γ) τα πρόσωπα που πραγµατικά διεξάγουν τις εργασίες της
ΑΕΔΟΕΕ διαθέτουν την απαιτούµενη αξιοπιστία και επαγγελµατική εµπειρία σε σχέση και µε τις επενδυτικές στρατηγικές που
ακολουθούν οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ. Η ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε
αντικατάσταση των εν λόγω προσώπων. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και εµπειρίας ζητεί την αποµάκρυνσή
τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες της ΑΕΔΟΕΕ διευθύνονται
από δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή
της να ρυθµίζει κάθε θέµα σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, καθώς και µε τα κριτήρια καταλληλότητας των
µελών του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕΔΟΕΕ και των λοιπών
προσώπων που πραγµατικά διεξάγουν τις εργασίες της,
δ) οι µέτοχοι της ΑΕΔΟΕΕ που κατέχουν ειδική συµµετοχή
είναι κατάλληλοι, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η χρηστή και συνετή διαχείριση της ΑΕΔΟΕΕ και
ε) η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση της ΑΕΔΟΕΕ
βρίσκονται στην Ελλάδα.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί προηγουµένως τη γνώµη
των αρµόδιων αρχών των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών µελών, προκειµένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε ΑΕΔΟΕΕ, η οποία είναι:
α) θυγατρική άλλου ΔΟΕΕ, εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος - µέλος ή
β) θυγατρική της µητρικής επιχείρησης άλλου ΔΟΕΕ, εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, επιχείρησης παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - µέλος ή
γ) εταιρεία που ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αυτά που ελέγχουν άλλο ΔΟΕΕ, εταιρεία διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικό
ίδρυµα ή ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - µέλος.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί προηγουµένως τη γνώµη
της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειµένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε ΑΕΔΟΕΕ, η οποία:
α) είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που εδρεύει στην Ελλάδα ή
β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που εδρεύει στην Ελλάδα ή
γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει
στην Ελλάδα.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας
ΑΕΔΟΕΕ αν η αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων παρεµποδίζεται εξαιτίας κάποιας από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από στενούς δεσµούς µεταξύ της ΑΕΔΟΕΕ και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων,
β) από τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις
τρίτου κράτους, οι οποίες διέπουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε
τα οποία η ΑΕΔΟΕΕ έχει στενές σχέσεις,
γ) από δυσκολίες στην επιβολή των εν λόγω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να περιορίσει το αντικείµενο της άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις
επενδυτικές στρατηγικές των ΟΕΕ που επιτρέπεται στην ΑΕΔΟΕΕ να διαχειρισθεί.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει εγγράφως την ΑΕΔΟΕΕ που αιτείται άδεια λειτουργίας, εντός τριών (3) µηνών από
την υποβολή της πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή µη της
άδειας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παρατείνει την
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προθεσµία αυτή κατά τρεις (3) επιπλέον µήνες, αν το θεωρήσει
αναγκαίο λόγω των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης και αφού
ενηµερώσει σχετικά την ΑΕΔΟΕΕ.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, µια αίτηση κρίνεται πλήρης, αν η ΑΕΔΟΕΕ έχει υποβάλει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως και δ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 και στις περιπτώσεις α’ και β’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 7.
Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει να διαχειρίζεται ΟΕΕ στην Ελλάδα που έχουν τις επενδυτικές στρατηγικές που περιγράφονται,
κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 7, στην αίτηση που υπέβαλε για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας, αµέσως µετά τη λήψη της εν λόγω άδειας, αλλά όχι
νωρίτερα από έναν (1) µήνα µετά την υποβολή των πληροφοριών
που τυχόν έλειπαν και αναφέρονται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και στις περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 7.
Άρθρο 9
Μετοχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΔΟΕΕ που αποτελεί εσωτερικά
διαχειριζόµενο ΟΕΕ έχει ελάχιστο ύψος τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΔΟΕΕ που έχει οριστεί ως εξωτερική διαχειρίστρια ΟΕΕ έχει ελάχιστο ύψος εκατόν είκοσι πέντε
χιλιάδες (125.000) ευρώ.
3. Κατ’ εξαίρεση, για τις υφιστάµενες εταιρείες που διαχειρίζονται ΟΕΕ τα όρια των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται για
τα ίδια κεφάλαιά τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται
να τροποποιούνται τα ποσά των παραγράφων 1 και 2. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισµό του ελαχίστου ύψους του µετοχικού κεφαλαίου των ΑΕΔΟΕΕ που λειτουργούν κατά το χρόνο
της αλλαγής, λαµβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαιά τους.
4. Στην περίπτωση που η αξία των χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ
που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) ευρώ, η ΑΕΔΟΕΕ οφείλει να αυξήσει τα
ίδια κεφάλαιά της κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο 0,02% του
ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της ΑΕΔΟΕΕ
υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000)
ευρώ. Η κατά το παραπάνω εδάφιο αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτείται αν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της
ΑΕΔΟΕΕ και του ποσού της αύξησης υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, ως χαρτοφυλάκια της
ΑΕΔΟΕΕ θεωρούνται οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ΟΕΕ για τους οποίους η ΑΕΔΟΕΕ έχει αναθέσει λειτουργίες σύµφωνα µε το άρθρο 20, αλλά
εξαιρουµένων των χαρτοφυλακίων ΟΕΕ τα οποία η ΑΕΔΟΕΕ διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης.
6. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 4, τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΔΟΕΕ δεν πρέπει να υπολείπονται του ποσού που ορίζεται µε την
απόφαση 1/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ενσωµατώνει το άρθρο 21 της
Οδηγίας 2006/49/ΕΚ.
7. Τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΔΟΕΕ δεν µπορεί να είναι µικρότερα από τα ποσά που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 6
του παρόντος άρθρου. Για το λόγο αυτόν, η ΑΕΔΟΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις οικονοµικές της καταστάσεις αµέσως µετά τη δηµοσίευσή τους. Αν τα ίδια κεφάλαια της
ΑΕΔΟΕΕ είναι µικρότερα από τα ποσά που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή
της, όποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να θέτει στην ΑΕΔΟΕΕ περιορισµένη προθεσµία για την προσαρµογή των ιδίων
κεφαλαίων της, άλλως, την παύση του συνόλου ή µέρους των
δραστηριοτήτων της.
8. Η ΑΕΔΟΕΕ επιτρέπεται να µην καταβάλει µέχρι και το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στην παράγραφο 4, αν προσκοµίσει στην
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισόποση εγγύηση στην οποία θα αναφέρεται ότι σε πρώτη ζήτηση θα κατατεθεί σε λογαριασµό της
ΑΕΔΟΕΕ το ως άνω ποσό της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της.
Εκδότης της εγγύησης δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυµα ή
ασφαλιστική επιχείρηση που έχουν την καταστατική τους έδρα
σε κράτος - µέλος ή σε τρίτο κράτος, αν υπόκεινται σε κανόνες
προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον ισοδύναµοι µε τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εντολείς της εν λόγω εγγύησης είναι η ΑΕΔΟΕΕ ή οι µέτοχοί της.
9. Για την κάλυψη ενδεχόµενων κινδύνων επαγγελµατικής ευθύνης που προκύπτουν από δραστηριότητες της ΑΕΔΟΕΕ κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και των
εκτελεστικών µέτρων της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, τόσο οι εσωτερικά διαχειριζόµενοι ΟΕΕ όσο και οι εξωτερικές ΑΕΔΟΕΕ είτε:
α) διαθέτουν πρόσθετα ίδια κεφάλαια που επαρκούν για την
κάλυψη ενδεχόµενων κινδύνων αστικής ευθύνης που προκύπτει
από επαγγελµατική αµέλεια είτε
β) διαθέτουν ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελµατική
αµέλεια, η οποία είναι επαρκής για τους κινδύνους που καλύπτει.
10. Τα ίδια κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν πρόσθετων
ιδίων κεφαλαίων κατά την έννοια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 9, επενδύονται σε ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία
ή σε περιουσιακά στοιχεία που δύνανται να µετατραπούν άµεσα
σε µετρητά και δεν περιλαµβάνουν κερδοσκοπικές θέσεις.
11. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 9 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, βάσει των οποίων εκδόθηκε ο
Κανονισµός (ΕΕ) 231/2013, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά
µε την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου τα οποία καθορίζουν:
α) τους κινδύνους που πρέπει να καλύπτουν τα πρόσθετα ίδια
κεφάλαια ή η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης,
β) τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των
πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων ή της κάλυψης που παρέχει η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης και
γ) τον τρόπο προσδιορισµού των απαιτούµενων προσαρµογών
των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων ή της κάλυψης που παρέχει η
ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης.
12. Με την εξαίρεση των παραγράφων 9 και 10 και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου
11, το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε
ΑΕΔΟΕΕ που είναι
ταυτοχρόνως ΑΕΔΑΚ του ν. 4099/ 2012 ή εταιρείες διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
Άρθρο 10
Αλλαγές στο πεδίο εφαρµογής της άδειας
λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
κάθε ουσιώδη αλλαγή στις προϋποθέσεις για την αρχική άδεια
λειτουργίας, και ιδίως τις ουσιώδεις αλλαγές στις πληροφορίες
που παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 7, πριν από την εφαρµογή
τους.
2. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να επιβάλει περιορισµούς ή να απορρίψει τις εν λόγω αλλαγές, ενηµερώνει την
ΑΕΔΟΕΕ, εντός ενός (1) µηνός από τη λήψη της γνωστοποίησης
της παραγράφου 1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παρατείνει την προθεσµία αυτήν κατά έναν (1) επιπλέον µήνα, αν
το θεωρήσει αναγκαίο λόγω των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης και αφού ενηµερώσει σχετικά την ΑΕΔΟΕΕ. Οι αλλαγές
αυτές τίθενται σε ισχύ αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αντιταχθεί σε αυτές εντός της σχετικής περιόδου αξιολόγησής τους,
κατά τα προηγούµενα εδάφια.
Άρθρο 11
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
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1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει την
άδεια λειτουργίας που έχει χορηγήσει σε ΑΕΔΟΕΕ, µόνον αν
αυτή:
α) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας που της χορηγήθηκε εντός δώδεκα (12) µηνών ή παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή
έχει παύσει να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες,
β) έλαβε την άδεια λειτουργίας βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε
οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας της,
δ) δεν τηρεί πλέον τις σχετικές διατάξεις του ν. 3606/ 2007, αν
η άδεια λειτουργίας της καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης
χαρτοφυλακίων πελατών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4
του άρθρου 6 του παρόντος νόµου,
ε) έχει παραβεί σοβαρά και συστηµατικά τις διατάξεις που θεσπίζονται βάσει του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή
στ) συντρέχει άλλος λόγος για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ο οποίος προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΑΕΔΟΕΕ τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, καθώς και την πρόθεσή της
να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, τάσσοντάς της ταυτόχρονα προθεσµία, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την παραπάνω
γνωστοποίηση, µέσα στην οποία η ΑΕΔΟΕΕ οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις της και να λάβει, αν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα µέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των
συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσµίας και αφού
λάβει υπόψη της τις θέσεις της ΑΕΔΟΕΕ και αξιολογήσει τα
µέτρα που έχει λάβει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει
οριστικώς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΕΔΟΕΕ
ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Γενικές αρχές
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ τηρούν διαρκώς τους ακόλουθους κανόνες:
α) ενεργούν εντίµως και νοµίµως, µε τη δέουσα προσοχή, µέριµνα και επιµέλεια κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους,
β) ενεργούν προς το συµφέρον των ΟΕΕ ή των επενδυτών των
ΟΕΕ που διαχειρίζονται και της ακεραιότητας της αγοράς,
γ) διαθέτουν και χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους
και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη βέλτιστη διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων,
δ) λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο για την αποτροπή συγκρούσεων συµφερόντων και, αν αυτές δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν, για τον εντοπισµό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση,
και, κατά περίπτωση, τη γνωστοποίηση των εν λόγω συγκρούσεων συµφερόντων προκειµένου να αποτρέπεται η επιζήµια επίδρασή τους στα συµφέροντα των ΟΕΕ και των επενδυτών τους
και να εξασφαλίζεται η δίκαιη µεταχείριση των ΟΕΕ τους οποίους
διαχειρίζονται,
ε) τηρούν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που
διέπουν την άσκηση των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων,
έτσι ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα
συµφέροντα των ΟΕΕ που διαχειρίζονται ή των επενδυτών τους
και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της αγοράς και
στ) µεριµνούν ώστε όλοι οι επενδυτές των ΟΕΕ να τυγχάνουν
δίκαιης µεταχείρισης.
Κανένας επενδυτής ΟΕΕ δεν µπορεί να τυγχάνει προνοµιακής
µεταχείρισης, εκτός αν αυτή γνωστοποιείται στον κανονισµό ή
στα καταστατικά έγγραφα του συγκεκριµένου ΟΕΕ.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ, που έχει λάβει άδεια για την παροχή της υπη-
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ρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 6:
α) δεν επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο ή µέρος του χαρτοφυλακίου των πελατών σε µερίδια ή µετοχές των ΟΕΕ που διαχειρίζεται, εκτός αν λάβει προηγούµενη γενική έγκριση από τον
πελάτη και
β) υπόκειται, όσον αφορά τις υπηρεσίες της παραγράφου 4
του άρθρου 6, στις διατάξεις των άρθρων 61 έως και 78 του ν.
2533/1997 (Α’ 228) σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των
επενδυτών.
3. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε τα κριτήρια που χρησιµοποιεί για την εποπτεία της
τήρησης από τις ΑΕΔΟΕΕ των υποχρεώσεών τους βάσει της παραγράφου 1.
Άρθρο 13
Πολιτική αποδοχών
(άρθρο 13 και Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ θεσπίζουν και τηρούν πολιτικές και πρακτικές
αποδοχών για εκείνες τις κατηγορίες προσωπικού των οποίων οι
επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο
προφίλ κινδύνου των ΑΕΔΟΕΕ ή των ΟΕΕ που διαχειρίζονται,
συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών,
των στελεχών που ασκούν διαχείριση κινδύνων, των στελεχών
που ασκούν λειτουργίες ελέγχου και οποιωνδήποτε υπαλλήλων,
των οποίων οι συνολικές αποδοχές τους εντάσσουν στην ίδια κατηγορία αποδοχών µε τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και τα
στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων. Οι πολιτικές και πρακτικές αποδοχών πρέπει να είναι συµβατές και να εξυπηρετούν
τη χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και να
µην ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων ασύµβατων προς το
προφίλ κινδύνου, τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα των
ΟΕΕ που διαχειρίζονται.
Οι ΑΕΔΟΕΕ καθορίζουν τις ανωτέρω πολιτικές και πρακτικές
αποδοχών σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4.
2. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών και των προαιρετικών
συνταξιοδοτικών παροχών, για τις κατηγορίες προσωπικού της
παραγράφου 1, οι ΑΕΔΟΕΕ συµµορφώνονται προς τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθµό ενδεδειγµένο προς το µέγεθός τους, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και
την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους:
α) Η πολιτική αποδοχών συνάδει και προάγει την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την
ανάληψη κινδύνων που είναι ασύµβατη προς το προφίλ κινδύνου,
τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ που διαχειρίζονται.
β) Η πολιτική αποδοχών είναι σύµφωνη µε την επιχειρηµατική
στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συµφέροντα της ΑΕΔΟΕΕ και των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή των επενδυτών των ΟΕΕ
και περιλαµβάνει µέτρα για την αποφυγή των συγκρούσεων συµφερόντων.
γ) Το διοικητικό συµβούλιο της ΑΕΔΟΕΕ, κατά την άσκηση της
εποπτικής του αρµοδιότητας, υιοθετεί και περιοδικώς αξιολογεί
τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο για
την εφαρµογή της.
δ) Η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, σε κεντρική και ανεξάρτητη εσωτερική
επαναξιολόγηση ως προς τη συµµόρφωσή της προς τις πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών που έχουν υιοθετηθεί από το διοικητικό συµβούλιο στο πλαίσιο της εποπτικής του αρµοδιότητας.
ε) Τα στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου αποζηµιώνονται σε συνάρτηση µε την επίτευξη ή µη των στόχων που συνδέονται µε τις λειτουργίες τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των
επιχειρηµατικών τοµέων που ελέγχουν.
στ) Οι αποδοχές των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών στις
λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συµµόρφω-
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σης παρακολουθούνται από την επιτροπή αποδοχών, αν έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
ζ) Στην περίπτωση που οι αποδοχές συναρτώνται προς τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασµό της αξιολογούµενης επίδοσης του προσώπου και της
υπηρεσιακής µονάδας ή του υπό εξέταση ΟΕΕ µε τα συνολικά
αποτελέσµατα της ΑΕΔΟΕΕ. Κατά την αξιολόγηση των ατοµικών
επιδόσεων, λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά και µη κριτήρια.
η) Η αξιολόγηση των επιδόσεων εντάσσεται σε ένα πολυετές
πλαίσιο προσαρµοσµένο στον κύκλο ζωής των ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε µακροπρόθεσµες επιδόσεις και
ότι η πραγµατική καταβολή των αποδοχών κατά το σκέλος που
συναρτώνται προς τις επιδόσεις κατανέµεται σε χρονική περίοδο
που λαµβάνει υπόψη την πολιτική εξαγοράς µεριδίων ή µετοχών
των ΟΕΕ που η ΑΕΔΟΕΕ διαχειρίζεται και τους αντίστοιχους
επενδυτικούς τους κινδύνους.
θ) Οι εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση,
ισχύουν µόνο σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και
περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης.
ι) Οι σταθερές και οι µεταβλητές συνιστώσες των συνολικών
αποδοχών καθορίζονται µε την κατάλληλη αναλογία, µε το σταθερό τµήµα τους να αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειµένου να καθίσταται
δυνατή η εφαρµογή µιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας να
µην καταβληθούν µεταβλητές αποδοχές.
ια) Οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία
σύµβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε
βάθος χρόνου και είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο ώστε να µην
ανταµείβεται η αποτυχία.
ιβ) Η µέτρηση των επιδόσεων που χρησιµοποιούνται για τον
υπολογισµό των µεταβλητών αποδοχών ή οµάδων µεταβλητών
αποδοχών, περιλαµβάνει ένα αναλυτικό µηχανισµό προσαρµογής που ενσωµατώνει όλους τους σηµαντικούς τύπους τρεχόντων και µελλοντικών κινδύνων.
ιγ) Με βάση τη νοµική µορφή του ΟΕΕ και τον κανονισµό ή τα
καταστατικά του έγγραφα, σηµαντικό ποσοστό, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) οποιωνδήποτε
µεταβλητών αποδοχών αποτελείται από µερίδια ή µετοχές του
σχετικού ΟΕΕ ή ισοδύναµα ιδιοκτησιακά συµφέροντα ή χρηµατοπιστωτικά µέσα που συνδέονται µε µετοχές ή ισοδύναµα µη
ρευστά µέσα. Στην περίπτωση που η αξία του χαρτοφυλακίου
των υπό διαχείριση ΟΕΕ ισοδυναµεί µε λιγότερο από πενήντα
τοις εκατό (50%) του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ, το ελάχιστο ποσοστό του πενήντα τοις εκατό
(50%) δεν ισχύει.
Τα µέσα της παρούσας περίπτωσης υπόκεινται σε ενδεδειγµένη
πολιτική διακράτησης µε σκοπό την ευθυγράµµιση των κινήτρων
προς τα συµφέροντα της ΑΕΔΟΕΕ και των ΟΕΕ που διαχειρίζεται
και των επενδυτών των ΟΕΕ. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται τόσο στο µέρος των µεταβλητών αποδοχών, των οποίων η
καταβολή αναστέλλεται σύµφωνα µε την επόµενη περίπτωση ιδ’
όσο και στο µέρος των µεταβλητών αποδοχών που δεν τελεί υπό
αναστολή. Με απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θέτει περιορισµούς στο είδος και στο σχεδιασµό αυτών
των µέσων ή να απαγορεύει ορισµένα µέσα όπως αρµόζει.
ιδ) Η καταβολή σηµαντικού µέρους, και σε κάθε περίπτωση
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των µεταβλητών αποδοχών, αναστέλλεται για περίοδο η οποία είναι αρµόζουσα του κύκλου ζωής και της πολιτικής εξαγοράς των µεριδίων ή µετοχών
του οικείου ΟΕΕ και ευθυγραµµίζεται ορθά µε τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΕΕ.
Η περίοδος που αναφέρεται στην παρούσα περίπτωση είναι
από τρία (3) έως πέντε (5) έτη εκτός αν ο κύκλος ζωής του σχετικού ΟΕΕ είναι συντοµότερος. Οι πληρωτέες αποδοχές που τελούν υπό αναστολή κατοχυρώνονται κατ’ αναλογία του
εναποµένοντος χρονικού διαστήµατος µέχρι τη λήξη της περιόδου αναστολής. Στην περίπτωση µεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναστέλλεται η καταβολή τουλάχιστον του
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εξήντα τοις εκατό (60%) του εν λόγω ποσού.
ιε) Οι µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένου του υπό
αναστολή τµήµατός τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται
µόνο αν είναι αποδεκτές βάσει της οικονοµικής κατάστασης της
ΑΕΔΟΕΕ συνολικά και δικαιολογηµένες βάσει των επιδόσεων της
επιχειρησιακής µονάδας, του ΟΕΕ και του συγκεκριµένου προσώπου.
Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εθνικού εργατικού
δικαίου, περιλαµβανοµένων και των διατάξεων περί συµβάσεων
εργασίας, το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών κατά κανόνα
συρρικνώνεται σηµαντικά αν η ΑΕΔΟΕΕ ή ο σχετικός ΟΕΕ παρουσιάζει χαµηλές ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις
µειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουµένως εισπραχθεί, µεταξύ
άλλων µέσω ρυθµίσεων αρνητικού πριµ (malus) ή επιστροφής
ποσών (clawback).
ιστ) Η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύµφωνη προς την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της ΑΕΔΟΕΕ και των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
Αν ο υπάλληλος αποχωρήσει από την ΑΕΔΟΕΕ πριν από τη
συνταξιοδότησή του, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές
διατηρούνται από την ΑΕΔΟΕΕ για χρονικό διάστηµα πέντε (5)
ετών µε τη µορφή των µέσων της περίπτωσης ιγ’. Στην περίπτωση υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο µε τη µορφή
των µέσων της περίπτωσης ιγ’ µε την επιφύλαξη πενταετούς περιόδου διακράτησης.
ιζ) Το προσωπικό υποχρεούται να µην χρησιµοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη µε αποδοχές ή ευθύνη µε σκοπό την καταστρατήγηση των
µηχανισµών ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο που περιλαµβάνονται
στις ρυθµίσεις περί αποδοχών.
ιη) Οι µεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται µέσω µηχανισµών ή µεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή των απαιτήσεων του παρόντος νόµου.
3. Οι αρχές της παραγράφου 2 εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε
µορφή αποδοχών καταβάλλει η ΑΕΔΟΕΕ, σε οποιοδήποτε ποσό
καταβάλλει άµεσα ο ίδιος ο ΟΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της
συµµετοχής επί της πρόσθετης απόδοσης, και σε οποιαδήποτε
µεταβίβαση µεριδίων του ΟΕΕ προς όφελος εκείνων των κατηγοριών προσωπικού της παραγράφου 1.
4. Οι ΑΕΔΟΕΕ που είναι σηµαντικές από την άποψη του µεγέθους τους ή του µεγέθους των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης, του εύρους και της
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, συγκροτούν επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή αποδοχών συγκροτείται κατά
τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εµπεριστατωµένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών και για
τα κίνητρα που δηµιουργούνται για τη διαχείριση κινδύνων.
Η επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη για την προπαρασκευή
των αποφάσεων που αφορούν τις αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις για τους κινδύνους και τη
διαχείριση κινδύνων της ΑΕΔΟΕΕ ή των ΟΕΕ που αφορούν, και
οι οποίες αποφάσεις λαµβάνονται από το διοικητικό συµβούλιο
στο πλαίσιο της εποπτικής του αρµοδιότητας. Ο πρόεδρος και
τα µέλη της επιτροπής αποδοχών είναι µη εκτελεστικά µέλη του
διοικητικού συµβουλίου της ΑΕΔΟΕΕ.
Άρθρο 14
Σύγκρουση συµφερόντων
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο για τον εντοπισµό συγκρούσεων συµφερόντων που προκύπτουν, κατά τη διαχείριση ΟΕΕ µεταξύ:
α) της ΑΕΔΟΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των διαχειριστών της,
των υπαλλήλων της ή οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται άµεσα
ή έµµεσα µε την ΑΕΔΟΕΕ µε σχέση ελέγχου και του ΟΕΕ τον
οποίο διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ ή των επενδυτών αυτού του ΟΕΕ,
β) ενός ΟΕΕ ή των επενδυτών του και ενός άλλου ΟΕΕ ή των
επενδυτών του άλλου ΟΕΕ,
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γ) του ΟΕΕ ή των επενδυτών του και άλλου πελάτη της ΑΕΔΟΕΕ,
δ) του ΟΕΕ ή των επενδυτών του και ενός ΟΣΕΚΑ τον οποίο
διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ ή των µεριδιούχων αυτού του ΟΣΕΚΑ ή
ε) δύο (2) πελατών της ΑΕΔΟΕΕ.
Οι ΑΕΔΟΕΕ θεσπίζουν και εφαρµόζουν οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις µε σκοπό τη λήψη κάθε εύλογου µέτρου για
την αναγνώριση, την αποτροπή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση συγκρούσεων συµφερόντων, προκειµένου να αποτρέπουν αυτές να επηρεάζουν αρνητικά τα συµφέροντα των ΟΕΕ
και των επενδυτών τους.
Οι ΑΕΔΟΕΕ διαχωρίζουν, εντός του ιδίου του λειτουργικού
τους περιβάλλοντος, καθήκοντα και ευθύνες που µπορούν να θεωρηθούν ασυµβίβαστα µεταξύ τους ή ενδέχεται να προκαλέσουν
συστηµατικές συγκρούσεις συµφερόντων. Οι ΑΕΔΟΕΕ εκτιµούν
το βαθµό στον οποίο οι λειτουργικές τους συνθήκες µπορεί να
συνεπάγονται οποιεσδήποτε άλλες ουσιώδεις συγκρούσεις συµφερόντων και τις γνωστοποιούν στους επενδυτές των ΟΕΕ.
2. Στην περίπτωση που οι οργανωτικές ρυθµίσεις τις οποίες
πραγµατοποιούν οι ΑΕΔΟΕΕ για την αναγνώριση, την αποτροπή,
τη διαχείριση και την παρακολούθηση συγκρούσεων συµφερόντων δεν επαρκούν για να εξασφαλισθεί, µε εύλογη βεβαιότητα,
η αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ζηµίας στα συµφέροντα των
επενδυτών, οι ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιούν µε σαφήνεια τη γενική
φύση ή τις πηγές των συγκρούσεων συµφερόντων στους επενδυτές πριν αναλάβουν να ασκήσουν δραστηριότητες για λογαριασµό τους, και αναπτύσσουν κατάλληλες πολιτικές και
διαδικασίες.
3. Στην περίπτωση που η ΑΕΔΟΕΕ χρησιµοποιεί για λογαριασµό του ΟΕΕ τις υπηρεσίες βασικού διαµεσολαβητή, οι όροι της
συνεργασίας αυτής περιλαµβάνονται σε γραπτή σύµβαση. Ειδικότερα, η ενδεχόµενη δυνατότητα µεταφοράς και επαναχρησιµοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ πρέπει να
προβλέπεται στην εν λόγω σύµβαση και να συνάδει µε τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ. Η ως άνω σύµβαση
προβλέπει επίσης ότι ο θεµατοφύλακας ενηµερώνεται σχετικά
µε αυτήν.
Οι ΑΕΔΟΕΕ επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, µέριµνα και επιµέλεια κατά την επιλογή και το διορισµό των βασικών διαµεσολαβητών µε τους οποίους πρόκειται να συνάψουν σύµβαση
συνεργασίας.
4. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε:
α) τα είδη των συγκρούσεων συµφερόντων, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 και
β) τα εύλογα µέτρα τα οποία αναµένεται να λάβουν οι ΑΕΔΟΕΕ
αναφορικά µε δοµές και οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες
για την αναγνώριση, την αποτροπή, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων συµφερόντων.
Άρθρο 15
Διαχείριση κινδύνων
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και άρθρο 3
της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ διαχωρίζουν, λειτουργικά και ιεραρχικά, τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων από τις επιχειρησιακές µονάδες,
καθώς και από τις λειτουργίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει το λειτουργικό και ιεραρχικό διαχωρισµό των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας, δεδοµένου ότι οι ΑΕΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδεικνύουν ότι συγκεκριµένες διασφαλίσεις για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων επιτρέπουν
την ανεξάρτητη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων και ότι η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και είναι διαρκώς αποτελεσµατική.
2. Οι ΑΕΔΟΕΕ εφαρµόζουν επαρκή συστήµατα διαχείρισης

1854

κινδύνων για την αναγνώριση, µέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των σχετικών κινδύνων µε κάθε επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους οποίους κάθε ΟΕΕ είναι εκτεθειµένος ή
δύναται να εκτεθεί. Ειδικότερα, οι ΑΕΔΟΕΕ, κατά την εκτίµηση
της πιστοληπτικής αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού των
ΟΕΕ, δεν στηρίζονται αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισµούς
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως αυτοί ορίζονται
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 σχετικά µε τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Οι ΑΕΔΟΕΕ επανεξετάζουν τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων µε τη δέουσα συχνότητα και τουλάχιστον µία φορά ετησίως
και τα αναπροσαρµόζουν, όποτε είναι αναγκαίο.
3. Οι ΑΕΔΟΕΕ πρέπει τουλάχιστον να:
α) εφαρµόζουν κατάλληλη, τεκµηριωµένη και τακτικά επικαιροποιηµένη διαδικασία δέουσας επιµέλειας, κατά την πραγµατοποίηση επενδύσεων για λογαριασµό του ΟΕΕ, σύµφωνα µε την
επενδυτική στρατηγική, τους στόχους και το προφίλ κινδύνου
του ΟΕΕ,
β) διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται µε κάθε
επενδυτική θέση του ΟΕΕ και η συνολική τους επίδραση στο
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ µπορούν να αναγνωρίζονται, να µετρώνται, να τίθενται υπό διαχείριση και να παρακολουθούνται κατάλληλα σε συνεχή βάση, µεταξύ άλλων µέσω της χρήσης
κατάλληλων διαδικασιών µέτρησης κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress testing) και
γ) διασφαλίζουν ότι το προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ ανταποκρίνεται στο µέγεθος, τη διάρθρωση χαρτοφυλακίου και τις επενδυτικές στρατηγικές και στόχους του ΟΕΕ, όπως αυτά
αποτυπώνονται στον κανονισµό ή στα καταστατικά του έγγραφα,
στο ενηµερωτικό δελτίο και στα λοιπά έντυπα προσφοράς.
4. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρµόζουν οι ΑΕΔΟΕΕ, αξιολογεί τη χρήση αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, κατά τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών των ΟΕΕ και, κατά
περίπτωση, ενθαρρύνει την άµβλυνση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών, προκειµένου να µειωθεί η αποκλειστική και µηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
5. Οι ΑΕΔΟΕΕ ορίζουν ανώτατο επίπεδο µόχλευσης το οποίο
µπορούν να χρησιµοποιούν για λογαριασµό κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται, καθώς και το εύρος του δικαιώµατος επαναχρησιµοποίησης κάθε πρόσθετης ασφάλειας ή εγγύησης που µπορούν
να παράσχουν δυνάµει του διακανονισµού µόχλευσης, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων:
α) το είδος του ΟΕΕ,
β) την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ,
γ) τις πηγές µόχλευσης του ΟΕΕ,
δ) κάθε άλλη διασύνδεση ή σχέση µε άλλα ιδρύµατα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει
συστηµικό κίνδυνο,
ε) την ανάγκη περιορισµού της έκθεσης σε κίνδυνο έναντι κάθε
επιµέρους αντισυµβαλλοµένου,
στ) το βαθµό στον οποίο η µόχλευση συνοδεύεται από ασφάλειες,
ζ) το λόγο ενεργητικού/υποχρεώσεις και
η) την κλίµακα, τη φύση και την έκταση της δραστηριότητας
της ΑΕΔΟΕΕ στις αγορές που δραστηριοποιείται.
6. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 15 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε:
α) τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να χρησιµοποιούνται από τις ΑΕΔΟΕΕ αναφορικά µε τους κινδύνους τους
οποίους διατρέχουν για λογαριασµό των ΟΕΕ που διαχειρίζονται,
β) την κατάλληλη συχνότητα επανεξέτασης του συστήµατος
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διαχείρισης κινδύνων,
γ) τον τρόπο λειτουργικού και ιεραρχικού διαχωρισµού της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων από τις επιχειρησιακές µονάδες,
συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων,
δ) τις ειδικές διασφαλίσεις κατά των συγκρούσεων συµφερόντων, κατά τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και
ε) τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.
Τα µέτρα που εξειδικεύουν τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου διασφαλίζουν ότι οι ΑΕΔΟΕΕ παρακωλύονται να στηρίζονται αποκλειστικά
ή µηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατά
την εκτίµηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού των ΟΕΕ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 2.
Άρθρο 16
Διαχείριση ρευστότητας
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ εφαρµόζει, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται
που δεν αποτελεί ΟΕΕ κλειστού τύπου χωρίς µόχλευση, κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης ρευστότητας και καθορίζει διαδικασίες που της επιτρέπουν να παρακολουθεί τον κίνδυνο
ρευστότητας του ΟΕΕ και να διασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά
ως προς τη ρευστότητα των επενδύσεων του ΟΕΕ συνάδουν µε
τις υποκείµενες υποχρεώσεις του.
Η ΑΕΔΟΕΕ διεξάγει τακτικά µετρήσεις κινδύνων σε ακραίες
καταστάσεις (stress tests), υπό κανονικές και υπό έκτακτες συνθήκες ρευστότητας, που της επιτρέπουν να εκτιµά και να παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται,
η επενδυτική στρατηγική, τα χαρακτηριστικά ρευστότητας και η
πολιτική εξαγορών είναι συνεπείς µεταξύ τους.
3. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε:
α) τα συστήµατα και τις διαδικασίες διαχείρισης ρευστότητας
και
β) την ευθυγράµµιση της επενδυτικής στρατηγικής, των χαρακτηριστικών ρευστότητας και της πολιτικής εξαγορών κατά τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.
Άρθρο 17
Επενδύσεις σε θέσεις τιτλοποίησης
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα του άρθρου 17 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ και προκειµένου να µην υπάρχει απόκλιση µεταξύ
των συµφερόντων των εταιρειών που µετατρέπουν δάνεια σε διαπραγµατεύσιµες κινητές αξίες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα
(τιτλοποίηση απαιτήσεων) και των ΑΕΔΟΕΕ που επενδύουν σε
αυτές τις διαπραγµατεύσιµες κινητές αξίες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα για λογαριασµό των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε
λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να ανταποκρίνονται
οι εταιρείες τιτλοποίησης απαιτήσεων, προκειµένου να επιτρέπεται σε ΑΕΔΟΕΕ να επενδύει, για λογαριασµό των ΟΕΕ, σε κινητές αξίες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα αυτού του τύπου που
εκδίδονται µετά την 1η Ιανουαρίου 2011, συµπεριλαµβανοµένων
των απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εταιρείες διατηρούν καθαρή οικονοµική συµµετοχή όχι κατώτερη του πέντε
τοις εκατό (5%) και
β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι ΑΕΔΟΕΕ
που επενδύουν στις εν λόγω κινητές αξίες ή τα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα για λογαριασµό ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Γενικές αρχές
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ χρησιµοποιεί διαρκώς επαρκείς και κατάλληλους
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι
για την ορθή διαχείριση των ΟΕΕ.
Ειδικότερα, η ΑΕΔΟΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των ΟΕΕ
που διαχειρίζεται, διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς διοικητικές
και λογιστικές διαδικασίες, µηχανισµούς ελέγχου και διαδικασίες
ασφάλειας για την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδοµένων,
καθώς και κατάλληλους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου που
περιλαµβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές
των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων
µε σκοπό την επένδυση για ίδιο λογαριασµό. Οι ανωτέρω διαδικασίες και µηχανισµοί εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε
συναλλαγή στην οποία συµµετέχουν οι ΟΕΕ είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσοµένων σε αυτήν,
της φύσης της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγµατοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού των ΟΕΕ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ επενδύονται σύµφωνα µε τον κανονισµό ή
τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ, καθώς και σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε τις διαδικασίες και τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1.
Άρθρο 19
Αποτίµηση
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ θεσπίζει, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, κατάλληλες και συνεπείς διαδικασίες, ούτως ώστε να είναι δυνατή η
ορθή και ανεξάρτητη αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του
ΟΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, της
ισχύουσας νοµοθεσίας και του κανονισµού ή των καταστατικών
εγγράφων του ΟΕΕ.
2. α) Η ΑΕΔΟΕΕ αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ
σύµφωνα µε λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται µε απόφαση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
β) Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας του ενεργητικού
του ΟΕΕ αφαιρούνται οι δαπάνες που σύµφωνα µε τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα βαρύνουν τον ΟΕΕ, καθώς και
τα κέρδη που διανέµονται στους µεριδιούχους ή µετόχους του.
Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας του µεριδίου ή µετοχής
του ΟΕΕ διαιρείται η καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ µε τον
αριθµό των µεριδίων ή µετοχών του.
γ) Η καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΕΕ, ο αριθµός των µεριδίων ή µετοχών του και η καθαρή αξία του µεριδίου ή µετοχής
του ΟΕΕ γνωστοποιούνται στους µεριδιούχους του.
δ) Στον κανονισµό ή στα καταστατικά έγγραφα του
ΟΕΕ
γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο αποτίµησης των στοιχείων
ενεργητικού του ΟΕΕ και στον προσδιορισµό της συνολικής και
ανά µερίδιο ή µετοχή καθαρής αξίας ενεργητικού του, καθώς και
στον τρόπο γνωστοποίησης των πληροφοριών της περίπτωσης
γ’ της παρούσας παραγράφου.
3. Οι διαδικασίες αποτίµησης που εφαρµόζει η ΑΕΔΟΕΕ διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται και η καθαρή
αξία του µεριδίου ή µετοχής υπολογίζονται τουλάχιστον µία φορά
το χρόνο.
Αν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού τύπου, αυτές οι αποτιµήσεις και υπολογισµοί διενεργούνται µε τη συχνότητα η οποία είναι η αρµόζουσα για τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον ΟΕΕ και
για τη συχνότητα έκδοσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των µεριδίων ή µετοχών του.
Αν ο ΟΕΕ είναι κλειστού τύπου, οι αποτιµήσεις και οι υπολογι-
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σµοί αυτοί πραγµατοποιούνται επίσης σε περιπτώσεις αύξησης
ή µείωσης του κεφαλαίου του ΟΕΕ.
4. Οι ΑΕΔΟΕΕ διασφαλίζουν ότι η λειτουργία της αποτίµησης
επιτελείται είτε:
α) από έναν εξωτερικό εκτιµητή, ο οποίος είναι νοµικό ή φυσικό
πρόσωπο ανεξάρτητο από τον ΟΕΕ, την ΑΕΔΟΕΕ ή οποιοδήποτε
πρόσωπο που διατηρεί στενούς δεσµούς µε τον ΟΕΕ ή την ΑΕΔΟΕΕ ή
β) από την ίδια την ΑΕΔΟΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα της αποτίµησης είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από
τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, καθώς και ότι η πολιτική αποδοχών και άλλα µέτρα διασφαλίζουν τον περιορισµό των συγκρούσεων συµφερόντων και την αποτροπή άσκησης αθέµιτης
επιρροής στους υπαλλήλους.
Ο θεµατοφύλακας του ΟΕΕ δεν δύναται να ορισθεί ως εξωτερικός εκτιµητής του ίδιου ΟΕΕ, εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των λειτουργιών του
θεµατοφύλακα από τα καθήκοντά του ως εξωτερικού εκτιµητή
και προσδιορίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί
κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων.
5. Στην περίπτωση που η λειτουργία της αποτίµησης επιτελείται από εξωτερικό εκτιµητή η ΑΕΔΟΕΕ αποδεικνύει ότι:
α) ο εξωτερικός εκτιµητής υπόκειται σε υποχρεωτική επαγγελµατική καταχώριση διά νόµου αναγνωρισµένη ή σε νοµοθετικές
ή κανονιστικές διατάξεις ή κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς,
β) ο εξωτερικός εκτιµητής είναι σε θέση να προσφέρει επαρκείς επαγγελµατικές εγγυήσεις ότι µπορεί να φέρει αποτελεσµατικά σε πέρας τη συγκεκριµένη λειτουργία αποτίµησης σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 και
γ) ο διορισµός του εξωτερικού εκτιµητής είναι συµβατός µε
τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 και µε τα
εκτελεστικά µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 20.
6. Ο εξωτερικός εκτιµητής που έχει ορισθεί δεν δύναται να
αναθέσει τη λειτουργία της αποτίµησης σε τρίτους.
7. Οι ΑΕΔΟΕΕ κοινοποιούν το διορισµό του εξωτερικού εκτιµητή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, αν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 5.
8. Η αποτίµηση πραγµατοποιείται αµερόληπτα και µε την απαιτούµενη ικανότητα, µέριµνα και επιµέλεια.
9. Στην περίπτωση που η αποτίµηση δεν πραγµατοποιείται από
ανεξάρτητο εξωτερικό εκτιµητή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει από την ΑΕΔΟΕΕ να υποβάλει προς επαλήθευση από εξωτερικό εκτιµητή ή, αν κρίνεται σκόπιµο, από
νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008 (Α’ 174),
τις διαδικασίες αποτίµησης που εφαρµόζει και/ή τις αποτιµήσεις
στις οποίες προβαίνει.
10. Οι ΑΕΔΟΕΕ φέρουν την ευθύνη για την ορθή αποτίµηση
των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, για τον υπολογισµό της
καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ και για τη δηµοσιοποίηση αυτής της καθαρής αξίας ενεργητικού. Η ευθύνη της ΑΕΔΟΕΕ έναντι του ΟΕΕ και των επενδυτών του δεν επηρεάζεται
από το γεγονός ότι η ΑΕΔΟΕΕ έχει διορίσει εξωτερικό εκτιµητή.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου και ανεξαρτήτως τυχόν
συµβατικών ρυθµίσεων που ορίζουν άλλως, ο εξωτερικός εκτιµητής υπέχει ευθύνη απέναντι στην ΑΕΔΟΕΕ για ζηµίες που ενδέχεται να υποστεί η ΑΕΔΟΕΕ, ως συνέπεια αµέλειας ή σκόπιµης
µη εκπλήρωσης των καθηκόντων του.
11. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 11 του
άρθρου 19 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε:
α) τα κριτήρια που αφορούν τις διαδικασίες για την ορθή αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και τον υπολογισµό της καθαρής αξίας των µεριδίων ή µετοχών,
β) τις επαγγελµατικές εγγυήσεις που πρέπει να είναι σε θέση
να παράσχει ο εξωτερικός εκτιµητής ότι µπορεί να εκτελέσει
αποτελεσµατικά τη λειτουργία της αποτίµησης και
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γ) τη συχνότητα µε την οποία διενεργείται η αποτίµηση από
ΟΕΕ ανοικτού τύπου και η οποία είναι η αρµόζουσα τόσο για τα
περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον ΟΕΕ, όσο και για την
πολιτική έκδοσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των µεριδίων ή µετοχών του.
ΤΜΗΜΑ 3
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΕΔΟΕΕ
Άρθρο 20
Προϋποθέσεις ανάθεσης λειτουργιών
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ, οι οποίοι σκοπεύουν να αναθέσουν σε τρίτα
µέρη την εκτέλεση λειτουργιών για λογαριασµό τους, ενηµερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν τη θέση σε ισχύ των
ρυθµίσεων σχετικά µε την ανάθεση. Προκειµένου να υλοποιηθεί
η ανάθεση, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η ΑΕΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει επαρκώς και µε αντικειµενικούς λόγους ολόκληρη τη δοµή ανάθεσης.
β) Το τρίτο µέρος διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση
των αντίστοιχων καθηκόντων και τα πρόσωπα τα οποία πραγµατικά διεξάγουν τις εργασίες του διαθέτουν την απαιτούµενη αξιοπιστία και επαγγελµατική εµπειρία.
γ) Αν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση κινδύνων, η εντολή δίδεται µόνο σε εταιρείες που έχουν
λάβει άδεια ή έχουν καταχωρηθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων
και υπόκεινται σε εποπτεία ή, αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί
αυτή η προϋπόθεση, η ανάθεση υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
δ) Αν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση κινδύνων και πραγµατοποιείται προς εταιρεία τρίτου κράτους, πέραν των προϋποθέσεων της περίπτωσης γ’, πρέπει να
διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει µε
την αντίστοιχη εποπτική αρχή του τρίτου κράτους συµφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών.
ε) Η ανάθεση δεν παρεµποδίζει την άσκηση αποτελεσµατικής
εποπτείας επί της ΑΕΔΟΕΕ και ειδικότερα, δεν πρέπει να αποτελεί εµπόδιο στην άσκηση της δραστηριότητας της ΑΕΔΟΕΕ,
ούτως ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τα
συµφέροντα των επενδυτών του ΟΕΕ και
στ) η ΑΕΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι το
τρίτο µέρος έχει τα προσόντα και την ικανότητα για την ανάληψη
των εν λόγω λειτουργιών, ότι η επιλογή του πραγµατοποιήθηκε
µε τη δέουσα προσοχή και ότι η ΑΕΔΟΕΕ είναι σε θέση να παρακολουθεί αποτελεσµατικά σε διαρκή βάση την ανατεθείσα
δραστηριότητα, να παρέχει ανά πάσα στιγµή περαιτέρω οδηγίες
στο τρίτο µέρος και να ανακαλεί την ανάθεση µε άµεση ισχύ, αν
αυτό εξυπηρετεί τα συµφέροντα των επενδυτών.
Η ΑΕΔΟΕΕ επανεξετάζει σε διαρκή βάση τις υπηρεσίες που
παρέχονται από κάθε τρίτο µέρος.
2. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου ή η διαχείριση κινδύνων δεν
επιτρέπεται να ανατίθεται:
α) στον θεµατοφύλακα ή σε υποθεµατοφύλακα ή
β) σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα τα συµφέροντα της οποίας
µπορεί να συγκρούονται µε αυτά της ΑΕΔΟΕΕ ή των επενδυτών
του ΟΕΕ, εκτός αν η οντότητα αυτή έχει διαχωρίσει λειτουργικά
και ιεραρχικά την επιτέλεση των καθηκόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων από άλλα καθήκοντά της που
ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων και αν
προσδιορίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων.
3. Η ευθύνη της ΑΕΔΟΕΕ απέναντι στον ΟΕΕ και τους επενδυτές του δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η
ΑΕΔΟΕΕ
έχει αναθέσει λειτουργίες σε τρίτο µέρος, ούτε και από καµία περαιτέρω ανάθεση, ούτε αν αναθέτει λειτουργίες της σε τρίτους,
στο βαθµό που κατ’ ουσία να µην θεωρείται πλέον η διαχειρίστρια του ΟΕΕ και στο βαθµό που να την καθιστά εταιρεία χωρίς
ουσιαστική αρµοδιότητα.
4. Το τρίτο µέρος δύναται να αναθέτει περαιτέρω τις λειτουρ-

γίες που του έχουν ανατεθεί, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ΑΕΔΟΕΕ έχει συναινέσει πριν από την περαιτέρω ανάθεση,
β) η ΑΕΔΟΕΕ έχει ενηµερώσει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν να τεθούν σε ισχύ οι ρυθµίσεις σχετικά µε την περαιτέρω ανάθεση και
γ) πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, υπό την
έννοια ότι όλες οι αναφορές στο «τρίτο µέρος» νοούνται ως αναφορές στο µέρος προς το οποίο έχει γίνει περαιτέρω ανάθεση.
5. Δεν πραγµατοποιείται καµία περαιτέρω ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της διαχείρισης κινδύνου:
α) στον θεµατοφύλακα ή σε υποθεµατοφύλακα ή
β) σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα της οποίας τα συµφέροντα
µπορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε αυτά της ΑΕΔΟΕΕ ή των
επενδυτών του ΟΕΕ, εκτός αν η οντότητα αυτή έχει διαχωρίσει
λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των καθηκόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων από τα άλλα καθήκοντά της που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση
συµφερόντων και αν προσδιορίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί
και γνωστοποιεί κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων.
Το τρίτο µέρος επανεξετάζει σε διαρκή βάση τις υπηρεσίες
που παρέχονται από κάθε µέρος προς το οποίο έχει γίνει περαιτέρω ανάθεση.
6. Στην περίπτωση που το µέρος προς το οποίο έχει γίνει περαιτέρω ανάθεση αναθέτει περαιτέρω κάποιες από τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί, εφαρµόζονται, τηρουµένων των
αναλογιών, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.
7. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 7 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε:
α) τους όρους εκπλήρωσης των απαιτήσεων που τίθενται στις
παραγράφους 1, 2, 4 και 5 και
β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο διαχειριστής έχει αναθέσει λειτουργίες του σε βαθµό που τον καθιστά εταιρεία χωρίς
ουσιαστική αρµοδιότητα και δεν µπορεί πλέον να θεωρείται ότι
είναι ο διαχειριστής του ΟΕΕ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.
ΤΜΗΜΑ 4
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Άρθρο 21
Θεµατοφύλακας
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι διορίζεται και υφίσταται σε
διαρκή βάση ένας µόνον θεµατοφύλακας για κάθε
ΟΕΕ τον
οποίο διαχειρίζεται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
2. Ο διορισµός του θεµατοφύλακα αποδεικνύεται µε γραπτή
σύµβαση. Η σύµβαση ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειµένου ο θεµατοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του για τον ΟΕΕ για τον
οποίο ορίσθηκε θεµατοφύλακας, κατά τα προβλεπόµενα στις
διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) και στη λοιπή σχετική νοµοθεσία, κανονισµούς ή διοικητικές ρυθµίσεις.
3. Ο θεµατοφύλακας είναι:
α) πιστωτικό ίδρυµα το οποίο έχει την καταστατική του έδρα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή
την Οδηγία 2006/48/ΕΚ ή
β) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει την
καταστατική έδρα της στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.
3601/2007 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας
2006/49/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικούς κινδύνους, και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το ν. 3606/2007 ή την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, και
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η οποία παρέχει επίσης την παρεπόµενη υπηρεσία της φύλαξης
και διοικητικής διαχείρισης χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 3606/2007 ή το σηµείο 1 του Τµήµατος Β’ του
Παραρτήµατος I της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαθέτουν, σε κάθε περίπτωση, ίδια
κεφάλαια µεγαλύτερα από το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3606/ 2007 ή στο
άρθρο 9 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ αντίστοιχα,
γ) άλλη κατηγορία ιδρύµατος που υπόκειται σε προληπτική
ρύθµιση και διαρκή εποπτεία και εµπίπτει στις κατηγορίες ιδρυµάτων που ορίζονται από τα κράτη - µέλη ως επιλέξιµα για θεµατοφύλακες σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 23 της
Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
Για τους ΟΕΕ εκτός ΕΕ µόνον, και µε την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5, ο θεµατοφύλακας µπορεί επίσης
να είναι πιστωτικό ίδρυµα ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ίδιας
φύσης µε τις προαναφερθείσες στις περιπτώσεις α’ και β’ του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου οντότητες, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β’
της παραγράφου 6.
4. Για την αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ του
θεµατοφύλακα, της ΑΕΔΟΕΕ και/ή του ΟΕΕ και/ή των επενδυτών
του δεν επιτρέπεται:
α) ΑΕΔΟΕΕ να ασκεί καθήκοντα θεµατοφύλακα,
β) βασικός διαµεσολαβητής που ενεργεί ως αντισυµβαλλόµενο µέρος ΟΕΕ να ασκεί καθήκοντα θεµατοφύλακα του ίδιου
ΟΕΕ, εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των λειτουργιών του θεµατοφύλακα από τα καθήκοντά
του ως βασικού διαµεσολαβητή και προσδιορίζει, διαχειρίζεται,
παρακολουθεί και γνωστοποιεί κατάλληλα στους επενδυτές του
ΟΕΕ τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων. Η ανάθεση
των καθηκόντων θεµατοφυλακής, σύµφωνα µε την παράγραφο
11, από τον θεµατοφύλακα σε έναν τέτοιον βασικό διαµεσολαβητή επιτρέπεται αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
5. Ο θεµατοφύλακας είναι εγκατεστηµένος:
α) για ΟΕΕ της ΕΕ, στο κράτος - µέλος καταγωγής του ΟΕΕ,
β) για ΟΕΕ εκτός ΕΕ, στο τρίτο κράτος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ ή στην Ελλάδα ή στο κράτος- µέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ.
6. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παραγράφου 3, ο
διορισµός θεµατοφύλακα που είναι εγκατεστηµένος σε τρίτο
κράτος υπόκειται σε διαρκή βάση στις εξής προϋποθέσεις:
α) οι αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών στα οποία πρόκειται
να προωθηθούν εµπορικά τα µερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν υπογράψει συµφωνίες συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές του
θεµατοφύλακα,
β) ο θεµατοφύλακας υπόκειται στο τρίτο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος σε αποτελεσµατική προληπτική ρύθµιση, συµπεριλαµβανοµένων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, και
εποπτεία, ισοδύναµου αποτελέσµατος µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τυγχάνει αποτελεσµατικής εφαρµογής,
γ) το τρίτο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο θεµατοφύλακας δεν συµπεριλαµβάνεται στις µη συνεργάσιµες χώρες και
εδάφη από την Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης
(FATF),
δ) το κράτος - µέλος στο οποίο πρόκειται να προωθηθούν εµπορικά τα µερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ και η Ελλάδα έχουν υπογράψει συµφωνία µε το τρίτο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος
ο θεµατοφύλακας, η οποία είναι απολύτως σύµφωνη µε τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγµατος φορολογικής σύµβασης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά µε το εισόδηµα και το κεφάλαιο και
εξασφαλίζει αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν πολυµερών φορολογικών συµφωνιών και
ε) ο θεµατοφύλακας υπέχει συµβατική ευθύνη έναντι του ΟΕΕ
ή των επενδυτών του ΟΕΕ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 12 και
13 και συµφωνεί ρητά να συµµορφώνεται προς την παράγραφο
11.
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Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφωνεί µε την εκτίµηση που
έχει γίνει από τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ αναφορικά µε την εφαρµογή των περιπτώσεων α’,
γ’ ή ε’ του πρώτου εδαφίου, δύναται να φέρει το θέµα ενώπιον
της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.
Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 6 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε το κατά πόσον η προληπτική
ρύθµιση και εποπτεία ενός τρίτου κράτους είναι ισοδύναµου
αποτελέσµατος µε τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εφαρµόζεται αποτελεσµατικά.
7. Ο θεµατοφύλακας διασφαλίζει γενικότερα την κατάλληλη
παρακολούθηση των ταµειακών ροών του ΟΕΕ και ειδικότερα ότι
όλες οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από επενδυτές ή για
λογαριασµό επενδυτών κατά την υποβολή αίτησης για απόκτηση
µεριδίων ή µετοχών ΟΕΕ έχουν εισπραχθεί. Διασφαλίζει, επίσης,
ότι όλα τα µετρητά του ΟΕΕ καταχωρούνται µε ορθό τρόπο σε
λογαριασµούς που ανοίγονται στο όνοµα του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ ή στο όνοµα του θεµατοφύλακα που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, σε οντότητα
που αναφέρεται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 18 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Β’ 2137/1.11.2007)
ή σε άλλη οντότητα της ίδιας φύσης, στην αντίστοιχη αγορά
όπου απαιτούνται λογαριασµοί µετρητών, υπό την προϋπόθεση
ότι η οντότητα αυτή υπόκειται σε αποτελεσµατική προληπτική
ρύθµιση και εποπτεία η οποία είναι ισοδύναµου αποτελέσµατος
µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εφαρµόζεται αποτελεσµατικά, σύµφωνα µε τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην περίπτωση που οι λογαριασµοί µετρητών ανοίγονται στο
όνοµα του θεµατοφύλακα που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ,
δεν µπορούν να καταχωρούνται στους λογαριασµούς αυτούς µετρητά της οντότητας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή µετρητά που ανήκουν στον θεµατοφύλακα.
8. Η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό ενός ΟΕΕ ανατίθεται στον θεµατοφύλακα ως εξής:
α) Για χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να τεθούν σε θεµατοφυλακή:
αα) ο θεµατοφύλακας θέτει σε θεµατοφυλακή όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να καταχωρηθούν σε λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών µέσων ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία
του θεµατοφύλακα, καθώς και όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα
που µπορούν να παραδοθούν σε φυσική µορφή στον θεµατοφύλακα,
ββ) προς το σκοπό αυτόν, ο θεµατοφύλακας διασφαλίζει ότι
όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να καταχωρηθούν
σε λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών µέσων ο οποίος ανοίγεται
στα βιβλία του θεµατοφύλακα καταχωρούνται στα βιβλία του θεµατοφύλακα σε χωριστούς λογαριασµούς, σύµφωνα µε τις
αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της απόφασης
2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ανοίγονται στο όνοµα του ΟΕΕ ή στο
όνοµα της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, ούτως
ώστε να µπορούν ανά πάσα στιγµή να αναγνωρισθούν µε σαφή
τρόπο ότι ανήκουν στον ΟΕΕ, σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία.
β) Για άλλα στοιχεία ενεργητικού:
αα) ο θεµατοφύλακας επαληθεύει ότι τα εν λόγω στοιχεία
ενεργητικού βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ
που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ και τηρεί αρχείο των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκονται
στην κυριότητα του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ,
ββ) η εκτίµηση του κατά πόσον ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί
για λογαριασµό του ΟΕΕ, έχει την κυριότητα αυτών των περιουσιακών στοιχείων βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που προµηθεύει ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ και, όποτε αυτές είναι διαθέσιµες, σε
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εξωτερικές αποδείξεις,
γγ) ο θεµατοφύλακας έχει το αρχείο του πάντοτε επικαιροποιηµένο.
9. Επιπροσθέτως των καθηκόντων κατά τις παραγράφους 7
και 8, ο θεµατοφύλακας διασφαλίζει ότι:
α) η πώληση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά και η ακύρωση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του κανονισµού
ή των καταστατικών εγγράφων του
ΟΕΕ,
β) η αξία των µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του κανονισµού ή
των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ και µε τις διαδικασίες που
ορίζονται στο άρθρο 19,
γ) οι οδηγίες της ΑΕΔΟΕΕ εκτελούνται, εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή του κανονισµού ή
των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ,
δ) το τίµηµα από τις συναλλαγές που αφορούν τα περιουσιακά
στοιχεία του ΟΕΕ καταβάλλεται σε αυτόν µέσα στις συνήθεις
προθεσµίες και
ε) τα κέρδη του ΟΕΕ διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και του κανονισµού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ.
10. Η ΑΕΔΟΕΕ και ο θεµατοφύλακας ενεργούν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους µε αµεροληψία, εντιµότητα, επαγγελµατισµό, ανεξαρτησία και προς το συµφέρον του ΟΕΕ και των
επενδυτών του ΟΕΕ.
Ο θεµατοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση µε τον
ΟΕΕ ή µε την ΑΕΔΟΕΕ για λογαριασµό του
ΟΕΕ, που ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ του
ΟΕΕ, των επενδυτών του ΟΕΕ, της ΑΕΔΟΕΕ και αυτού του ιδίου,
εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση
των καθηκόντων του θεµατοφύλακα από τα άλλα καθήκοντά του
που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων και αν
προσδιορίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων.
Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία αναφέρεται η παράγραφος
8 δεν επαναχρησιµοποιούνται από τον θεµατοφύλακα χωρίς την
προηγούµενη συγκατάθεση του
ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που
ενεργεί για λογαριασµό του
ΟΕΕ.
11. Α. Ο θεµατοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους καµία από
τις λειτουργίες του, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο,
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 8.
Ο θεµατοφύλακας δύναται να αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 8, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται µε σκοπό την αποφυγή
των απαιτήσεων του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53),
β) ο θεµατοφύλακας µπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειµενικός λόγος για την ανάθεση αυτή,
γ) ο θεµατοφύλακας έχει επιδείξει κάθε αρµόζουσα ικανότητα,
προσοχή και επιµέλεια για την επιλογή και το διορισµό κάθε τρίτου στον οποίο προτίθεται να αναθέσει µέρος των καθηκόντων
του και συνεχίζει να επιδεικνύει κάθε αρµόζουσα ικανότητα, προσοχή και επιµέλεια για την περιοδική επανεξέταση και το συνεχή
έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει µέρος των καθηκόντων του και των ρυθµίσεων εκ µέρους του τρίτου σε σχέση
µε τα θέµατα που του έχουν ανατεθεί και
δ) ο θεµατοφύλακας διασφαλίζει ότι ο τρίτος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σε διαρκή βάση κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί:
αα) διαθέτει τις δοµές και την εξειδίκευση που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για
λογαριασµό του ΟΕΕ, τα οποία του έχουν ανατεθεί,
ββ) υπόκειται σε αποτελεσµατική προληπτική ρύθµιση, συµπεριλαµβανοµένων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, και εποπτεία στη σχετική δικαιοδοσία, καθώς και σε εξωτερικό
περιοδικό έλεγχο προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι στην κατοχή του, στην περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων θεµατοφυλακής της περίπτωσης α’ της
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παραγράφου 8,
γγ) διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του θεµατοφύλακα από τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία
του θεµατοφύλακα, ούτως ώστε να µπορούν ανά πάσα στιγµή
να αναγνωρισθούν ότι ανήκουν σε πελάτες συγκεκριµένου θεµατοφύλακα,
δδ) δεν χρησιµοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για
λογαριασµό του ΟΕΕ και χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση
του θεµατοφύλακα και
εε) συµµορφώνεται προς τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 10.
Β. Παρά την υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης δ’ του δευτέρου εδαφίου, αν το δίκαιο τρίτου κράτους απαιτεί, ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα να τίθενται σε θεµατοφυλακή από τοπική
οντότητα και δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να πληρούν
τις απαιτήσεις για την ανάθεση της συγκεκριµένης υποπερίπτωσης, ο θεµατοφύλακας δύναται να αναθέτει τις λειτουργίες του
σε τέτοια τοπική οντότητα. Η εν λόγω ανάθεση πραγµατοποιείται
µόνο στο βαθµό που απαιτείται από τη νοµοθεσία του τρίτου
κράτους, και µόνον αν δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να
πληρούν τις απαιτήσεις για ανάθεση, υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) οι επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ έχουν ενηµερωθεί δεόντως,
πριν από την επένδυσή τους, για την εν λόγω ανάθεση, η οποία
απαιτείται λόγω νοµικών περιορισµών στη νοµοθεσία του τρίτου
κράτους, καθώς και για τις περιστάσεις που δικαιολογούν την
ανάθεση και
β) ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ εξ ονόµατος του ΟΕΕ πρέπει να παραγγείλει στον θεµατοφύλακα να αναθέσει τη θεµατοφυλακή αυτών
των χρηµατοπιστωτικών µέσων σε τέτοια τοπική οντότητα.
Γ. Ο τρίτος δύναται, µε τη σειρά του, να αναθέσει περαιτέρω
τις λειτουργίες αυτές, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των
ίδιων απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 13 εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στα αντίστοιχα µέρη.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η παροχή των
υπηρεσιών που περιγράφονται στο ν. 2789/2000 από τα συστήµατα διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως ορίζεται
για τους σκοπούς του ως άνω νόµου ή η παροχή παρόµοιων υπηρεσιών από συστήµατα διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών
µέσων τρίτων κρατών, δεν θεωρούνται ανάθεση λειτουργιών θεµατοφυλακής.
12. Ο θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΕΕ, για την απώλεια από τον ίδιο ή από τρίτο µέρος
στο οποίο έχει ανατεθεί η θεµατοφυλακή χρηµατοπιστωτικών
µέσων που τίθενται σε θεµατοφυλακή σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 8.
Σε περίπτωση απώλειας χρηµατοπιστωτικού µέσου που έχει
τεθεί σε θεµατοφυλακή, ο θεµατοφύλακας επιστρέφει, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, χρηµατοπιστωτικό µέσο του ίδιου είδους
ή το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΕΕ ή στην ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για
λογαριασµό του ΟΕΕ. Ο θεµατοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη αν
είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό
γεγονός που ευλόγως εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του
και οι συνέπειες του οποίου δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν
όσες προσπάθειες και αν ήταν ευλόγως δυνατόν να καταβληθούν για την αποτροπή τους.
Ο θεµατοφύλακας ευθύνεται επίσης έναντι του ΟΕΕ ή έναντι
των επενδυτών του ΟΕΕ, για οποιεσδήποτε ζηµίες υποστούν ως
αποτέλεσµα της εκ προθέσεως ή εξ αµελείας µη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του
Μέρους Α’ (άρθρα 1-53).
13. Η ευθύνη του θεµατοφύλακα δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση πραγµατοποιείται βάσει της παραγράφου 11.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, στην περίπτωση απώλειας χρηµατοπιστωτικού µέσου
που έχει τεθεί σε θεµατοφυλακή από τρίτο σύµφωνα µε την παράγραφο 11, ο θεµατοφύλακας είναι δυνατόν να απαλλαγεί από
την ευθύνη του αν είναι σε θέση να αποδείξει ότι:
α) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την εκ µέρους του
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ανάθεση των καθηκόντων θεµατοφυλακής, όπως αυτές αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11,
β) υπάρχει γραπτή σύµβαση µεταξύ του θεµατοφύλακα και
του τρίτου η οποία µεταβιβάζει ρητά την ευθύνη του θεµατοφύλακα στον εν λόγω τρίτο και καθιστά δυνατόν για τον ΟΕΕ ή για
την ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, να προβάλει
αξίωση κατά του τρίτου για την απώλεια των χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή για τον θεµατοφύλακα να προβάλει µια τέτοια αξίωση
για λογαριασµό τους και
γ) υπάρχει γραπτή σύµβαση µεταξύ του θεµατοφύλακα και
του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, η
οποία ρητά επιτρέπει απαλλαγή της ευθύνης του θεµατοφύλακα
και ορίζει τον αντικειµενικό λόγο για τη σύναψη µιας τέτοιας σύµβασης απαλλαγής.
14. Επιπλέον, αν το δίκαιο τρίτου κράτους απαιτεί για ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα να τίθενται σε θεµατοφυλακή από
τοπική οντότητα και δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να
πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάθεση της υποπερίπτωσης
ββ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 11, ο θεµατοφύλακας
µπορεί να απαλλάσσεται από την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) ο κανονισµός ή τα καταστατικά έγγραφα του σχετικού ΟΕΕ
επιτρέπουν ρητά την απαλλαγή, υπό τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο,
β) οι επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ έχουν ενηµερωθεί δεόντως,
πριν από την επένδυσή τους, για την απαλλαγή αυτή και τις περιστάσεις που τη δικαιολογούν,
γ) ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ εξ ονόµατος του ΟΕΕ παρήγγειλε στον
θεµατοφύλακα την ανάθεση της θεµατοφυλακής των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων σε τοπική οντότητα,
δ) υπάρχει γραπτή σύµβαση µεταξύ του θεµατοφύλακα και
του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, η
οποία επιτρέπει ρητά µια τέτοια απαλλαγή και
ε) υπάρχει γραπτή σύµβαση µεταξύ του θεµατοφύλακα και
του τρίτου η οποία µεταβιβάζει ρητά την ευθύνη του θεµατοφύλακα στην εν λόγω τοπική οντότητα και καθιστά δυνατόν για τον
ΟΕΕ ή την ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, να
προβάλει αξίωση κατά της τοπικής οντότητας για την απώλεια
των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή για τον θεµατοφύλακα να προβάλει µια τέτοια αξίωση για λογαριασµό τους.
15. Επίκληση της ευθύνης έναντι των επενδυτών του ΟΕΕ µπορεί να πραγµατοποιηθεί, άµεσα ή έµµεσα, µέσω της ΑΕΔΟΕΕ,
ανάλογα µε τη νοµική φύση της σχέσης ανάµεσα σε θεµατοφύλακα, ΑΕΔΟΕΕ και επενδυτές.
16. Ο εγκατεστηµένος στην Ελλάδα θεµατοφύλακας θέτει στη
διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήµατός της,
όλες τις πληροφορίες που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του και οι οποίες είναι ενδεχοµένως αναγκαίες για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή για τις αρµόδιες
αρχές του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ αν είναι διαφορετικές. Αν οι αρµόδιες αρχές του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ είναι άλλες από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδιας αρχής του θεµατοφύλακα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσει χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που λαµβάνει µε τις αρµόδιες αρχές του ΟΕΕ και του
ΔΟΕΕ.
17. Ο θεµατοφύλακας που επιθυµεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την
ΑΕΔΟΕΕ
τρεις (3) τουλάχιστον µήνες νωρίτερα, συνεχίζοντας την άσκηση
των καθηκόντων του µέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων
από νέο θεµατοφύλακα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται,
επίσης, να ζητά από την ΑΕΔΟΕΕ την αντικατάσταση του θεµατοφύλακα, αν ο τελευταίος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας. Ο παλαιός θεµατοφύλακας παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ στον νέο θεµατοφύλακα. Σε περίπτωση
παραίτησης ή αντικατάστασης του θεµατοφύλακα, η ΑΕΔΟΕΕ
ενηµερώνει αµελλητί τους µεριδιούχους ή µετόχους του ΟΕΕ
σχετικά µε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα.
18. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 17 του
άρθρου 21 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
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εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε:
α) τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαµβάνονται στη γραπτή
σύµβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2,
β) τα γενικά κριτήρια εκτίµησης τού κατά πόσον η προληπτική
ρύθµιση και εποπτεία των τρίτων κρατών, όπως αναφέρεται στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 6, είναι ισοδύναµου αποτελέσµατος µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και εφαρµόζονται αποτελεσµατικά,
γ) τους όρους άσκησης των λειτουργιών του θεµατοφύλακα
σύµφωνα µε τις παραγράφους 7, 8 και 9, στους οποίους περιλαµβάνονται:
αα) το είδος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που θα ενταχθούν
στο πεδίο των καθηκόντων θεµατοφυλακής του θεµατοφύλακα,
σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 8,
ββ) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο θεµατοφύλακας µπορεί
να ασκήσει τα καθήκοντα θεµατοφυλακής χρηµατοπιστωτικών
µέσων καταχωρηµένων σε κεντρικό αποθετήριο και
γγ) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο θεµατοφύλακας φυλάσσει, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 8, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται σε ονοµαστική µορφή και
καταχωρούνται σε εκδότη ή φορέα τήρησης µητρώου,
δ) τα καθήκοντα δέουσας επιµέλειας του θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 11,
ε) την υποχρέωση διαχωρισµού των περιουσιακών στοιχείων
που ορίζεται στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 11,
στ) τις προϋποθέσεις και περιστάσεις υπό τις οποίες τα υπό
θεµατοφυλακή χρηµατοπιστωτικά µέσα θεωρούνται απολεσθέντα,
ζ) την έννοια των εξωτερικών γεγονότων που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου, των οποίων οι συνέπειες δεν θα
µπορούσαν να αποφευχθούν όσες προσπάθειες και αν ήταν ευλόγως δυνατόν να καταβληθούν για την αποτροπή τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 12, και
η) τις προϋποθέσεις και περιστάσεις υπό τις οποίες υφίσταται
αντικειµενικός λόγος συµβατικής απαλλαγής από την ευθύνη,
σύµφωνα µε την παράγραφο 13.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 22
Ετήσια έκθεση
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται
και για κάθε ΟΕΕ τα µερίδια ή τις µετοχές του οποίου προωθεί
εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ετήσια έκθεση για κάθε οικονοµικό έτος, το αργότερο έξι (6) µήνες µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους. Η ετήσια έκθεση παρέχεται στους επενδυτές µετά
από αίτησή τους. Η ετήσια έκθεση διατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, κατά περίπτωση, στις αρµόδιες αρχές του
κράτους - µέλους καταγωγής του ΟΕΕ αν ο τελευταίος έχει έδρα
σε άλλο κράτος - µέλος.
Αν ΟΕΕ υποχρεούται να δηµοσιοποιήσει ετήσια οικονοµική έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ή, αν πρόκειται
για ΟΕΕ µε έδρα στην ΕΕ, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις µε
τις οποίες ενσωµατώθηκε στη χώρα καταγωγής του εν λόγω
ΟΕΕ η Οδηγία 2004/109/ΕΚ, µόνο οι πρόσθετες πληροφορίες
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παρέχονται στους επενδυτές κατ’ αίτησή τους είτε χωριστά είτε ως πρόσθετο τµήµα της
ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. Στην τελευταία περίπτωση, η ετήσια οικονοµική έκθεση δηµοσιοποιείται το αργότερο τέσσερις (4)
µήνες µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους.
2. Η ετήσια έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα εξής:
α) ισολογισµό ή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
β) λογαριασµό των εσόδων και των δαπανών του οικονοµικού
έτους,
γ) έκθεση για τις δραστηριότητες του οικονοµικού έτους,
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δ) τυχόν ουσιαστικές αλλαγές στις πληροφορίες του άρθρου
23 κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους που καλύπτει η έκθεση,
ε) το συνολικό ποσό αµοιβών για το οικονοµικό έτος, µε διάκριση µεταξύ σταθερών και µεταβλητών αµοιβών που καταβάλλει
η ΑΕΔΟΕΕ και τον αριθµό των δικαιούχων, καθώς και τη συµµετοχή επί της πρόσθετης απόδοσης την οποία καταβάλλει ο ΟΕΕ,
στ) το συνολικό ποσό αµοιβής των διευθυντικών στελεχών και
το συνολικό ποσό αµοιβής του υπαλληλικού προσωπικού του
οποίου οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά κινδύνου του ΟΕΕ.
3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία περιέχονται στην ετήσια έκθεση συντάσσονται βάσει των λογιστικών προτύπων του κράτους
- µέλους καταγωγής του ΟΕΕ ή βάσει των λογιστικών προτύπων
της τρίτης χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ, και
βάσει των λογιστικών κανόνων που επιβάλλει ο κανονισµός ή τα
καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.
Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία περιέχονται στην ετήσια έκθεση ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από το νόµο να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους
σύµφωνα µε το ν. 3693/2008 (Α’ 174) ή σε περίπτωση ΟΕΕ µε
έδρα στην ΕΕ, τις εθνικές διατάξεις µε τις οποίες ενσωµατώθηκε
στη χώρα καταγωγής του εν λόγω ΟΕΕ η Οδηγία 2006/43/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου
2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των
ενοποιηµένων λογαριασµών. Η έκθεση ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παρατηρήσεων, περιλαµβάνεται στο σύνολό της
στην ετήσια έκθεση.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο και τρίτο εδάφιο, επιτρέπεται σε ΑΕΔΟΕΕ που προωθεί εµπορικά ΟΕΕ εκτός ΕΕ να υποβάλει τις ετήσιες εκθέσεις του εν λόγω ΟΕΕ σε έλεγχο που πληροί
τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα που ισχύουν στο κράτος στο οποίο
έχει την καταστατική έδρα του ο ΟΕΕ.
4. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 22 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε τα µέτρα που καθορίζουν το περιεχόµενο και τη
µορφή της ετήσιας έκθεσης. Τα εν λόγω µέτρα προσαρµόζονται
στον τύπο του ΟΕΕ στον οποίο εφαρµόζονται.
Άρθρο 23
Πληροφόρηση των επενδυτών
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ διαθέτει στους επενδυτές των ΟΕΕ, για κάθε
ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται και για κάθε ΟΕΕ τον οποίο προωθεί εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τον τρόπο που ορίζεται στον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ, τις
ακόλουθες πληροφορίες πριν επενδύσουν στους ΟΕΕ, καθώς
και τις όποιες ουσιαστικές αλλαγές τους:
α) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής και των στόχων
του ΟΕΕ, πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο σύστασης του κύριου ΟΕΕ και τον τόπο σύστασης των υποκείµενων OEE υπερκείµενου ΟΕΕ, περιγραφή των τύπων όλων των περιουσιακών
στοιχείων στα οποία µπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ, τις τεχνικές που
µπορεί να χρησιµοποιήσει και όλους τους παρεπόµενους κινδύνους, τυχόν άλλους επενδυτικούς περιορισµούς, τις περιστάσεις
στις οποίες ο ΟΕΕ µπορεί να κάνει χρήση της µόχλευσης, τους
τύπους και τις πηγές µόχλευσης που επιτρέπονται και τους παρεπόµενους κινδύνους, κάθε περιορισµό σχετικά µε τη χρήση
µόχλευσης και τυχόν πρόσθετες ασφάλειες και ρυθµίσεις επαναχρησιµοποίησης κεφαλαίων, καθώς και το µέγιστο επίπεδο µόχλευσης που έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει η ΑΕΔΟΕΕ εξ
ονόµατος του ΟΕΕ,
β) περιγραφή των διαδικασιών µε τις οποίες ο ΟΕΕ µπορεί να
αλλάζει την επενδυτική στρατηγική του ή την επενδυτική πολιτική
του ή και τις δύο,
γ) περιγραφή των κύριων νοµικών συνεπειών της συµβατικής
σχέσης που συνάπτεται για τους σκοπούς της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε τη δικαιοδοσία, το
εφαρµοστέο δίκαιο και σχετικά µε την ύπαρξη ή όχι, νοµικών κει-

µένων που προβλέπουν την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων στον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ,
δ) την ταυτότητα της ΑΕΔΟΕΕ, του θεµατοφύλακα του ΟΕΕ,
του ελεγκτή και οποιωνδήποτε άλλων παρόχων υπηρεσιών,
καθώς και περιγραφή των καθηκόντων τους και των δικαιωµάτων
των επενδυτών,
ε) περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η ΑΕΔΟΕΕ συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9,
στ) περιγραφή κάθε ανατεθειµένης λειτουργίας διαχείρισης
όπως αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 από την ΑΕΔΟΕΕ και κάθε λειτουργίας φύλαξης που ανατίθεται από τον θεµατοφύλακα, του τρίτου µέρους στο οποίο
γίνεται η ανάθεση και τυχόν συγκρούσεων συµφερόντων που
µπορεί να ανακύψουν από τέτοιες αναθέσεις,
ζ) περιγραφή της διαδικασίας αποτίµησης του ΟΕΕ και της µεθοδολογίας καθορισµού των τιµών για την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 19, συµπεριλαµβανοµένων
των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων τα οποία δύσκολα αποτιµώνται,
η) περιγραφή της διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας του ΟΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιστάσεις, και των υφιστάµενων
διακανονισµών εξαγοράς µε επενδυτές,
θ) περιγραφή όλων των αµοιβών, των χρεώσεων και των δαπανών, καθώς και των ανώτατων ποσών τους µε τα οποία οι επενδυτές επιβαρύνονται άµεσα ή έµµεσα,
ι) περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η ΑΕΔΟΕΕ διασφαλίζει
την ίση µεταχείριση των επενδυτών και, κάθε φορά που ένας
επενδυτής τυγχάνει προνοµιακής µεταχείρισης ή λαµβάνει το δικαίωµα προνοµιακής µεταχείρισης, περιγραφή της εν λόγω προνοµιακής µεταχείρισης και αναφορά του τύπου των επενδυτών
που τυγχάνουν επίσης τέτοιας προνοµιακής µεταχείρισης και,
όπου είναι σκόπιµο, της νοµικής ή οικονοµικής σχέση τους µε
τον ΟΕΕ ή την ΑΕΔΟΕΕ,
ια) την τελευταία ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο
22,
ιβ) τη διαδικασία και τους όρους έκδοσης και διάθεσης των
µεριδίων ή µετοχών,
ιγ) την τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ ή την τελευταία αγοραία τιµή του µεριδίου του ΟΕΕ, σύµφωνα µε το
άρθρο 19,
ιδ) αν είναι διαθέσιµες, τις ιστορικές αποδόσεις του ΟΕΕ,
ιε) την ταυτότητα του βασικού διαµεσολαβητή και περιγραφή
των σηµαντικών ρυθµίσεων του ΟΕΕ µε τους βασικούς διαµεσολαβητές του και του τρόπου διαχείρισης των αντίστοιχων συγκρούσεων συµφερόντων και τον όρο της σύµβασης µε τον
θεµατοφύλακα σχετικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς και επαναχρησιµοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, καθώς και
πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενη µεταφορά ευθύνης στο βασικό διαµεσολαβητή,
ιστ) περιγραφή του τρόπου και του χρόνου δηµοσιοποίησης
των πληροφοριών που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει τους επενδυτές, πριν να επενδύσουν
στον ΟΕΕ, για οποιαδήποτε ρύθµιση στην οποία προέβη ο θεµατοφύλακας προκειµένου να απαλλαγεί συµβατικά από την ευθύνη σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 21. Η ΑΕΔΟΕΕ
ενηµερώνει επίσης χωρίς καθυστέρηση τους επενδυτές για οποιεσδήποτε αλλαγές όσον αφορά την ευθύνη του θεµατοφύλακα.
3. Αν ο ΟΕΕ υποχρεούται να δηµοσιεύσει ενηµερωτικό δελτίο
σύµφωνα µε το ν. 3401/2005 (Α’ 257) ή σύµφωνα µε τις εθνικές
διατάξεις άλλου κράτους - µέλους µε τις οποίες ενσωµατώθηκε
η Οδηγία 2003/71/ΕΚ, δηµοσιοποιούνται χωριστά ή ως πρόσθετες πληροφορίες στο ενηµερωτικό δελτίο µόνο οι πληροφορίες
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και δεν περιέχονται
στο ενηµερωτικό δελτίο.
4. Η ΑΕΔΟΕΕ παρέχει περιοδικά στους επενδυτές των ΟΕΕ,
για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται και για κάθε ΟΕΕ µερίδια
ή µετοχές του οποίου διαθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ το οποίο
υπόκειται σε ειδικούς διακανονισµούς που προκύπτουν λόγω της
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µη ρευστοποιήσιµης φύσης τους,
β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισµούς για τη διαχείριση της
ρευστότητας του ΟΕΕ,
γ) τα τρέχοντα χαρακτηριστικά κινδύνου του ΟΕΕ και τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων τα οποία χρησιµοποιεί η ΑΕΔΟΕΕ
για τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.
5. Αν ΑΕΔΟΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ οι οποίοι χρησιµοποιούν µόχλευση ή προωθεί εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΕΕ που
χρησιµοποιούν µόχλευση, δηµοσιεύει σε τακτική βάση:
α) οποιεσδήποτε αλλαγές ως προς το ανώτατο επίπεδο µόχλευσης το οποίο µπορεί να χρησιµοποιεί η ΑΕΔΟΕΕ για λογαριασµό του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωµα επαναχρησιµοποίησης πρόσθετης ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης
παρέχεται δυνάµει ρυθµίσεων µόχλευσης,
β) το συνολικό ποσό µόχλευσης το οποίο χρησιµοποίησε
αυτός ο ΟΕΕ.
6. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 6 του άρθρου 23 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε τις υποχρεώσεις κοινοποίησης της ΑΕΔΟΕΕ που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, συµπεριλαµβανοµένης της
συχνότητας κοινοποίησης που καθορίζεται στην παράγραφο 5.
Τα εν λόγω µέτρα προσαρµόζονται στον τύπο της ΑΕΔΟΕΕ στον
οποίο εφαρµόζονται.
Άρθρο 24
Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και τα µέσα στα οποία πραγµατοποιεί συναλλαγές,
για λογαριασµό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
Η ΑΕΔΟΕΕ παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια µέσα
στα οποία πραγµατοποιεί συναλλαγές, στις αγορές των οποίων
είναι µέλος ή στις οποίες ενεργά συµµετέχει και σχετικά µε τις
βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις σηµαντικότερες συγκεντρώσεις συµµετοχών καθενός εκ των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται και για
κάθε ΟΕΕ που προωθεί εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει τα εξής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
α) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ το οποίο
υπόκειται σε ειδικούς διακανονισµούς που προκύπτουν λόγω της
µη ρευστοποιήσιµης φύσης τους,
β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισµούς για τη διαχείριση της
ρευστότητας του ΟΕΕ,
γ) τα τρέχοντα χαρακτηριστικά κινδύνου του ΟΕΕ και τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων τα οποία χρησιµοποιεί ο ΔΟΕΕ
για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου ρευστότητας, του κινδύνου αντισυµβαλλοµένων και άλλων κινδύνων, περιλαµβανοµένου του λειτουργικού κινδύνου,
δ) πληροφορίες για τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ και
ε) τα αποτελέσµατα των µετρήσεων κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress tests), που διεξάγονται σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16.
3. Η ΑΕΔΟΕΕ παρέχει τα ακόλουθα έγγραφα στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, κατ’ αίτησή της:
α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ και για κάθε ΟΕΕ που προωθείται εµπορικά από αυτόν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάθε οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 22,
β) αναλυτικό κατάλογο όλων των ΟΕΕ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ στη λήξη κάθε τριµήνου.
4. Η ΑΕΔΟΕΕ η οποία διαχειρίζεται ΟΕΕ που χρησιµοποιούν
µόχλευση σε σηµαντικό βαθµό διαθέτει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες σχετικά µε το συνολικό επίπεδο µόχλευσης
που χρησιµοποιείται από κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, λεπτοµερή ανάλυση µεταξύ της µόχλευσης που προκύπτει από το
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δανεισµό µετρητών ή κινητών αξιών και της µόχλευσης που ενσωµατώνεται σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, καθώς και σχετικά µε το βαθµό στον οποίο επαναχρησιµοποιήθηκαν τα
περιουσιακά στοιχεία ΟΕΕ δυνάµει ρυθµίσεων µόχλευσης.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν την ταυτότητα των
πέντε (5) µεγαλύτερων δανειστών σε µετρητά ή κινητές αξίες για
καθέναν από τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ και τα ποσά
µόχλευσης που λήφθηκαν από καθεµία από αυτές τις πηγές για
καθέναν από τους εν λόγω ΟΕΕ.
Για ΔΟΕΕ τρίτων κρατών για τους οποίους η Ελλάδα είναι κράτος - µέλος αναφοράς, οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο περιορίζονται στους
ΟΕΕ µε έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους και ΟΕΕ τρίτων χωρών που προωθούν εµπορικά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Αν απαιτείται για την αποτελεσµατική παρακολούθηση του
συστηµικού κινδύνου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι δυνατόν
να ζητάει πρόσθετες πληροφορίες πέρα από αυτές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, τόσο σε περιοδική βάση όσο και κατά
περίπτωση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) όσον αφορά τις
πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων.
6. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 6 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε:
α) τους σκοπούς της παραγράφου 4, πότε θεωρείται ότι ασκείται σηµαντική µόχλευση και
β) τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και παροχής πληροφοριών κατά το παρόν άρθρο.
Στα µέτρα αυτά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεκτιµά την
ανάγκη αποφυγής υπερβολικού διοικητικού φόρτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΕΔΟΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΟΕΕ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΕΔΟΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΟΧΛΕΥΜΕΝΟΥΣ ΟΕΕ
Άρθρο 25
Χρήση πληροφοριών από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, εποπτική συνεργασία
και όρια του βαθµού µόχλευσης
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιεί τις πληροφορίες
που συλλέγονται δυνάµει του άρθρου 24 για σκοπούς προσδιορισµού του βαθµού στον οποίο η χρήση της µόχλευσης συµβάλλει στη δηµιουργία συστηµικού κινδύνου στο χρηµατοοικονοµικό
σύστηµα, κινδύνων µη οµαλής λειτουργίας των αγορών ή κινδύνων για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της οικονοµίας.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου, µέσω των διαδικασιών που
περιγράφονται στο άρθρο 46 σχετικά µε την εποπτική συνεργασία, όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνει σύµφωνα µε το
άρθρο 24 σχετικά µε όλες τις ΑΕΔΟΕΕ που επιτηρεί, καθώς και
τις πληροφορίες που συγκεντρώνει σύµφωνα µε το άρθρο 7. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση,
πληροφορίες, µέσω του εν λόγω µηχανισµού και διµερώς στις
αρµόδιες αρχές άλλων άµεσα ενδιαφερόµενων κρατών - µελών,
αν µια ΑΕΔΟΕΕ για την οποία είναι υπεύθυνη ή ένας ΟΕΕ τον
οποίο διαχειρίζεται η εν λόγω ΑΕΔΟΕΕ µπορεί ενδεχοµένως να
αποτελεί σηµαντική πηγή κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για ένα
πιστωτικό ίδρυµα ή άλλα συστηµικώς σχετικά ιδρύµατα σε άλλα
κράτη - µέλη.
3. Η ΑΕΔΟΕΕ αποδεικνύει ότι τα όρια µόχλευσης που καθορίζει για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται είναι εύλογα και ότι συµµορ-
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φώνεται µε αυτά συνεχώς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιµά
τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση µόχλευσης από
ΑΕΔΟΕΕ όσον αφορά τον ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται και, αν το
κρίνει αναγκαίο προκειµένου να εξασφαλισθούν η σταθερότητα
και η ακεραιότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, αφού
γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών,
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου και στις αρµόδιες αρχές του σχετικού ΟΕΕ, αν το κράτος - µέλος καταγωγής
του δεν είναι η Ελλάδα, επιβάλλει όρια στο επίπεδο µόχλευσης
που δικαιούται να χρησιµοποιήσει η ΑΕΔΟΕΕ ή άλλους περιορισµούς στη διαχείριση του ΟΕΕ, προκειµένου να περιοριστεί ο
βαθµός στον οποίο η χρήση της µόχλευσης συµβάλλει στη δηµιουργία συστηµικού κινδύνου στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα
ή κινδύνων µη οµαλής λειτουργίας των αγορών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών
και Αγορών και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου,
καθώς επίσης και τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής του ΟΕΕ, αν το κράτος - µέλος καταγωγής του δεν είναι
η Ελλάδα, σχετικά µε τις δράσεις που αναλαµβάνονται εν προκειµένω, µέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στο άρθρο
46.
4. Η γνωστοποίηση της παραγράφου 3 πραγµατοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
κατά την οποία τα προτεινόµενα µέτρα πρόκειται να τεθούν σε
ισχύ ή να ανανεωθούν. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει λεπτοµέρειες των προτεινόµενων µέτρων, τους λόγους για τη λήψη τους
και την ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να τεθούν σε ισχύ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να αποφασίζει την έναρξη ισχύος του προτεινόµενου µέτρου
εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κατά το πρώτο εδάφιο γνωστοποίηση.
5. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 9 του άρθρου 25 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε τις διατάξεις της παραγράφου 3, λαµβανοµένων
υπόψη των διάφορων στρατηγικών των ΟΕΕ, των διάφορων συνθηκών των αγορών στις οποίες δρουν οι ΟΕΕ και των ενδεχόµενων προκυκλικών συνεπειών της εφαρµογής των εν λόγω
διατάξεων.
ΤΜΗΜΑ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΔΟΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΕΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ
Άρθρο 26
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Το παρόν τµήµα (άρθρα 26-30) αφορά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ οι
οποίοι, µεµονωµένα ή από κοινού, στη βάση συµφωνίας για την
απόκτηση ελέγχου, αποκτούν τον έλεγχο µη εισηγµένης εταιρείας, κατά την έννοια της παραγράφου 5·
β) ΑΕΔΟΕΕ που συνεργάζονται µε έναν ή περισσότερους ΑΕΔΟΕΕ στη βάση συµφωνίας µε την οποία οι ΟΕΕ τους οποίους
διαχειρίζονται από κοινού οι εν λόγω ΑΕΔΟΕΕ αποκτούν έλεγχο
µη εισηγµένης εταιρείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
2. Το παρόν τµήµα δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις όπου
οι εν λόγω µη εισηγµένες εταιρείες είναι:
α) µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Παραρτήµατος της Σύστασης 2003/
361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 ή
β) οντότητες ειδικού σκοπού µε στόχο την αγορά, κατοχή ή
διαχείριση ακινήτων.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, η παράγραφος 1 του άρθρου 27 έχει επίσης εφαρµογή
σε ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι αποκτούν συµµετοχή σε µη εισηγµένες εταιρείες, που δεν τους δίνει δικαίωµα
ελέγχου αυτών κατά την έννοια της παραγράφου 5.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 28 και το άρθρο 30
εφαρµόζονται και σε ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ που αποκτούν έλεγχο σε εκδότες. Για τους σκοπούς των εν λόγω άρθρων
εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι παράγραφοι 1 και
2 του παρόντος άρθρου.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, για τις µη εισηγµένες εταιρείες, έλεγχος σηµαίνει κατοχή άνω του πενήντα τοις
εκατό (50%) των δικαιωµάτων ψήφου των εταιρειών.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού των δικαιωµάτων ψήφου
που κατέχει άµεσα ο ΟΕΕ, αθροίζονται τα δικαιώµατα ψήφου των
ακολούθων προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα
αυτά ελέγχονται από τον ΟΕΕ κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου:
α) κάθε επιχείρησης που ελέγχεται από τον ΟΕΕ και
β) των φυσικών ή νοµικών προσώπων που ενεργούν στο όνοµά
τους αλλά για λογαριασµό του ΟΕΕ ή για λογαριασµό οποιασδήποτε επιχείρησης ελεγχόµενης από τον ΟΕΕ.
Το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου υπολογίζεται µε βάση το
σύνολο των µετοχών οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα
ψήφου, έστω και αν η άσκησή τους έχει ανασταλεί.
Παρά τις ρυθµίσεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4, για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 28 και του άρθρου 30, ο έλεγχος καθορίζεται δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 (Α’ 106).
6. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των όρων
και των περιορισµών που αφορούν στο δικαίωµα ενηµέρωσης
των εργαζοµένων που εκτίθενται στο άρθρο 6 του π.δ. 240/2006
(Α’ 252).
Άρθρο 27
Κοινοποίηση της απόκτησης σηµαντικής συµµετοχής και
ελέγχου σε µη εισηγµένες εταιρείες
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ΟΕΕ ο οποίος αποκτά, διαθέτει
ή κατέχει µετοχές σε µη εισηγµένη εταιρεία, κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου στη
µη εισηγµένη εταιρεία που κατέχει ο ΟΕΕ, αν το ποσοστό αυτό
φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του 10%, του 20%, του 30%, του
50% και του 75%.
2. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε µη εισηγµένη εταιρεία σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26
σε συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου, η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ, υποχρεούται να κοινοποιεί την απόκτηση του ελέγχου από τον ΟΕΕ στους εξής:
α) στη µη εισηγµένη εταιρεία,
β) σε κάθε µέτοχο, η ταυτότητα και η διεύθυνση του οποίου
έχει τεθεί στη διάθεση της ΑΕΔΟΕΕ ή µπορεί να τεθεί στη διάθεσή της από τη µη εισηγµένη εταιρεία ή µέσω µητρώου στο
οποίο η ΑΕΔΟΕΕ έχει ή µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και
γ) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Η κοινοποίηση της παραγράφου 2 περιέχει τις ακόλουθες
πρόσθετες πληροφορίες:
α) την κατάσταση που προκύπτει όσον αφορά τα δικαιώµατα
ψήφου,
β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αποκτήθηκε ο έλεγχος,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε την ταυτότητα των διαφόρων συµµετεχόντων µετόχων και οποιουδήποτε
φυσικού ή νοµικού προσώπου εξουσιοδοτηµένου να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου για λογαριασµό τους και, κατά περίπτωση, την
αλυσίδα επιχειρήσεων µέσω της οποίας κατέχονται στην πραγµατικότητα τα δικαιώµατα ψήφου,
γ) την ηµεροµηνία κατά την οποία αποκτήθηκε ο έλεγχος.
4. Στην κοινοποίησή της σχετικά µε τη µη εισηγµένη εταιρεία,
η ΑΕΔΟΕΕ καλεί το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας να ενηµερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τους εκπροσώπους
των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, του ίδιους
τους εργαζοµένους, σχετικά µε την απόκτηση του ελέγχου από
τον ΟΕΕ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ και να τους δώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Η ΑΕΔΟΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

εκπρόσωποι των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι,
οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ενηµερώνονται προσηκόντως από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
5. Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2
και 3 πραγµατοποιούνται το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
κατά την οποία ο ΟΕΕ έφτασε, υπερέβη ή κατήλθε του σχετικού
ορίου ή απέκτησε έλεγχο στη µη εισηγµένη εταιρεία.
Άρθρο 28
Γνωστοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση
απόκτησης ελέγχου
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε µη εισηγµένη εταιρεία ή σε εκδότη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 σε
συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του άρθρου 26, η ΑΕΔΟΕΕ που
διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ διαθέτει τις πληροφορίες της παραγράφου 2 στους εξής:
α) στην εν λόγω εταιρεία·
β) σε κάθε µέτοχο της εταιρείας, η ταυτότητα και η διεύθυνση
του οποίου έχει τεθεί στη διάθεση της ΑΕΔΟΕΕ ή µπορεί να τεθεί
στη διάθεσή της από την εταιρεία ή µέσω µητρώου στο οποίο η
ΑΕΔΟΕΕ έχει ή µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και
γ) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ κοινοποιεί:
α) την ταυτότητα της ΑΕΔΟΕΕ, η οποία µεµονωµένα ή σε συµφωνία µε άλλους ΔΟΕΕ διαχειρίζεται τον ΟΕΕ που έχει αποκτήσει έλεγχο,
β) την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συµφερόντων, ιδίως µεταξύ της ΑΕΔΟΕΕ, του ΟΕΕ και της
εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε
τις ειδικές διασφαλίσεις που έχουν ληφθεί προκειµένου οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της ΑΕΔΟΕΕ και/ή του ΟΕΕ και της εταιρείας να συνάπτεται µε όρους αγοράς («at arm’s length») και
γ) την πολιτική εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας σε
σχέση µε την εταιρεία, ιδίως όσον αφορά στους εργαζοµένους
σε αυτήν.
3. Στην κοινοποίησή του σχετικά µε την εταιρεία, σύµφωνα µε
την περίπτωση α’ της παραγράφου 1, η ΑΕΔΟΕΕ καλεί το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας να διαβιβάσει χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στους εκπροσώπους των εργαζοµένων ή, αν δεν
υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζοµένους, τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η ΑΕΔΟΕΕ
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι,
οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ενηµερώνονται προσηκόντως από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
4. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε µη εισηγµένη εταιρεία σύµφωνα µε την παράγραφο 1, σε συνδυασµό
µε την παράγραφο 5 του άρθρου 26, η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ που
λειτουργεί εξ ονόµατος του ΟΕΕ δηµοσιοποιεί τις προθέσεις του
όσον αφορά τη µελλοντική επιχειρηµατική δραστηριότητα της
µη εισηγµένης εταιρείας και τις ενδεχόµενες συνέπειες για τις
εργασιακές σχέσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στις συνθήκες απασχόλησης:
α) στη µη εισηγµένη εταιρεία και
β) σε κάθε µέτοχο αυτής, η ταυτότητα και η διεύθυνση του
οποίου έχει τεθεί στη διάθεση της ΑΕΔΟΕΕ ή µπορεί να τεθεί
στη διάθεσή του από τη µη εισηγµένη εταιρεία ή µέσω µητρώου
στο οποίο η ΑΕΔΟΕΕ έχει ή µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση.
Η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ ζητεί από το αρµόδιο
όργανο διοίκησης της µη εισηγµένης εταιρείας να κοινοποιεί
στους εκπροσώπους των εργαζοµένων της ή, αν δεν υπάρχουν
εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζοµένους, τις πληροφορίες
που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Η ΑΕΔΟΕΕ λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι
ενηµερώνονται προσηκόντως από το αρµόδιο όργανο διοίκησης.
5. Αν ένας ΟΕΕ αποκτά έλεγχο σε µη εισηγµένη εταιρεία, σύµ-
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φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 σε συνδυασµό µε την
παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, η
ΑΕΔΟΕΕ που τον διαχειρίζεται, παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στους
επενδυτές του συγκεκριµένου ΟΕΕ πληροφορίες για τη χρηµατοδότηση της απόκτησης.
Άρθρο 29
Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την ετήσια έκθεση
των ΟΕΕ που ασκούν έλεγχο
σε µη εισηγµένες εταιρείες
(άρθρο 29 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε µη εισηγµένη εταιρεία σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26
σε συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου, η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ:
α) ζητεί από το όργανο διοίκησης της µη εισηγµένης εταιρείας
και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να κοινοποιεί σε όλους τους εκπροσώπους των εργαζοµένων ή, αν δεν
υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζοµένους, την
ετήσια έκθεση που καταρτίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
µέσα στην προθεσµία για την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης του
οργάνου διοίκησης της µη εισηγµένης εταιρείας σύµφωνα µε το
εφαρµοστέο εθνικό εταιρικό δίκαιο ή
β) συµπεριλαµβάνει στην ετήσια έκθεση, η οποία προβλέπεται
στο άρθρο 22, για κάθε ΟΕΕ, τις πληροφορίες της παραγράφου
2 σχετικά µε τη µη εισηγµένη εταιρεία.
2. Οι πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται
στην ετήσια έκθεση της εταιρείας ή του ΟΕΕ, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο µια αντικειµενική
επισκόπηση της εξέλιξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
της εταιρείας, που απεικονίζει την κατάσταση στο τέλος της περιόδου που καλύπτει η ετήσια έκθεση. Η έκθεση πρέπει επίσης
να αναφέρει:
α) κάθε σηµαντικό γεγονός που συνέβη µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους,
β) την προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας και
γ) τις πληροφορίες σχετικά µε την απόκτηση ιδίων µετοχών
που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του κ.ν.
2190/1920 (Α’ 37) ή, σε περίπτωση εταιρείας εντός της ΕΕ, κατά
τις εθνικές διατάξεις µε τις οποίες ενσωµατώθηκε στη χώρα καταγωγής της εν λόγω εταιρείας η παράγραφος 2 του άρθρου 22
της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
3. Η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται το σχετικό ΟΕΕ:
α) ζητεί από το αρµόδιο όργανο διοίκησης της µη εισηγµένης
εταιρείας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να
κοινοποιεί στους εκπροσώπους των εργαζοµένων της ενδιαφερόµενης επιχείρησης τις πληροφορίες σχετικά µε την ενδιαφερόµενη επιχείρηση που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 1, µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του
άρθρου 22 και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να το εξασφαλίσει ή
β) θέτει στη διάθεση των επενδυτών του ΟΕΕ τις πληροφορίες
που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1, αν είναι
ήδη διαθέσιµες, εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα
από την ηµεροµηνία κατά την οποία έχει καταρτισθεί η ετήσια
έκθεση της µη εισηγµένης εταιρείας σύµφωνα µε το εφαρµοστέο
εθνικό εταιρικό δίκαιο.
Άρθρο 30
Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
(άρθρο 30 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε µη εισηγµένη εταιρεία ή σε εκδότη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 σε
συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του άρθρου 26, η ΑΕΔΟΕΕ που
διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ, πριν από την παρέλευση είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών από την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας από τον ΟΕΕ:
α) δεν επιτρέπεται να διευκολύνει, υποστηρίζει ή δίνει εντολή

1864

για οποιαδήποτε διανοµή, µείωση κεφαλαίου, ακύρωση ή απόκτηση ιδίων µετοχών από την εταιρεία, κατά τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 2,
β) δεν επιτρέπεται να ψηφίζει υπέρ διανοµής, µείωσης κεφαλαίου, ακύρωσης ή απόκτησης ιδίων µετοχών από την εταιρεία,
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2, αν είναι εξουσιοδοτηµένη να ψηφίζει εξ ονόµατος του ΟΕΕ στα αρµόδια όργανα
της εταιρείας και
γ) καταβάλλει, σε κάθε περίπτωση, κάθε δυνατή προσπάθεια
για να παρεµποδίσει διανοµές, µειώσεις κεφαλαίου, ακύρωση ή
απόκτηση ιδίων µετοχών από την εταιρεία, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.
2. Στην ΑΕΔΟΕΕ επιβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
οι ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) κάθε διανοµή σε µετόχους που θα είχε ως συνέπεια να καταστήσει το ενεργητικό κατά το κλείσιµο του προηγούµενου οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας, χαµηλότερο από το άθροισµα του
καλυφθέντος κεφαλαίου και των αποθεµατικών που δεν επιτρέπεται από τη νοµοθεσία ή το καταστατικό να διανεµηθούν. Αν το
ποσό του κεφαλαίου έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί,
αυτό δεν εµφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισµού και αφαιρείται από το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου·
β) κάθε διανοµή σε µετόχους, το ποσό της οποίας υπερβαίνει
το άθροισµα των κερδών του τελευταίου οικονοµικού έτους, και
των κερδών προηγούµενων οικονοµικών ετών και των ποσών που
αναλήφθηκαν από αποθεµατικά προς διανοµή, µετά την αφαίρεση των ζηµιών που έχουν µεταφερθεί από προηγούµενες χρήσεις, καθώς και των ποσών που επιβάλλεται να διατεθούν για το
σχηµατισµό αποθεµατικών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ή το καταστατικό·
γ) στο βαθµό που επιτρέπονται αγορές ιδίων µετοχών, οι αγορές που πραγµατοποιεί η εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των
µετοχών της που έχει ήδη αποκτήσει και διακρατεί και µετοχών
της τις οποίες απέκτησε πρόσωπο το οποίο ενεργούσε στο όνοµά
του αλλά για λογαριασµό της εταιρείας, δεν πρέπει να έχουν ως
αποτέλεσµα τη µείωση του καθαρού ενεργητικού σε ποσό κατώτερο από εκείνο που προσδιορίζεται στην περίπτωση α’.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2:
α) η έκφραση «διανοµή» που χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις
α’ και β’ περιλαµβάνει ειδικότερα την καταβολή µερισµάτων και
τόκων σε σχέση µε µετοχές,
β) οι διατάξεις περί µειώσεων κεφαλαίου δεν έχουν εφαρµογή
στη µείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου που προορίζεται για την
αντιστάθµιση ζηµιών ή τη διοχέτευση χρηµάτων σε αποθεµατικό
το οποίο δεν διανέµεται υπό την προϋπόθεση ότι, µετά την πράξη
αυτή, το ποσό του αποθεµατικού αυτού δεν υπερβαίνει το δέκα
τοις εκατό (10%) του µειωµένου καλυφθέντος κεφαλαίου και
γ) ο περιορισµός σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 υπόκειται, προκειµένου περί εταιρίας µε έδρα στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις β’ έως ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου
16 του κ.ν. 2190/1920 και προκειµένου περί εταιρίας µε έδρα
στην ΕΕ, στις εθνικές διατάξεις µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν
στην χώρα καταγωγής της εν λόγω εταιρίας οι περιπτώσεις β’
έως η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 77/91/
ΕΟΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΕΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Άρθρο 31
Εµπορική προώθηση στην Ελλάδα µεριδίων ΟΕΕ
της ΕΕ που διαχειρίζονται ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 31 και Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ µπορούν να προωθούν εµπορικά στην Ελλάδα
σε επαγγελµατίες επενδυτές, µερίδια ή µετοχές οποιουδήποτε
ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν ο ΟΕΕ της ΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, το δικαίωµα εµπορικής προώθησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπόκειται
στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση αδειοδοτηµένου ΔΟΕΕ της ΕΕ.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
κάθε ΟΕΕ της ΕΕ µερίδια ή µετοχές του οποίου προτίθεται να
προωθήσει εµπορικά στην Ελλάδα, τις εξής πληροφορίες:
α) επιστολή γνωστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος δραστηριοτήτων στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ, τον
οποίο η ΑΕΔΟΕΕ σκοπεύει να προωθήσει εµπορικά και πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ,
β) τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ,
γ) την ταυτότητα του θεµατοφύλακα του ΟΕΕ,
δ) περιγραφή ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τον
ΟΕΕ είναι διαθέσιµες για τους επενδυτές,
ε) τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ αν ο ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ,
στ) οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 23 για κάθε ΟΕΕ που προτίθεται να
προωθήσει εµπορικά η ΑΕΔΟΕΕ,
ζ) αν συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε ρυθµίσεις
που έχουν καθορισθεί για τη µη εµπορική προώθηση µεριδίων ή
µετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία η ΑΕΔΟΕΕ βασίζεται σε
δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών αναφορικά µε τον ΟΕΕ.
3. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης της παραγράφου 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την
ΑΕΔΟΕΕ σχετικά µε
το αν µπορεί ή όχι να προβεί στην έναρξη εµπορικής προώθησης
του ΟΕΕ που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση της παραγράφου
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγορεύει την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ
δεν είναι ή δεν θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α’
(άρθρα 1-53) ή, άλλως, αν η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται ή δεν
θα συµµορφωθεί µε τις ανωτέρω διατάξεις. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, η ΑΕΔΟΕΕ δύναται να αρχίσει να προωθεί εµπορικά τον ΟΕΕ µετά τη λήψη σχετικής έγγραφης επιβεβαίωσης
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αν ο ΟΕΕ εδρεύει σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής του ΟΕΕ ότι η
ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση µεριδίων ή
µετοχών του ΟΕΕ.
4. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία της γνωστοποίησης της παραγράφου 2, η
ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την
εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την υλοποίηση
της αλλαγής, αν πρόκειται για αλλαγή που έχει σχεδιαστεί από
την ΑΕΔΟΕΕ ή αµέσως µόλις συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση του ΟΕΕ
από την ΑΕΔΟΕΕ δεν είναι πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις του
Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί την ΑΕΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή αν επέλθει κάποια απρογραµµάτιστη αλλαγή ως
απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ δεν
είναι πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος νόµου ή, γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον
προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει
όλα τα δέοντα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 46, συµπεριλαµβανοµένης, αν χρειαστεί, της ρητής απαγόρευσης της εµπορικής
προώθησης του ΟΕΕ.
5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41,
οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εµπορικά ΑΕΔΟΕΕ µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα προωθούνται εµπορικά
µόνο σε επαγγελµατίες επενδυτές.
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Άρθρο 32
Εµπορική προώθηση σε άλλα κράτη - µέλη µεριδίων ΟΕΕ
της ΕΕ που διαχειρίζονται ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 32 και Παράρτηµα ΙV της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η AEΔΟΕΕ µπορεί να προωθεί εµπορικά µερίδια ή µετοχές
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, σε επαγγελµατίες επενδυτές σε
άλλο κράτος - µέλος, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
Αν ο ΟΕΕ της ΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, το δικαίωµα εµπορικής προώθησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπόκειται
στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση αδειοδοτηµένου ΔΟΕΕ της ΕΕ.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
κάθε ΟΕΕ της ΕΕ µερίδια ή µετοχές του οποίου προτίθεται να
προωθήσει εµπορικά σε άλλο κράτος - µέλος, τις εξής πληροφορίες:
α) επιστολή γνωστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος δραστηριοτήτων στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ, τον
οποίο η ΑΕΔΟΕΕ σκοπεύει να προωθήσει εµπορικά και πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ,
β) τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ,
γ) την ταυτότητα του θεµατοφύλακα του ΟΕΕ,
δ) περιγραφή ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τον
ΟΕΕ είναι διαθέσιµες για τους επενδυτές,
ε) τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ αν ο ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ,
στ) οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 23 για κάθε ΟΕΕ που προτίθεται να
προωθήσει εµπορικά η ΑΕΔΟΕΕ,
ζ) τα κράτη - µέλη στα οποία σκοπεύει να προωθήσει εµπορικά
τα µερίδια ή τις µετοχές του ΟΕΕ σε επαγγελµατίες επενδυτές,
η) πληροφορίες σχετικά µε ρυθµίσεις για την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ και, αν συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε ρυθµίσεις που έχουν καθορισθεί για τη µη εµπορική
προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό
κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία η
εµπορική προώθηση γίνεται µέσω επιχειρήσεων που παρέχουν
επενδυτικές υπηρεσίες.
3. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
παραλαβής του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης της παραγράφου 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει το φάκελο
αυτόν στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους στο οποίο η
ΑΕΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέσει τον ΟΕΕ. Η διαβίβαση αυτή
πραγµατοποιείται µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ είναι και θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α’
(άρθρα 1-53) και γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ συµµορφώνεται προς τις
διατάξεις αυτές.
Η ως άνω διαβίβαση περιλαµβάνει δήλωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η ΑΕΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται
ΟΕΕ µε συγκεκριµένη επενδυτική στρατηγική.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την ΑΕΔΟΕΕ χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά µε τη διαβίβαση της παραγράφου 3. Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση
του ΟΕΕ στο κράτος - µέλος υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ από την
ηµεροµηνία της ως άνω ενηµέρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αν ο ΟΕΕ εδρεύει σε άλλο κράτος - µέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής του ΟΕΕ ότι η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την
εµπορική προώθηση µεριδίων του ΟΕΕ στο κράτος - µέλος υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ.
5. Η επιστολή γνωστοποίησης της παραγράφου 2 και η δήλωση της παραγράφου 3 παρέχονται σε γλώσσα που χρησιµοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διαβιβάζει σε ηλεκτρονική µορφή και υποχρεούται να λαµβάνει από αρχές άλλων κρατών - µελών τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 και σε ηλεκτρονική µορφή.
6. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η ΑΕ-
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ΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την
υλοποίηση της αλλαγής αν πρόκειται για αλλαγή που έχει σχεδιαστεί από την ΑΕΔΟΕΕ ή αµέσως µόλις συµβεί αλλαγή που δεν
ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση του ΟΕΕ
από την ΑΕΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ δεν θα συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί την ΑΕΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή αν επέλθει αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη
ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ
δεν είναι πλέον σύµφωνη µε τον παρόντα νόµο ή, γενικότερα, η
ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 44, συµπεριλαµβανοµένης, αν
χρειαστεί, της ρητής απαγόρευσης της εµπορικής προώθησης
του ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, επειδή δεν επηρεάζουν τη συµµόρφωση µε τον παρόντα νόµο της διαχείρισης του ΟΕΕ από την
ΑΕΔΟΕΕ ή, εν γένει, τη συµµόρφωση της ΑΕΔΟΕΕ προς τον παρόντα νόµο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση για τις αλλαγές αυτές τις αρµόδιες αρχές του
κράτους - µέλους υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ.
7. Αν η Ελλάδα είναι κράτος - µέλος υποδοχής, αδειοδοτηµένος ΔΟΕΕ άλλου κράτους - µέλους µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση ΟΕΕ της ΕΕ στην Ελλάδα, µόνο αν η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς λάβει από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους ισοδύναµη κοινοποίηση µε το περιεχόµενο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και από την ηµεροµηνία της εν
λόγω κοινοποίησης. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 41, οι εν λόγω ΟΕΕ προωθούνται εµπορικά µόνο σε
επαγγελµατίες επενδυτές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ρυθµίσεις
που καθορίζονται για την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ και, αν
συντρέχει περίπτωση, για τη µη εµπορική προώθηση µεριδίων
του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της
περίπτωσης κατά την οποία η εµπορική προώθηση γίνεται µέσω
επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, διέπονται
από τους κανόνες του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) και υπόκεινται
στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 33
Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ
εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη - µέλη
(άρθρο 33 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να διαχειρίζεται ΟΕΕ εγκατεστηµένους
σε άλλο κράτος - µέλος χωρίς εγκατάσταση ή µέσω της ίδρυσης
υποκαταστήµατος στο άλλο κράτος - µέλος, υπό τον όρο ότι η
ΑΕΔΟΕΕ έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια για
τη διαχείριση αυτού του τύπου ΟΕΕ.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ η οποία προτίθεται να διαχειριστεί ΟΕΕ εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος, την πρώτη φορά υποβάλλει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το κράτος - µέλος στο οποίο σκοπεύει να διαχειριστεί τον
ΟΕΕ χωρίς εγκατάσταση ή µε ίδρυση υποκαταστήµατος,
β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο δηλώνονται συγκεκριµένα οι υπηρεσίες τις οποίες σκοπεύει να παρέχει και στο
οποίο προσδιορίζονται οι ΟΕΕ τους οποίους σκοπεύει να διαχειρίζεται.
3. Αν η ΑΕΔΟΕΕ σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστηµα παρέχει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός από τις πληροφορίες της
παραγράφου 2, και τις εξής πληροφορίες:
α) την οργανωτική δοµή του υποκαταστήµατος,
β) τη διεύθυνση στο κράτος - µέλος καταγωγής του
ΟΕΕ
από την οποία µπορούν να ληφθούν έγγραφα,
γ) τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που
είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήµατος.
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4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει, µέσα σε ένα (1)
µήνα από την ηµεροµηνία λήψης του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης της παραγράφου 2 ή µέσα σε δύο (2) µήνες από τη
λήψη του πλήρους φακέλου γνωστοποίησης της παραγράφου 3,
στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ τον πλήρη φάκελο της εν λόγω γνωστοποίησης. Η διαβίβαση αυτή πραγµατοποιείται µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από
την ΑΕΔΟΕΕ είναι και θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) και η ΑΕΔΟΕΕ συµµορφώνεται εν γένει
προς τις διατάξεις αυτές.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει δήλωση ότι έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας στην εν λόγω ΑΕΔΟΕΕ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει αµέσως την ΑΕΔΟΕΕ
σχετικά µε τη διαβίβαση της παρούσας παραγράφου.
Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της
στο κράτος - µέλος υποδοχής της µετά τη λήψη της ενηµέρωσης
του προηγούµενου εδαφίου.
5. Αν επέλθει αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που
υποβάλλονται µε τη γνωστοποίηση της παραγράφου 2 και, κατά
περίπτωση, της παραγράφου 3, η ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την υλοποίηση της
αλλαγής αν πρόκειται για αλλαγή που έχει σχεδιαστεί από την
ΑΕΔΟΕΕ ή αµέσως µόλις συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση του ΟΕΕ
από την ΑΕΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Μέρους Α’ ή γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ δεν θα συµµορφώνεται
πλέον προς αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί την
ΑΕΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ότι δεν µπορεί να
πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο ή αν επέλθει αλλαγή
που δεν ήταν προγραµµατισµένη ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από την
ΑΕΔΟΕΕ δεν είναι πλέον σύµφωνη
µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος νόµου ή, γενικότερα, η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις
αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει όλα τα δέοντα
µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 44.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, δηλαδή αν δεν επηρεάζουν τη
συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) της
διαχείρισης του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ ή, εν γένει, τη συµµόρφωση της ΑΕΔΟΕΕ προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για
τις αλλαγές αυτές τις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ.
6. Αν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής ΔΟΕΕ
άλλου κράτους - µέλους που επιθυµεί να διαχειριστεί ΟΕΕ εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, δεν επιβάλλεται καµία επιπλέον απαίτηση στον ενδιαφερόµενο ΔΟΕΕ όσον αφορά τα ζητήµατα τα
οποία εµπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) και
καλύπτονται από την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Άρθρο 34
Προϋποθέσεις διαχείρισης από AEΔΟΕΕ ΟΕΕ εκτός ΕΕ που
δεν προωθούνται εµπορικά στα κράτη - µέλη
(άρθρο 34 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. AEΔΟΕΕ µπορεί να διαχειρίζεται ΟΕΕ εκτός ΕΕ που δεν
προωθούνται εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν:
α) η ΑΕΔΟΕΕ πληροί όλες τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου
εκτός των άρθρων 21 και 22 ως προς τους εν λόγω ΟΕΕ και
β) υπάρχουν κατάλληλες ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών του τρίτου
κράτους όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να
εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών
που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα
καθήκοντά της σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.

2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 34 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε τη διευκόλυνση της σύναψης των ρυθµίσεων συνεργασίας µε τρίτα κράτη.
Άρθρο 35
Προϋποθέσεις εµπορικής προώθησης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τους οποίους διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της ΕΕ
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να προωθεί εµπορικά σε επαγγελµατίες
επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ εκτός
ΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή της και τροφοδοτικών ΟΕΕ της
ΕΕ που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 31 αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του παρόντος άρθρου.
2. Με την εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’ (άρθρα
31-33), η ΑΕΔΟΕΕ της παραγράφου 1 συµµορφώνεται προς
όλες τις λοιπές απαιτήσεις των διατάξεων του Μέρους Α’ (άρθρα
1-53) και επιπλέον, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υπάρχουν κατάλληλες ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών της τρίτης
χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να
εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών,
λαµβανοµένης υπόψη της παραγράφου 3 του άρθρου 46, η
οποία επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις,
β) η τρίτη χώρα, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο
ΟΕΕ
εκτός ΕΕ, δεν έχει περιληφθεί στις µη συνεργάσιµες χώρες και
εδάφη, από την Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης,
γ) η τρίτη χώρα, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ
εκτός ΕΕ, έχει υπογράψει συµφωνία µε την Ελλάδα, καθώς και
µε κάθε άλλο κράτος - µέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν
εµπορικά τα µερίδια ή οι µετοχές του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, και η συµφωνία αυτή είναι πλήρως σύµφωνη µε τα πρότυπα που ορίζονται
στο άρθρο 26 του υποδείγµατος φορολογικής σύµβασης του
ΟΟΣΑ ως προς το εισόδηµα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει
αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων, αν υπάρχουν, των πολυµερών φορολογικών συµφωνιών.
Αν η αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους διαφωνεί µε την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως προς την εκτίµηση για τη συνδροµή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου σχετικά µε ΑΕΔΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να θέσει το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ.
3. Αν η ΑΕΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή
µετοχές του ΟΕΕ εκτός ΕΕ στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίηση για κάθε ΟΕΕ
εκτός ΕΕ τον οποίο σκοπεύει να προωθήσει εµπορικά. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31.
4. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή
πλήρους γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 3, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την
ΑΕΔΟΕΕ κατά πόσο
µπορεί να αρχίσει να προωθεί εµπορικά στη ελληνική επικράτεια
τον ΟΕΕ που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση της παραγράφου 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαγορεύει την
εµπορική προώθηση του ΟΕΕ µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ
από την ΑΕΔΟΕΕ δεν είναι ή δεν θα είναι σύµφωνη µε
τις
διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ
δεν συµµορφώνεται ή δεν θα συµµορφωθεί µε τις διατάξεις
αυτές. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να
προωθεί εµπορικά τον ΟΕΕ από την ηµεροµηνία της σχετικής
ενηµέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ
ότι η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ στην Ελλάδα.
5. Αν η ΑΕΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικώς µερίδια
ή µετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε άλλα κράτη - µέλη, η ΑΕΔΟΕΕ γνω-
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στοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή του αυτή
ως προς κάθε ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τον οποίο σκοπεύει να προωθήσει
εµπορικώς. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα
και τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός είκοσι (20) εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου
της γνωστοποίησης της παραγράφου 5, τον διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους, στο οποίο η ΑΕΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικώς τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει τον φάκελο µόνον αν η διαχείριση του
ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ είναι και θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) και γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ συµµορφώνεται προς τις διατάξεις αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
επισυνάπτει δήλωση ότι η ΑΕΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ µε συγκεκριµένη επενδυτική στρατηγική.
7. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει σχετικώς χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ΑΕΔΟΕΕ. Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση
του ΟΕΕ στο εν λόγω κράτος - µέλος υποδοχής από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η παραπάνω γνωστοποίηση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ ότι η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική
προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ στο κράτος - µέλος υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ.
8. Η επιστολή γνωστοποίησης της παραγράφου 5 και η δήλωση της παραγράφου 6 συντάσσονται σε γλώσσα που χρησιµοποιείται συνήθως στον διεθνή χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Τα
έγγραφα της παραγράφου 6 µπορεί να διαβιβασθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ηλεκτρονικώς.
9. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή 5, η
ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως προς την εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από
την υλοποίηση προγραµµατισµένης αλλαγής ή αµέσως µόλις
συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση του ΟΕΕ
από την ΑΕΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, η ΑΕΔΟΕΕ δεν θα
συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί την ΑΕΔΟΕΕ χωρίς υπαίτια βραδύτητα ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή αν επέλθει αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη
ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ
δεν θα είναι πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α’
(άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται
πλέον µε τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 46, µεταξύ
άλλων δε, αν είναι αναγκαίο, απαγορεύει άµεσα την εµπορική
προώθηση του ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, επειδή δεν επηρεάζουν τη σύµφωνη µε το νόµο διαχείριση του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ ή εν γένει
τη συµµόρφωση της ΑΕΔΟΕΕ προς το νόµο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τις αλλαγές
αυτές: α) την ΕΑΚΑΑ, αν οι αλλαγές αφορούν την παύση της εµπορικής προώθησης ΟΕΕ ή την εµπορική προώθηση πρόσθετων
ΟΕΕ και β) τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών υποδοχής.
10. ΔΟΕΕ που εδρεύουν σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να προωθούν στην Ελλάδα σε επαγγελµατίες επενδυτές µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ που
τελούν υπό τη διαχείρισή τους και τροφοδοτικών ΟΕΕ της ΕΕ
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 31, αν η αρµόδια αρχή του κράτουςµέλους καταγωγής, κατόπιν ελέγχου που έχει διενεργήσει κατ’
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν στο οικείο δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 35 της
Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, αποστείλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
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γνωστοποίηση του ΔΟΕΕ προς την εν λόγω αρµόδια αρχή µε την
πρόθεσή του να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές συγκεκριµένων ΟΕΕ εκτός ΕΕ στην Ελλάδα µε τα έγγραφα και τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32. Η
εµπορική προώθηση επιτρέπεται από την ηµέρα κατά την οποία
θα περιέλθει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο πλήρης φάκελος
που θα της αποστείλει η αρµόδια εποπτική αρχή του κράτουςµέλους καταγωγής.
11. Κατά την εµπορική προώθηση των ΟΕΕ εκτός ΕΕ στην Ελλάδα ο ΔΟΕΕ υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του ελληνικού
δικαίου ως προς την εµπορική προώθηση µεριδίων και µετοχών
του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της
περίπτωσης κατά την οποία η εµπορική προώθηση γίνεται µέσω
επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
12. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
41, οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εµπορικά
ΔΟΕΕ, προωθούνται εµπορικά µόνο σε επαγγελµατίες επενδυτές.
13. Αν αρµόδιες αρχές άλλου κράτους-µέλους απορρίψουν αίτηµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ανταλλαγή πληροφοριών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αναφέρει το
ζήτηµα στην ΕΑΚΑΑ.
14. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 11 του
άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε τις ρυθµίσεις συνεργασίας που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2.
Άρθρο 36
Προϋποθέσεις για την εµπορική προώθηση στην Ελλάδα,
χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τους οποίους διαχειρίζεται
ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 36 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να προωθεί εµπορικά στην Ελλάδα σε επαγγελµατίες επενδυτές µερίδια
ή µετοχές διαχειριζόµενων από αυτήν ΟΕΕ εκτός ΕΕ και τροφοδοτικών ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 31, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Η ΑΕΔΟΕΕ πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Μέρους Α’
(άρθρα 1-53), εξαιρουµένων όσων προβλέπονται στο άρθρο 21.
Η ΑΕΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι έχουν ορισθεί ένα ή περισσότερα
πρόσωπα, εκτός της ΑΕΔΟΕΕ, για την εκτέλεση των καθηκόντων
που αναφέρονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 21.
Η ΑΕΔΟΕΕ παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες ως προς την ταυτότητα των προσώπων που αναλαµβάνουν
να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους
7, 8 και 9 του άρθρου 21,
β) υπάρχουν κατάλληλες, κατά τα διεθνή πρότυπα, συµφωνίες
συνεργασίας για την εποπτεία του συστηµικού κινδύνου µεταξύ
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε
να εξασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά
της σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
γ) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ εκτός
ΕΕ δεν έχει περιληφθεί στις µη συνεργαζόµενες χώρες και
εδάφη, από την ΕΟΧΔ.
2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε τις συµφωνίες συνεργασίας της παραγράφου 1.
Άρθρο 37
Παροχή άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για τη διαχείριση
ΟΕΕ της ΕΕ ή την εµπορική προώθηση ΟΕΕ
που διαχειρίζεται στην ΕΕ κατά τα άρθρα 38 ή 39
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειρίζεται

ΟΕΕ της

1868

ΕΕ ή να προωθεί εµπορικώς ΟΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τα άρθρα 38 ή 39, πρέπει να έχει προηγουµένως λάβει
άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν κράτος-µέλος αναφοράς είναι η Ελλάδα.
2. Α. Η Ελλάδα είναι κράτος-µέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαχειρισθεί έναν ή περισσότερους ΟΕΕ εγκατεστηµένους στην Ελλάδα και δεν προτίθεται να προωθήσει εµπορικά κανέναν ΟΕΕ σύµφωνα µε τα
άρθρα 38 ή 39 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρµόδια για τη διαδικασία χορήγησης άδειας και για την εποπτεία του ΔΟΕΕ είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
β) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαχειρισθεί περισσοτέρους του ενός ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστηµένους σε διαφορετικά
κράτη-µέλη, µεταξύ των οποίων η Ελλάδα, και δεν προτίθεται να
προωθήσει εµπορικά κανέναν ΟΕΕ σύµφωνα µε τα άρθρα 38 ή
39 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν:
αα) στην Ελλάδα είναι εγκατεστηµένοι οι περισσότεροι ΟΕΕ
που προτίθεται να διαχειρισθεί ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή
ββ) στην Ελλάδα πραγµατοποιείται η διαχείριση του µεγαλύτερου µέρους των περιουσιακών στοιχείων.
γ) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά
µόνον έναν ΟΕΕ της ΕΕ σε ένα µόνο κράτος-µέλος:
αα) προκειµένου περί ΟΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Ελλάδα είναι το κράτοςµέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά τον
ΟΕΕ,
ββ) προκειµένου περί ΟΕΕ που δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή δεν έχει καταχωρηθεί
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν η Ελλάδα είναι το κράτοςµέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά τον
ΟΕΕ.
δ) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά
µόνον έναν ΟΕΕ εκτός ΕΕ και µόνο στην Ελλάδα.
ε) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά
έναν µόνον ΟΕΕ της ΕΕ αλλά σε διάφορα/περισσότερα κράτηµέλη και:
αα) ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή έχει καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη-µέλη στα οποία ο ΔΟΕΕ
προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση ή
ββ) ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή δεν έχει καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη-µέλη στα
οποία ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική
προώθηση.
στ) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά
µόνον έναν ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε περισσότερα κράτη - µέλη, µεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα.
ζ) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά περισσότερους ΟΕΕ της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
αα) στο βαθµό που οι εν λόγω ΟΕΕ έχουν όλοι λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή έχουν καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Ελλάδα είναι το
κράτος-µέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση για τους περισσότερους από αυτούς
τους ΟΕΕ,
ββ) στο βαθµό που οι εν λόγω ΟΕΕ δεν έχουν όλοι λάβει άδεια
λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή δεν έχουν καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά η Ελλάδα είναι
το κράτος-µέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση για τους περισσότερους από αυτούς τους ΟΕΕ.
η) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά περισσότερους ΟΕΕ της ΕΕ και ΟΕΕ εκτός ΕΕ ή περισσότερους
ΟΕΕ εκτός ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Ελλάδα είναι το
κράτος-µέλος στο οποίο προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση για τους περισσότερους από αυτούς τους
ΟΕΕ.
Β. α) Σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις Α. β’, γ’ υποπερίπτωση αα’, ε’, στ’ και ζ’ υποπερίπτωση αα’,
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µπορεί να προκύπτουν περισσότερα κράτη-µέλη αναφοράς µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΔΟΕΕ
εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειρισθεί ΟΕΕ της ΕΕ χωρίς εµπορική προώθηση αυτών ή και να προωθήσει εµπορικά ΟΕΕ που
τελούν υπό τη διαχείρισή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα
µε τα άρθρα 38 ή 39, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών-µελών
που είναι υποψήφια κράτη-µέλη αναφοράς, σύµφωνα µε τα κριτήρια των εν λόγω περιπτώσεων, για να καθορίσουν το κράτοςµέλος αναφοράς του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι
αρµόδιες εποπτικές αρχές των λοιπών κρατών-µελών διαβουλεύονται και αποφασίζουν από κοινού εντός ενός (1) µηνός ποιο
θα είναι το κράτος-µέλος αναφοράς για αυτόν τον ΔΟΕΕ εκτός
ΕΕ. Αν ορισθεί ως κράτος-µέλος αναφοράς η Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει σχετικά χωρίς υπαίτια βραδύτητα το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ.
β) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν ενηµερωθεί δεόντως για την απόφαση που λαµβάνουν οι αρµόδιες εποπτικές αρχές κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση Β.α’ εντός επτά (7) ηµερών από την
ηµεροµηνία λήψης της απόφασης ή αν οι αρµόδιες εποπτικές
αρχές δεν έχουν λάβει την απόφαση εντός της ως άνω περιόδου
του ενός (1) µηνός, µπορεί ο ίδιος να επιλέξει την Ελλάδα ή άλλο
κράτος ως το κράτος-µέλος αναφοράς του, βασιζόµενος στα
ανωτέρω κριτήρια.
γ) Ο ΔΟΕΕ πρέπει να µπορεί να αποδεικνύει την πρόθεσή του
να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση σε οποιοδήποτε
κράτος-µέλος έχει επιλέξει γνωστοποιώντας τη στρατηγική που
θα ακολουθήσει για την εµπορική προώθηση στις αρµόδιες
αρχές του κράτους-µέλους που έχει επιλέξει. Αν το εν λόγω κράτος-µέλος είναι η Ελλάδα, η παραπάνω γνωστοποίηση γίνεται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που λαµβάνει άδεια κατά την παράγραφο
1 συµµορφώνεται προς τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 153), µε την εξαίρεση του Κεφαλαίου ΣΤ’ (άρθρα 31-33). Αν και
στο βαθµό που η συµµόρφωση προς διάταξη του νόµου δεν συµβιβάζεται µε τη συµµόρφωση προς το δίκαιο το οποίο διέπει τον
ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή και τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ που προωθείται εµπορικά στην Ελλάδα, ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις αυτές, αν µπορεί να αποδείξει
ότι:
α) οι διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) είναι αντίθετες
προς υποχρεωτική διάταξη του δικαίου που διέπει τον ΔΟΕΕ
εκτός ΕΕ ή και, κατά περίπτωση, τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ που προωθείται εµπορικά στην Ελλάδα,
β) το δίκαιο που διέπει τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή και τον ΟΕΕ
εκτός ΕΕ περιέχει ισοδύναµο κανόνα, που έχει τον ίδιο ρυθµιστικό σκοπό και περιεχόµενο παρέχοντας το ίδιο επίπεδο προστασίας στους επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ και
γ) ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή και ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ συµµορφώνεται
προς τον ισοδύναµο κανόνα που αναφέρεται στην περίπτωση β’.
4. Ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που λαµβάνει άδεια κατά την παράγραφο
1 πρέπει να έχει νόµιµο εκπρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα. Ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι το σηµείο επαφής του ΔΟΕΕ
στην Ελλάδα και οποιαδήποτε επίσηµη αλληλογραφία µεταξύ
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΔΟΕΕ και µεταξύ των
επενδυτών της ΕΕ του σχετικού ΟΕΕ και του ΔΟΕΕ, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53), διενεργείται µέσω
αυτού του νόµιµου εκπροσώπου. Ο νόµιµος εκπρόσωπος ασκεί
τη λειτουργία κανονιστικής συµµόρφωσης σχετικά µε τη διαχείριση και την εµπορική προώθηση δραστηριοτήτων που επιτελούνται από τον ΔΟΕΕ δυνάµει των διατάξεων του Μέρους Α’
του παρόντος νόµου από κοινού µε τον ΔΟΕΕ.
5. Α. Ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειρισθεί ΟΕΕ
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα χωρίς εµπορική προώθηση αυτού
ή και να προωθήσει εµπορικά ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή
του στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα άρθρα 38 ή 39 πρέπει να λάβει
σχετική άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
κατόπιν σχετικής αιτήσεως που υποβάλλει ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Για
τη χορήγηση της άδειας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει, αρχικά, κατά πόσο ο ορισµός από τον ΔΟΕΕ της Ελλάδας ως κράτους-µέλους αναφοράς είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια της
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παραγράφου 2.
Β. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι δεν πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις, απορρίπτει την αίτηση χορήγησης
άδειας του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ µε αιτιολογηµένη απόφαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται, ιδίως σε περιπτώσεις αµφιβολίας, πριν εκδώσει την απόφασή της, να ζητήσει τη γνώµη της
ΕΑΚΑΑ, κρίνει δε οριστικά αφού τη λάβει.
Γ. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ανακοινώνει το γεγονός αυτό
στην ΕΑΚΑΑ και ζητεί από αυτή τη γνώµη της. Στην εν λόγω γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην ΕΑΚΑΑ περιλαµβάνεται και η αιτιολόγηση από τον ΔΟΕΕ για τον ορισµό της
Ελλάδος ως κράτους-µέλους αναφοράς, καθώς και πληροφορίες ως προς τη στρατηγική του ΔΟΕΕ για την εµπορική προώθηση των ΟΕΕ. Αν η γνώµη της ΕΑΚΑΑ είναι αρνητική, επειδή
θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να παραθέσει τους λόγους
για τους οποίους κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, αντικρούοντας την αιτιολογία της ΕΑΚΑΑ και να
ανακοινώσει στην τελευταία ότι προτίθεται να χορηγήσει άδεια
λειτουργίας στον ΔΟΕΕ. Αν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει
εµπορικά ΟΕΕ σε άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει τις θέσεις της για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 τόσο στις αρµόδιες εποπτικές
αρχές των κρατών-µελών, στα οποία ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ, όσο και τις αρµόδιες
εποπτικές αρχές των κρατών-µελών καταγωγής των ΟΕΕ.
6. Με την επιφύλαξη των προηγουµένων παραγράφων, καθώς
και της παραγράφου 7, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί
άδεια λειτουργίας µόνον αν πληρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η Ελλάδα έχει υποδειχθεί από τον ΔΟΕΕ ως κράτος-µέλος
αναφοράς σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 2 και τη
στρατηγική εµπορικής προώθησης που έχει ανακοινωθεί και η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εφαρµόσει τη διαδικασία της παραγράφου 5,
β) ο ΔΟΕΕ έχει ορίσει νόµιµο εκπρόσωπο εγκατεστηµένο στην
Ελλάδα,
γ) ο νόµιµος εκπρόσωπος, από κοινού µε τον ίδιο
ΔΟΕΕ,
είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ µε τους επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ, µε την ΕΑΚΑΑ και µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τις δραστηριότητες τις οποίες ο
ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να ασκεί στην Ελλάδα και διαθέτει, κατ’
ελάχιστον, επαρκή οργάνωση και υποδοµή για την άσκηση της
λειτουργίας της κανονιστικής συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53),
δ) υπάρχουν κατάλληλες συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των αρµόδιων εποπτικών αρχών του
κράτους-µέλους καταγωγής του σχετικού ΟΕΕ της ΕΕ και των
εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος
ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα
µε το Μέρος Α’ (άρθρα 1-53). Αν η αρµόδια αρχή ΟΕΕ της ΕΕ
δεν συνάπτει τις απαιτούµενες συµφωνίες συνεργασίας µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να φέρει το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ,
ε) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ
δεν έχει περιληφθεί στις µη συνεργάσιµες χώρες και εδάφη από
την Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης,
στ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΔΟΕΕ εκτός
ΕΕ, έχει υπογράψει συµφωνία µε την Ελλάδα, η οποία είναι απολύτως σύµφωνη µε τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του
υποδείγµατος φορολογικής σύµβασης του ΟΟΣΑ σχετικά µε το
εισόδηµα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα, στα οποία περιλαµβάνονται τυχόν πολυµερείς φορολογικές συµφωνίες,
ζ) η αποτελεσµατική άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές κρατών-µελών των εποπτικών λειτουργιών τους δυνάµει των διατάξεων του Μέρους Α’
(άρθρα 1-53), της εθνικής νοµοθεσίας των οικείων κρατών-µελών
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προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 2011/66/ΕΕ, καθώς και των άµεσης εφαρµογής διατάξεων των εκτελεστικών πράξεων αυτής,
δεν κωλύεται από τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας, οι οποίες διέπουν τον
ΔΟΕΕ ή από περιορισµούς που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές τρίτης χώρας ως
προς την εξουσία και αρµοδιότητα εποπτείας και διερεύνησης.
7. Αν περιέλθει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε
γνωστοποίηση για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή βρίσκεται υπό καθεστώς αδειοδότησης από εποπτική
αρχή άλλου κράτους-µέλους, ως κράτους-µέλους αναφοράς, και
προτίθεται αυτός ο
ΔΟΕΕ να προωθήσει εµπορικώς στην Ελλάδα ΟΕΕ, αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφωνεί µε την εκτίµηση που έχει γίνει από την αρµόδια εποπτική αρχή
κράτους-µέλους αναφοράς όσον αφορά την εφαρµογή των περιπτώσεων α’ έως ε’ και ζ’ της παραγράφου 6, µπορεί να φέρει
το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ.
8.Α. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ (άρθρα
6-11), που εφαρµόζονται αναλόγως, υπό τις παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις:
α) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 7 συµπληρώνονται από:
αα) αιτιολόγηση από τον ΔΟΕΕ της εκτίµησής του ως προς
την Ελλάδα ως κράτος-µέλος αναφοράς σύµφωνα µε τα κριτήρια
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και πληροφορίες για τη στρατηγική εµπορικής προώθησης,
ββ) κατάλογο των διατάξεων του παρόντος νόµου, προς τις
οποίες ο ΔΟΕΕ δεν δύναται να συµµορφώνεται, επειδή, κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2, η συµµόρφωση δεν είναι δυνατή
λόγω διατάξεων αναγκαστικού δικαίου του δικαίου που διέπει
τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και, κατά περίπτωση, τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ
που προωθείται εµπορικά στην Ελλάδα,
γγ) γραπτά αποδεικτικά στοιχεία βάσει των ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που έχει επεξεργαστεί και διαµορφώσει η ΕΑΚΑΑ,
σύµφωνα µε τα οποία οι σχετικές διατάξεις της τρίτης χώρας περιλαµβάνουν κανόνες ισοδύναµους προς τις διατάξεις µε τις
οποίες δεν επέρχεται συµµόρφωση, επιδιώκουν τον ίδιο ρυθµιστικό σκοπό και παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στους
επενδυτές του ΟΕΕ και επιπλέον, ο ΔΟΕΕ συµµορφώνεται προς
αυτές τις ισοδύναµες διατάξεις. Τα εν λόγω γραπτά αποδεικτικά
στοιχεία συνοδεύονται από νοµική γνωµοδότηση που βεβαιώνει
την ύπαρξη των σχετικών µη συµβατών διατάξεων στο δίκαιο της
τρίτης χώρας και περιγράφει το ρυθµιστικό σκοπό και το αντικείµενο της προστασίας των επενδυτών που αυτές επιδιώκουν
και
δδ) το όνοµα του νόµιµου εκπροσώπου του ΔΟΕΕ και τον τόπο
όπου αυτός είναι εγκατεστηµένος.
β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 7 µπορούν να περιορίζονται στον ΟΕΕ της ΕΕ που προτίθεται να διαχειρισθεί ο ΔΟΕΕ και, κατά περίπτωση, σε εκείνους
τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο
ΔΟΕΕ τους οποίους αυτός
προτίθεται να προωθήσει εµπορικά στην Ελλάδα µε διαβατήριο.
γ) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 δεν θίγει
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
δ) Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 δεν ισχύει.
ε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8 νοείται
ότι συµπεριλαµβάνει αναφορά στις πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 37.
Β. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρµόδια αρχή κράτουςµέλους υποδοχής, διαφωνεί µε την άδεια που χορηγείται από την
αρµόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους ως προς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
που πρόκειται να διαχειριστεί ΟΕΕ εγκατεστηµένους στην Ελλάδα ή και να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα προωθώντας εµπορικώς ΟΕΕ της ΕΕ, δύναται να φέρει το θέµα ενώπιον της
ΕΑΚΑΑ.
9.Α. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι ο ΔΟΕΕ βασίζεται στην παράγραφο 3 για να εξαιρεθεί από τη συµµόρφωση
προς ορισµένες διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53), ενηµερώνει σχετικά, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, την ΕΑΚΑΑ, στηρίζοντας αυτήν την εκτίµηση στις πληροφορίες που παρέχονται από
τον ΔΟΕΕ σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ της περί-
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πτωσης α’ της παραγράφου 8, και ζητεί τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ
σχετικώς.
Η κατά την παράγραφο 8 προθεσµία για τη χορήγηση της
άδειας λειτουργίας στον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα έως ενός (1)
µηνός, έως ότου σταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η γνώµη
της ΕΑΚΑΑ ως προς την εφαρµογή της εξαίρεσης για συµµόρφωση προς τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) που απορρέει από το ασυµβίβαστο σύµφωνα µε τα κριτήρια της
παραγράφου 3.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη της και αξιολογεί
τη γνώµη, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων της ΕΑΚΑΑ ως
προς το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τέτοια εξαίρεση βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο ΔΟΕΕ σύµφωνα µε
τις υποπεριπτώσεις ii) και iii) της περίπτωσης α’ της παραγράφου
8 και των ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων για την ισοδυναµία και
της ανάγκης διαµόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής νοοτροπίας και συνεκτικών εποπτικών πρακτικών.
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί
άδεια σε αντίθεση προς τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ, ενηµερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ αναφέροντας τους λόγους της απόκλισης. Στην
περίπτωση αυτή, αν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά
µερίδια ή µετοχές του ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε κράτη-µέλη διαφορετικά από την Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης τις αρµόδιες αρχές των εν λόγω κρατών-µελών,
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αποκλίνει από τη
γνώµη της ΕΑΚΑΑ.
Β. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως εποπτική αρχή κράτουςµέλους υποδοχής διαφωνεί µε την εκτίµηση που έχει γίνει όσον
αφορά την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου από την αρµόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους-µέλους προκειµένου περί
ΔΟΕΕ που προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές
του ΟΕΕ που διαχειρίζεται στην Ελλάδα, µπορεί να φέρει το θέµα
ενώπιον της ΕΑΚΑΑ.
10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια
βραδύτητα την ΕΑΚΑΑ ως προς τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
και την έκβαση της αρχικής διεργασίας χορήγησης άδειας, ως
προς οποιεσδήποτε αλλαγές στην αδειοδότηση του ΔΟΕΕ και
οποιαδήποτε ανάκληση της άδειας. Επίσης ενηµερώνει την
ΕΑΚΑΑ ως προς τις αιτήσεις χορήγησης άδειας που απορρίπτει,
παρέχοντας στοιχεία για τον ΔΟΕΕ που ζητεί την άδεια και τους
λόγους της απόρριψης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί τη δέουσα εχεµύθεια ως προς τις πληροφορίες που λαµβάνει από το
κεντρικό µητρώο της ΕΑΚΑΑ.
11. Ο καθορισµός της Ελλάδας ως κράτους-µέλους αναφοράς
δεν επηρεάζεται από την περαιτέρω επιχειρηµατική δραστηριότητα του ΔΟΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο αν ο ΔΟΕΕ µεταβάλλει τη στρατηγική που ακολουθεί στην εµπορική
προώθηση εντός δύο (2) ετών από την αρχική χορήγηση άδειας
λειτουργίας και η µεταβολή αυτή θα επηρέαζε τον καθορισµό
της Ελλάδας ως κράτους-µέλους αναφοράς, αν η µεταβληθείσα
στρατηγική εµπορικής προώθησης ήταν η αρχική στρατηγική εµπορικής προώθησης, ο ΔΟΕΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την αλλαγή αυτή πριν την εκτέλεση και υποδεικνύει
το κράτος-µέλος αναφοράς του σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 2 και βάσει της νέας στρατηγικής.
Ο ΔΟΕΕ αιτιολογεί την εκτίµησή του, γνωστοποιώντας στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη νέα στρατηγική εµπορικής προώθησης. Ταυτόχρονα ο ΔΟΕΕ παρέχει πληροφορίες σχετικά µε
το ποιος θα είναι ο νόµιµος εκπρόσωπός του µετά την αλλαγή,
συµπεριλαµβάνοντας το όνοµά του και τον τόπο όπου είναι εγκατεστηµένος. Ο νόµιµος εκπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στο νέο κράτος-µέλος αναφοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν η Ελλάδα είναι αρχικό κράτος-µέλος αναφοράς, εκτιµά κατά πόσο ο καθορισµός του ΔΟΕΕ
σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω είναι σωστός και γνωστοποιεί στην
ΕΑΚΑΑ την αξιολόγησή της, προκειµένου η ΕΑΚΑΑ να διατυπώσει σχετικώς τη γνώµη της. Στην ανακοίνωσή της προς την
ΕΑΚΑΑ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνει και την αιτιολόγηση από τον ΔΟΕΕ της εκτίµησής του ως προς το κράτοςµέλος αναφοράς παράλληλα µε πληροφορίες για τη νέα
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στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ΔΟΕΕ για την εµπορική προώθηση.
Αφού λάβει τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
αποφαίνεται και ανακοινώνει την απόφασή της στον ΔΟΕΕ εκτός
ΕΕ και τον αρχικό νόµιµο εκπρόσωπό του, ενηµερώνει δε σχετικώς και την ΕΑΚΑΑ.
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συµφωνήσει µε την εκτίµηση που διενήργησε ο ΔΟΕΕ, ενηµερώνει και τις αρµόδιες
αρχές του νέου κράτους-µέλους αναφοράς για την αλλαγή. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει χωρίς υπαίτια βραδύτητα
αντίγραφο του φακέλου αδειοδότησης και εποπτείας του ΔΟΕΕ
στο νέο κράτος-µέλος αναφοράς. Από τη διαβίβαση του φακέλου αδειοδότησης και εποπτείας, µεταβιβάζονται στις αρµόδιες
αρχές του νέου κράτους-µέλους αναφοράς οι αρµοδιότητες για
τη διαδικασία αδειοδότησης και για την εποπτεία του ΔΟΕΕ.
Αν η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι αντίθετη
προς τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ:
α) ενηµερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ αναφέροντας τους λόγους,
β) αν ο ΔΟΕΕ προωθεί εµπορικά µερίδια ή µετοχές των ΟΕΕ
που αυτός διαχειρίζεται σε άλλα κράτη-µέλη εκτός από την Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης σχετικά τις
αρµόδιες αρχές των εν λόγω κρατών - µελών, αναφέροντας τους
λόγους της απόφασής της. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης σχετικά τις αρµόδιες αρχές των
κρατών-µελών καταγωγής των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο
ΔΟΕΕ αναφέροντας τους λόγους της απόφασής της.
12. Αν, από την εξέλιξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
του ΔΟΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός δύο (2) ετών από την
αδειοδότησή του, προκύπτει ότι δεν ακολουθήθηκε από αυτόν η
στρατηγική εµπορικής προώθησης, όπως αυτή παρουσιάσθηκε
από τον ΔΟΕΕ κατά το χρόνο της αδειοδότησής του ή ότι ο
ΔΟΕΕ προέβη σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά µε αυτήν ή ότι ο
ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται προς την παράγραφο 11 αν µεταβάλλει τη στρατηγική εµπορικής προώθησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί από αυτόν να υποδείξει το ορθό κράτος-µέλος
αναφοράς βάσει της πραγµατικής στρατηγικής εµπορικής προώθησης. Η διαδικασία της παραγράφου 11 εφαρµόζεται αναλόγως. Αν ο ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται προς την εν λόγω απαίτηση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αυτή ανακαλεί την άδεια λειτουργίας που χορήγησε.
Αν ο ΔΟΕΕ µεταβάλλει τη στρατηγική εµπορικής προώθησης
µετά την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 11 και επιθυµεί
να αλλάξει το κράτος-µέλος αναφοράς του βάσει της νέας στρατηγικής εµπορικής προώθησης, µπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για αλλαγή του κράτους-µέλους
αναφοράς. Η αίτηση αντιµετωπίζεται µε ανάλογη εφαρµογή της
παραγράφου 11.
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφωνεί µε την εκτίµηση του
ΔΟΕΕ ως προς τον καθορισµό του κράτους-µέλους αναφοράς
σύµφωνα µε αυτήν την παράγραφο ή την παράγραφο 11, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να φέρει το θέµα ενώπιον της
ΕΑΚΑΑ.
13. Θέµατα που αφορούν τη σχέση µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΔΟΕΕ διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και
τυχόν διαφορές επιλύονται ενώπιον των αρµοδίων ελληνικών δικαστηρίων.
Οι σχέσεις του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ και των επενδυτών της ΕΕ
του σχετικού ΟΕΕ διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
14. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα των παραγράφων 14 και 15
του άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό
θέµα σχετικά µε την εφαρµογή των περιπτώσεων Βα’, β’ και γ’
της παραγράφου 2 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 6.
Άρθρο 38
Προϋποθέσεις για την εµπορική προώθηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε διαβατήριο, ΟΕΕ της ΕΕ τον
οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
(άρθρο 39 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Αν κράτος-µέλος αναφοράς είναι η Ελλάδα, ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
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που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µπορούν να προωθούν εµπορικώς, µε διαβατήριο, σε επαγγελµατίες
επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µερίδια ή µετοχές των ΟΕΕ
της ΕΕ, τους οποίους διαχειρίζονται, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
2. Αν κράτος-µέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ είναι η Ελλάδα
και ο εν λόγω ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά στην Ελλάδα µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή του αυτή µε
αναφορά κάθε ΟΕΕ της ΕΕ, µερίδια ή µετοχές του οποίου προτίθεται να προωθήσει στην Ελλάδα. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 31.
3. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή
πλήρους γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στον ΔΟΕΕ κατά πόσο µπορεί να αρχίσει να προωθεί εµπορικά στην Ελλάδα τον ΟΕΕ που
προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση της παραγράφου 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγορεύει την εµπορική προώθηση του
ΟΕΕ µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα,
ο ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτές. Ο ΔΟΕΕ
µπορεί να αρχίσει να προωθεί εµπορικά τον ΟΕΕ στην Ελλάδα
από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο σε αυτόν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης σχετικά την
ΕΑΚΑΑ και τις αρµόδιες αρχές του ΟΕΕ.
4. Αν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές του ΟΕΕ της ΕΕ σε άλλο κράτος-µέλος , ο ΔΟΕΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή του αυτή για
κάθε ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο προτίθεται να προωθήσει εµπορικά
σε άλλο κράτος - µέλος. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαµβάνει
τα έγγραφα και τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32.
5. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του
πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 4, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει το φάκελο
αυτόν στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εµπορικά οι µετοχές ή τα µερίδια του ΟΕΕ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν διαβιβάζει τον φάκελο αν η διαχείριση του
ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν είναι σύµφωνη µε τις
διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, αν ο ΔΟΕΕ
δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στο φάκελο που διαβιβάζει δήλωση ότι ο
εν λόγω ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ µε συγκεκριµένη επενδυτική στρατηγική.
6. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου µε τη γνωστοποίηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για
τη διαβίβαση τον ΔΟΕΕ. Ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική
προώθηση του ΟΕΕ στα σχετικά κράτη-µέλη υποδοχής του
ΔΟΕΕ από την ηµεροµηνία της εν λόγω ενηµέρωσης.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ
και τις αρµόδιες αρχές του ΟΕΕ ότι ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει
την εµπορική προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ στα
κράτη-µέλη υποδοχής του ΔΟΕΕ.
7. Η επιστολή γνωστοποίησης που αποστέλλει ο
ΔΟΕΕ
κατά την παράγραφο 4 και η δήλωση του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 5 συντάσσονται σε γλώσσα που χρησιµοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Η κατά την παράγραφο 6 αλληλογραφία και κατάθεση εγγράφων δύναται να πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικώς.
8. Σε περίπτωση σηµαντικής αλλαγής σε οποιοδήποτε από τα
στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2
και 4, ο ΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς την εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν
από την υλοποίηση της αλλαγής που έχει σχεδιασθεί ή αµέσως
µόλις συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση του ΟΕΕ
από τον ΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη µε τον παρόντα νόµο
ή ο ΔΟΕΕ δεν θα συµµορφώνεται πλέον προς τον παρόντα νόµο,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύ-
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τητα στον ΔΟΕΕ ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή αν επέλθει αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη
µε αποτέλεσµα η διαχείριση του
ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ να µην
είναι πλέον σύµφωνη µε τον παρόντα νόµο ή γενικότερα ο ΔΟΕΕ
να µην συµµορφώνεται πλέον προς τον παρόντα νόµο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει τα δέοντα µέτρα κατά το άρθρο
44, µεταξύ άλλων δε, αν χρειασθεί, απαγορεύει ρητά την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, καθόσον δεν επηρεάζουν τη
σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου διαχείριση του
ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ ή εν γένει τη συµµόρφωση του ΔΟΕΕ προς
τον παρόντα νόµο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν οι αλλαγές
αφορούν την παύση της εµπορικής προώθησης συγκεκριµένων
ΟΕΕ ή την εµπορική προώθηση πρόσθετων ΟΕΕ, ενηµερώνει
χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τις αλλαγές αυτές την ΕΑΚΑΑ και,
κατά περίπτωση, τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών υποδοχής.
9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41,
οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εµπορικώς
ΔΟΕΕ κατά το παρόν άρθρο επιτρέπεται να προωθούνται εµπορικώς µόνο σε επαγγελµατίες επενδυτές.
10. Οι ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλου κράτους-µέλους, ως κράτους-µέλους αναφοράς, µπορούν να προωθούν εµπορικά, µε
διαβατήριο, σε επαγγελµατίες επενδυτές στην Ελλάδα, µερίδια
ή µετοχές των ΟΕΕ της ΕΕ, τους οποίους διαχειρίζονται, αν η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει προσηκόντως πλήρεις γνωστοποιήσεις κατά τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας
του κράτους-µέλους αναφοράς, µε τις οποίες διατάξεις ενσωµατώθηκε στο οικείο εθνικό δίκαιο το άρθρο 39 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ.
Η κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 39 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ αλληλογραφία και κατάθεση εγγράφων µπορεί να
πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικά.
11. Κατά την εµπορική προώθηση των ΟΕΕ της ΕΕ στην Ελλάδα ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του
ελληνικού δικαίου ως προς την εµπορική προώθηση µεριδίων και
µετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία η εµπορική προώθηση γίνεται µέσω επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
Άρθρο 39
Προϋποθέσεις για την εµπορική προώθηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τους
οποίους διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν κράτος-µέλος αναφοράς είναι η Ελλάδα, µπορούν να προωθούν εµπορικώς, µε διαβατήριο, σε
επαγγελµατίες επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τους οποίους διαχειρίζονται, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
2. Εκτός από τις απαιτήσεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) για
τους ΔΟΕΕ της ΕΕ, για τους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ πρέπει να πληρούνται και οι ακόλουθοι όροι:
α) να υπάρχουν κατάλληλες ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εποπτικής αρχής της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε
να εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών
που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελούν τα
καθήκοντά της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα
1-53),
β) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ
εκτός ΕΕ να µην έχει περιληφθεί στις µη συνεργάσιµες χώρες
και εδάφη από την Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης
(FATF),
γ) η τρίτη χώρα, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ
εκτός ΕΕ, να έχει υπογράψει συµφωνία µε την Ελλάδα και µε
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κάθε άλλο κράτος-µέλος, στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά τα µερίδια ή τις µετοχές του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, να
συµµορφώνεται πλήρως µε τα πρότυπα που ορίζονται στο
άρθρο 26 του υποδείγµατος φορολογικής σύµβασης του ΟΟΣΑ
σχετικά µε το εισόδηµα και το κεφάλαιο, και να εξασφαλίζεται η
αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι πολυµερείς φορολογικές συµφωνίες.
3. Ο ΔΟΕΕ καταθέτει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίηση ως προς κάθε ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τον οποίο σκοπεύει να προωθήσει εµπορικά στην Ελλάδα ως κράτος-µέλος αναφοράς του.
Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31.
4. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών µετά την παραλαβή
πλήρους γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 3, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στον ΔΟΕΕ κατά πόσο µπορεί να αρχίσει να προωθεί εµπορικά στην ελληνική επικράτεια
τον ΟΕΕ που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση της παραγράφου 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγορεύει την εµπορική
προώθηση του ΟΕΕ µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από τον
ΔΟΕΕ δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα
1-53) ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται µε τις ανωτέρω
διατάξεις. Ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει να προωθεί εµπορικά τον
ΟΕΕ στην ελληνική επικράτεια από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο σε αυτόν από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης
σχετικά την ΕΑΚΑΑ.
5. Αν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε άλλο, εκτός της Ελλάδος, κράτος-µέλος,
ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή του αυτή για κάθε ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο προτίθεται να
προωθήσει εµπορικά σε άλλο κράτος-µέλος. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32.
6. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών µετά την παραλαβή
του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 5, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει το φάκελο
αυτόν στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εµπορικά οι µετοχές ή τα µερίδια του ΟΕΕ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν διαβιβάζει το φάκελο αν η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, αν ο ΔΟΕΕ δεν
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στο φάκελο που διαβιβάζει δήλωση ότι ο εν λόγω
ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ µε συγκεκριµένη
επενδυτική στρατηγική.
7. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου µε τη γνωστοποίηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για
τη διαβίβαση τον ΔΟΕΕ. Ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική
προώθηση του ΟΕΕ στα σχετικά κράτη-µέλη υποδοχής του
ΔΟΕΕ από την ηµεροµηνία της εν λόγω γνωστοποίησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης σχετικά την ΕΑΚΑΑ.
8. Η επιστολή γνωστοποίησης που αποστέλλει ο ΔΟΕΕ κατά
την παράγραφο 5 και η δήλωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 συντάσσονται σε γλώσσα που χρησιµοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η κατά την
παράγραφο 6 αλληλογραφία και κατάθεση εγγράφων µπορεί να
πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικά.
9. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και
5, ο ΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως προς την εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από
την υλοποίηση της αλλαγής που έχει σχεδιασθεί ή αµέσως µόλις
συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν συνεπεία της σχεδιαζόµενης αλλαγής η διαχείριση του ΟΕΕ
από τον ΔΟΕΕ δεν είναι πλέον σύµφωνη µε τον παρόντα νόµο ή
ο ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί
χωρίς υπαίτια βραδύτητα στον ΔΟΕΕ ότι δεν επιτρέπεται να
πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχουν
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ληφθεί υπόψη τα παραπάνω εδάφια ή αν επέλθει αλλαγή που
δεν ήταν προγραµµατισµένη, µε αποτέλεσµα η διαχείριση του
ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ να µην είναι πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Μέρους Α’ ή γενικότερα ο ΔΟΕΕ να µην συµµορφώνεται
πλέον προς τις ανωτέρω διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
λαµβάνει τα δέοντα µέτρα κατά το άρθρο 44, µεταξύ άλλων δε,
αν χρειασθεί, απαγορεύει ρητά την εµπορική προώθηση του
ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, καθόσον δεν επηρεάζουν τη
σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου διαχείριση του
ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ ή εν γένει τη συµµόρφωση του ΔΟΕΕ προς
τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν οι αλλαγές αφορούν την παύση της εµπορικής προώθησης συγκεκριµένων ΟΕΕ ή την εµπορική προώθηση
πρόσθετων ΟΕΕ, ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τις
αλλαγές αυτές την ΕΑΚΑΑ και, κατά περίπτωση, τις αρµόδιες
αρχές των κρατών-µελών υποδοχής.
10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
41, οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εµπορικά
ΔΟΕΕ κατά το παρόν άρθρο επιτρέπεται να προωθούνται εµπορικά µόνο σε επαγγελµατίες επενδυτές.
11. Οι ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλου κράτους-µέλους, ως κράτους-µέλους αναφοράς, µπορούν να προωθούν εµπορικώς, µε
διαβατήριο, σε επαγγελµατίες επενδυτές στην Ελλάδα, µερίδια
ή µετοχές των ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τους οποίους διαχειρίζονται, αν η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει πλήρεις γνωστοποιήσεις
κατά τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας του κράτουςµέλους αναφοράς, µε τις οποίες διατάξεις ενσωµατώθηκε στο
οικείο εθνικό δίκαιο το άρθρο 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
Η κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 40 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ αλληλογραφία και κατάθεση εγγράφων δύναται να
πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικά.
12. Κατά την εµπορική προώθηση των ΟΕΕ εκτός ΕΕ στην Ελλάδα ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του
ελληνικού δικαίου ως προς την εµπορική προώθηση µεριδίων και
µετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία η εµπορική προώθηση γίνεται µέσω επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
13. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 11 του
άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε τις ρυθµίσεις συνεργασίας που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2.
Άρθρο 40
Προϋποθέσεις διαχείρισης ΟΕΕ εγκατεστηµένου
σε άλλο κράτος - µέλος, πλην της Ελλάδας ως
κράτους - µέλους αναφοράς, από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούνται να διαχειρίζονται ΟΕΕ της ΕΕ
εγκατεστηµένους σε άλλο, πλην της Ελλάδας, κράτος-µέλος είτε
άµεσα είτε µέσω της ίδρυσης υποκαταστήµατος, αν ο ΔΟΕΕ έχει
λάβει άδεια διαχείρισης ΟΕΕ του συγκεκριµένου τύπου.
2. Κάθε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ µε κράτος-µέλος αναφοράς την Ελλάδα, ο οποίος προτίθεται να διαχειριστεί για πρώτη φορά ΟΕΕ
της ΕΕ εγκατεστηµένο σε άλλο, πλην της Ελλάδας, κράτοςµέλος γνωστοποιεί, ως προς κάθε νέο κράτος-µέλος, τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
α) το κράτος-µέλος στο οποίο σκοπεύει να διαχειριστεί τον
ΟΕΕ άµεσα ή µέσω υποκαταστήµατος,
β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων, που περιλαµβάνει τις συγκεκριµένες υπηρεσίες που σκοπεύει να παρέχει και τους ΟΕΕ, τους
οποίους προτίθεται να διαχειρίζεται.
3. Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστηµα
παρέχει, πέρα από τις πληροφορίες της παραγράφου 2, και τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την οργανωτική δοµή του υποκαταστήµατος,
β) τη διεύθυνση στο κράτος-µέλος καταγωγής του
ΟΕΕ,
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στην οποία µπορούν να ληφθούν έγγραφα,
γ) τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που
είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήµατος.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει, µέσα σε ένα (1)
µήνα από την ηµεροµηνία παραλαβής πλήρους φακέλου µε τα
στοιχεία της παραγράφου 2 ή µέσα σε δύο (2) µήνες από την παραλαβή του πλήρους φακέλου στην περίπτωση της παραγράφου
3, στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής του
ΔΟΕΕ τον εν λόγω πλήρη φάκελο. Ο φάκελος διαβιβάζεται µόνον
αν η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ πραγµατοποιείται, και
αναµένεται να πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
και ο ΔΟΕΕ συµµορφώνεται προς τον παρόντα νόµο.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στο φάκελο που διαβιβάζει δήλωση ότι έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας στον εν λόγω
ΔΟΕΕ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα τον ΔΟΕΕ για τη διαβίβαση του φακέλου. Ο ΔΟΕΕ µπορεί
να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο κράτος-µέλος υποδοχής αφού παραλάβει τη γνωστοποίηση για τη διαβίβαση.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ
ότι ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση µεριδίων
ή µετοχών του ΟΕΕ στο κράτος-µέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ.
5. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και,
κατά περίπτωση, την παράγραφο 3, ο ΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς την εν λόγω αλλαγή,
τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την υλοποίηση της αλλαγής
που προτίθεται να πραγµατοποιήσει ή αµέσως µόλις συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν συνεπεία της σχεδιαζόµενης αλλαγής, η διαχείριση του
ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη µε τον παρόντα
νόµο ή ο ΔΟΕΕ δεν θα συµµορφώνεται πλέον προς τον παρόντα
νόµο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει χωρίς υπαίτια
βραδύτητα στον ΔΟΕΕ ότι δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιήσει
την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχουν
ληφθεί υπόψη τα παραπάνω εδάφια ή αν επέλθει αλλαγή που
δεν ήταν προγραµµατισµένη, µε αποτέλεσµα η διαχείριση του
ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ να µην είναι πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα ο ΔΟΕΕ να µην συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει τα δέοντα µέτρα κατά το άρθρο 46, µεταξύ
άλλων δε, αν τούτο απαιτείται, απαγορεύει ρητά την εµπορική
προώθηση του ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, καθόσον δεν επηρεάζουν τη
σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) διαχείριση
του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ ή, εν γένει τη συµµόρφωση του ΔΟΕΕ
προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τις αλλαγές αυτές τις αρµόδιες
αρχές των κρατών-µελών υποδοχής.
6. Αν κράτος-µέλος υποδοχής είναι η Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν δικαιούται να επιβάλλει επιπλέον απαιτήσεις
στους ενδιαφερόµενους ΔΟΕΕ που θα παρέχουν υπηρεσίες
στην Ελλάδα ως προς ζητήµατα που εµπίπτουν στον παρόντα
νόµο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Άρθρο 41
Εµπορική προώθηση ΟΕΕ από ΔΟΕΕ
σε ιδιώτες επενδυτές
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Μόνο ΑΕΔΟΕΕ ή άλλος ΔΟΕΕ που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα µε βάση το διαβατήριο των διατάξεων του Μέρους Α’
(άρθρα 1-53) µπορεί να προωθεί εµπορικά σε ιδιώτες επενδυτές
στην Ελλάδα µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, µόνο ΔΟΕΕ ο οποίος
µπορεί να προωθεί εµπορικά στην Ελλάδα µερίδια ή µετοχές
ΟΕΕ σε επαγγελµατίες επενδυτές µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, επιτρέπεται να προωθεί εµπορικά µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ
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στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές που:
α) δεσµεύονται να επενδύσουν ποσό ύψους τουλάχιστον
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά ΟΕΕ και ανά επενδυτή και
β) δηλώνουν εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από τη σύµβαση που θα συναφθεί για τη δέσµευση επένδυσης, ότι γνωρίζουν και κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται µε τη
σχεδιαζόµενη δέσµευση ή επένδυση.
3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να
εξειδικεύεται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, µε στόχο την προστασία
των επενδυτών και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει έως τις 22 Ιουλίου
2014 την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, σχετικά µε:
α) τους τύπους των ΟΕΕ που µπορούν να διαθέσουν οι ΔΟΕΕ
σε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και
β) κάθε πρόσθετη απαίτηση που επιβάλλει αναφορικά µε τη
διάθεση ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Αγορών για κάθε µεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α’και β’της παρούσας παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
ΤΜΗΜΑ 1
ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 42
Ορισµός αρµόδιας αρχής
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρµόδια αρχή για την
εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων του Μέρους Α’ (άρθρα
1-53).
2. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διενεργεί γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή
µη, ελέγχους στους εποπτευόµενους φορείς, και να παρακολουθεί τη συµµόρφωση των ΔΟΕΕ µε τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΑΚΑΑ. Οι παραπάνω
έλεγχοι είναι δειγµατοληπτικοί.
Άρθρο 43
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(άρθρα 45 και 49 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την προληπτική εποπτεία
ενός AEΔΟΕΕ ανεξαρτήτως του αν η AEΔΟΕΕ διαχειρίζεται και/ή
προωθεί εµπορικά ΟΕΕ σε άλλο κράτος-µέλος, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) που αναθέτουν την
ευθύνη εποπτείας στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους
υποδοχής.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτουςµέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ εποπτεύει τη συµµόρφωση του
ΔΟΕΕ προς τα άρθρα 12 και 14 αν ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται και/ή
προωθεί εµπορικά ΟΕΕ µέσω υποκαταστήµατος στην Ελλάδα.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, ως αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους υποδοχής, να απαιτεί από ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται ή προωθεί εµπορικά ΟΕΕ στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως
του αν τα ανωτέρω πραγµατοποιούνται µέσω υποκαταστήµατος,
να παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες για την εποπτεία της
συµµόρφωσης του ΔΟΕΕ προς τους κανόνες που εφαρµόζονται
σε αυτούς για τους οποίους ευθύνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής διαπιστώσει ότι ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται και προωθεί εµπορικά ΟΕΕ στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του
αν τα ανωτέρω πραγµατοποιούνται µέσω υποκαταστήµατος, έχει
παραβεί έναν από τους κανόνες σε σχέση µε τον οποίο είναι
υπεύθυνη για την εποπτεία της συµµόρφωσης, απαιτεί από το
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συγκεκριµένο ΔΟΕΕ να παύσει την παράβαση και ενηµερώνει
σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του.
5. Αν ο ΔΟΕΕ αρνηθεί να παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής του τις
πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή δεν λάβει
τα αναγκαία µέτρα ώστε να παύσει την παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει
σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής. Αν
ΑΕΔΟΟΕ αρνείται να παράσχει στην αρµόδια αρχή του κράτουςµέλους υποδοχής τις πληροφορίες που εµπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της ή δεν λάβει τα κατάλληλα µέτρα σε περίπτωση που η
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής διαπιστώσει παράβαση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντοµότερο δυνατόν:
α) λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι
η ΑΕΔΟΕΕ θα παράσχει τις πληροφορίες που ζητούν οι αρµόδιες
αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή θα παύσει την παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4,
β) ζητεί τις απαραίτητες πληροφορίες από τις σχετικές αρχές
εποπτείας τρίτων χωρών.
Η φύση των µέτρων κατά την περίπτωση α’ ανακοινώνεται στις
αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ.
6. Αν, παρά τη λήψη των µέτρων από τις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 5 ή λόγω ανεπάρκειας των µέτρων
αυτών ή µη εφαρµογής τους στο υπόψη κράτος - µέλος, ο ΔΟΕΕ
εξακολουθεί να αρνείται να παράσχει τις πληροφορίες που ζητεί
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής του σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή να παραβαίνει τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του ελληνικού
δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, αφού ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που ορίζονται
στα άρθρα 44 και 45, για την πρόληψη ή την επιβολή κυρώσεων
και, αν είναι αναγκαίο, να απαγορεύσει στον εν λόγω ΔΟΕΕ να
πραγµατοποιήσει περαιτέρω συναλλαγές στην Ελλάδα. Αν η λειτουργία που ασκείται στην Ελλάδα συνίσταται στη διαχείριση
ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαιτήσει από τον
ΔΟΕΕ να παύσει τη διαχείριση αυτών των ΟΕΕ.
7. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής ενός ΔΟΕΕ έχει συγκεκριµένους και εξακριβώσιµους λόγους να πιστεύει ότι ο ΔΟΕΕ παραβαίνει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανόνες σε σχέση µε
τους οποίους δεν είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συµµόρφωσης, αναφέρει τις διαπιστώσεις της στις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ.
8. Αν, οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του
ΔΟΕΕ δεν προβαίνουν σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος ή παρά τη λήψη µέτρων από τις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ή λόγω ανεπάρκειας των
µέτρων αυτών, ο ΔΟΕΕ εµµένει σε ενέργειες που είναι σαφώς
επιζήµιες για τα συµφέροντα των επενδυτών του σχετικού ΟΕΕ,
τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα ή την ακεραιότητα της αγοράς στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, αφού ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του
ΔΟΕΕ, να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα που χρειάζονται για την
προστασία των επενδυτών του σχετικού ΟΕΕ, της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας ή της ακεραιότητας της αγοράς. Στα
µέτρα αυτά περιλαµβάνεται, η δυνατότητα να απαγορεύει στον
ΔΟΕΕ να προωθεί εµπορικά περαιτέρω στην αγορά τα µερίδια ή
τις µετοχές του σχετικού ΟΕΕ εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
9. Η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 7 και 8 εφαρµόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής έχει
συγκεκριµένους και εξακριβώσιµους λόγους να διαφωνεί µε την
αδειοδότηση ενός ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από το κράτος-µέλος αναφοράς.
10. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφωνεί µε οποιδήποτε
από τα µέτρα έχει λάβει η αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 έως 9, µπορεί να θέσει το θέµα υπόψη της ΕΑΚΑΑ.
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Άρθρο 44
Εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(άρθρο 46 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχονται όλες οι εξουσίες
εποπτείας και διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την
άσκηση των λειτουργιών της. Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται µε
τους ακόλουθους τρόπους:
α) άµεσα,
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές,
γ) κατόπιν αιτήσεως στις αρµόδιες δικαστικές αρχές.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
α) να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνει αντίγραφό του,
β) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση
µε τις δραστηριότητες του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ και, αν είναι απαραίτητο, να καλεί και να προβαίνει στη λήψη ανώµοτων καταθέσεων για τη συγκέντρωση πληροφοριών,
γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους µε ή χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση,
δ) να ζητεί τις υπάρχουσες καταγεγραµµένες τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδοµένων,
ε) να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη µε
τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος
νόµου,
στ) να ζητεί τη δέσµευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,
ζ) να επιβάλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
η) να απαιτεί την παροχή πληροφοριών από τους αδειοδοτηµένους ΔΟΕΕ, τους θεµατοφύλακες ή τους νόµιµους ελεγκτές,
θ) να λαµβάνει κάθε µέτρο που µπορεί να εξασφαλίσει ότι οι
ΔΟΕΕ ή οι θεµατοφύλακες θα συνεχίσουν να συµµορφώνονται
µε τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου που εφαρµόζονται σε αυτούς,
ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της
εξόφλησης των µεριδίων, προς το συµφέρον των µεριδιούχων,
των µετόχων ή του κοινού,
ια) να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε
ΑΕΔΟΕΕ ή σε ΔΟΕΕ,
ιβ) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης,
ιγ) να επιτρέπει σε νόµιµους ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες να
διενεργούν ελέγχους.
3. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους αναφοράς θεωρεί ότι ένας αδειοδοτηµένος ΔΟΕΕ
εκτός ΕΕ παραβαίνει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ενηµερώνει την
ΕΑΚΑΑ, µε λεπτοµερή αιτιολόγηση το συντοµότερο δυνατόν.
Άρθρο 45
Διοικητικές κυρώσεις
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του
νόµου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του, καθώς και των εκτελεστικών µέτρων της
Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από χίλια
(1.000) ευρώ µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο µε
το διπλάσιο του τυχόν οφέλους που απεκόµισε ο παραβάτης.
Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται ενδεικτικά
υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των
επενδυτών, το ύψος της ζηµίας που προκλήθηκε σε επενδυτές
και η τυχόν ανόρθωσή της, η λήψη µέτρων για την άρση της παράβασης στο µέλλον, ο βαθµός συνεργασίας µε την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι
ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) ή της
λοιπής νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιµο από χίλια
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(1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ σε περίπτωση µη συνεργασίας σε έρευνα που διεξάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 44.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακοινώνει δηµόσια
οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που θεσπίζονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και των
εκτελεστικών µέτρων της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εκτός αν, η ανακοίνωση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, να βλάψει τα συµφέροντα των επενδυτών
ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.
ΤΜΗΜΑ 2
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 46
Υποχρέωση συνεργασίας
(άρθρο 50 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται µε τις αρµόδιες
αρχές των κρατών-µελών και µε την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, αν αυτό
είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει συνδροµή στις αρµόδιες αρχές
των άλλων κρατών - µελών, ιδίως µε την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο ερευνών.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ασκεί τις αρµοδιότητες της για τους σκοπούς της συνεργασίας, ακόµα και σε περιπτώσεις στις οποίες η υπό έρευνα συµπεριφορά δεν αποτελεί
παράβαση των κανόνων που ισχύουν στην Ελλάδα.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτουςµέλους καταγωγής διαβιβάζει αντίγραφο των σχετικών ρυθµίσεων συνεργασίας που συνήψε σύµφωνα µε τα άρθρα 35, 37 ή
39 στα κράτη-µέλη υποδοχής του σχετικού ΔΟΕΕ. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στους εφαρµοστέους κανονιστικούς κανόνες της παραγράφου 14 του
άρθρου 35, της παραγράφου 17 του άρθρου 37 ή της παραγράφου 14 του άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, διαβιβάζει τις
πληροφορίες που λαµβάνει από τις εποπτικές αρχές τρίτων
χωρών όσον αφορά τον ΔΟΕΕ ή κατά περίπτωση, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 6 ή 7 του άρθρου 43, στις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους υποδοχής του σχετικού ΔΟΕΕ.
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτουςµέλους υποδοχής θεωρεί ότι το περιεχόµενο της ρύθµισης συνεργασίας που συνήφθη από το κράτος-µέλος καταγωγής του
σχετικού ΔΟΕΕ σύµφωνα µε τα άρθρα 35, 37 ή 39 δεν συµµορφώνεται προς όσα απαιτούνται σε εκτέλεση των εφαρµοστέων
κανονιστικών τεχνικών κανόνων, µπορεί να θέσει το θέµα ενώπιον
της ΕΑΚΑΑ.
4. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει βάσιµες υπόνοιες ότι
πράξεις αντίθετες προς το νόµο αυτόν διαπράττονται ή έχουν
διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους από ΔΟΕΕ που
δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό
στην ΕΑΚΑΑ και στις αρµόδιες αρχές του άλλου κράτους-µέλους
προκειµένου να λάβει εκείνη τα κατάλληλα µέτρα. Η παράγραφος αυτή δεν θίγει τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
5. Αν η αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους γνωστοποιήσει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι πράξεις αντίθετες προς το
νόµο αυτό διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφός του
από ΔΟΕΕ που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα και ενηµερώνει
την ΕΑΚΑΑ και την εν λόγω αρµόδια αρχή για τα αποτελέσµατα
των τυχόν ενεργειών της και, στο µέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάµεσες εξελίξεις.
Άρθρο 47
Διαβίβαση και διατήρηση δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα
(άρθρο 51 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)

1875

1. Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς άλλες αρµόδιες
αρχές, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 2472/1997 (Α’ 50).
2. Τα δεδοµένα διατηρούνται για µέγιστη περίοδο πέντε (5)
ετών.
Άρθρο 48
Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτες χώρες
(άρθρο 52 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διαβιβάζει σε τρίτη
χώρα δεδοµένα και την ανάλυση δεδοµένων, κατά περίπτωση,
αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 2472/1997,
όπως ισχύει και αν πεισθεί ότι η διαβίβαση είναι αναγκαία για
τους σκοπούς του Μέρους Α’ (άρθρα 1-53) του παρόντος νόµου,
υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα, στην οποία θα τα διαβιβάσει, συµφωνεί ρητά ότι δεν θα τα διαβιβάσει περαιτέρω χωρίς τη ρητή
γραπτή άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί τις πληροφορίες
που λαµβάνει από µια αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους σε
µια εποπτική αρχή τρίτης χώρας µόνο αν η αρµόδια αρχή του
σχετικού κράτους-µέλους διαθέτει ρητή συµφωνία της αρµόδιας
αρχής που έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες και, κατά περίπτωση,
αν οι πληροφορίες γνωστοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για
τους σκοπούς για τους οποίους η εν λόγω αρµόδια αρχή έδωσε
τη σύµφωνη γνώµη της.
Άρθρο 49
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά
µε τις δυνητικές συστηµικές
συνέπειες της δραστηριότητας των ΔΟΕΕ
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί πληροφορίες στις
αρµόδιες αρχές άλλων κρατών - µελών, στις περιπτώσεις όπου
αυτό είναι σκόπιµο για την παρακολούθηση και την ανταπόκριση
στις δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων µεµονωµένων
ΔΟΕΕ ή των ΔΟΕΕ συλλογικά για τη σταθερότητα των συστηµικά
σχετικών χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και την οµαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ΔΟΕΕ. Ενηµερώνονται επίσης η ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, οι οποίες διαβιβάζουν
τις εν λόγω πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών.
2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 53 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα
σχετικά µε το περιεχόµενο, τον τρόπο και τη συχνότητα ανταλλαγής των πληροφοριών βάσει της παραγράφου 1.
Άρθρο 50
Συνεργασία σε εποπτικές δραστηριότητες
(άρθρο 54 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητήσει τη συνεργασία της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους-µέλους σε εποπτική
δραστηριότητα ή για επιτόπια εξακρίβωση ή σε έρευνα στην επικράτεια του τελευταίου, στο πλαίσιο των εξουσιών τους δυνάµει
της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν λαµβάνει από αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους αίτηµα για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα:
α) προβαίνει η ίδια στην έρευνα ή
β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να πραγµατοποιήσει η ίδια την
εξακρίβωση ή έρευνα ή
γ) αναθέτει σε ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή εµπειρογνώµονα
τη διενέργεια της εν λόγω εξακρίβωσης ή έρευνας.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1, η αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους το οποίο έχει
ζητήσει συνεργασία µπορεί να ζητήσει να συνδράµουν τα στελέχη του προσωπικού της το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα. Ωστόσο, η εξακρίβωση ή έρευνα, τίθεται υπό
τον πλήρη έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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Στην περίπτωση που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητήσει να
συνδράµουν τα στελέχη του προσωπικού της το προσωπικό που
διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αρνηθεί να ανταλλάξει πληροφορίες ή να ενεργήσει κατόπιν αιτήµατος για συνεργασία σε µια έρευνα ή επιτόπια εξακρίβωση, µόνο αν:
α) µια έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς την εθνική κυριαρχία,
την ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της Ελλάδας,
β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τις ίδιες ενέργειες
και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων,
γ) έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου αναφορικά µε τα ίδια άτοµα και τις ίδιες ενέργειες.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την αιτούσα αρµόδια
αρχή σχετικά µε κάθε απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει του
πρώτου εδαφίου, αιτιολογώντας σχετικά.
Άρθρο 51
Διευθέτηση διαφορών
(άρθρο 55 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλων αρµόδιων αρχών των κρατών-µελών σχετικά µε
εκτίµηση, δράση ή παράλειψη µιας από τις αρµόδιες αρχές σε
τοµείς στους οποίους ο νόµος αυτός απαιτεί συνεργασία ή συντονισµό µεταξύ αρµόδιων αρχών από πλείονα κράτη - µέλη, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να φέρει το θέµα ενώπιον της
ΕΑΚΑΑ.
Άρθρο 52
Τροποποίηση του ν. 4099/2012
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ)
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του ν.
4099/2012 (Α’ 250) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) χρησιµοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της
επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγµή τους
κινδύνους των θέσεων και την επίδρασή τους στη συνολική έκθεση κινδύνου του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ. Ειδικότερα, η
εταιρεία διαχείρισης για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή, κατά
περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, κατά την εκτίµηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ, δεν στηρίζεται
αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1060/ 2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 σχετικά µε τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,»
2. Στο άρθρο 60 του ν. 4099/2012 µετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τη
φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
των ΟΣΕΚΑ, παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρµόζει η εταιρεία
διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, αξιολογεί τη χρήση
αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, κατά τα
προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1, στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών των ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση,
ενθαρρύνει την άµβλυνση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών,
προκειµένου να µειωθεί η αποκλειστική και µηχανιστική στήριξη
σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.»
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζουν ότι η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, παρακωλύεται να στηρίζεται
αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατά την εκτίµηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας των

στοιχείων ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
Άρθρο 53
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 61 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται
στο Μέρος Α’ (άρθρα 1-53), πριν από την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού, λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις του, υποβάλλουν δε αίτηση στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 6, το αργότερο έως την 22η Ιουλίου 2014.
2. Τα άρθρα 31-33 δεν εφαρµόζονται στη διάθεση µεριδίων
ΟΕΕ που αποτελούν, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς µε βάση ενηµερωτικό δελτίο που
έχει συνταχθεί και δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το ν. 3401/2005 πριν
από τις 22 Ιουλίου 2013, για όσο χρονικό διάστηµα θα ισχύει το
συγκεκριµένο δελτίο.
3. Οι ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ κλειστού τύπου πριν
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου και δεν
προβαίνουν σε πρόσθετες επενδύσεις µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, δύνανται ωστόσο να εξακολουθήσουν να διαχειρίζονται αυτούς τους ΟΕΕ, χωρίς να λάβουν άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 6.
4. Οι ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ κλειστού τύπου, για τα
µερίδια των οποίων η περίοδος εγγραφής έχει λήξει πριν από
την έναρξη εφαρµογής του παρόντος και έχουν συσταθεί για περίοδο που λήγει το αργότερο την 22η Ιουλίου 2016, δύνανται να
συνεχίσουν να διαχειρίζονται αυτούς τους ΟΕΕ, χωρίς να χρειάζεται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του νόµου, µε εξαίρεση το άρθρο 22 και, κατά περίπτωση, τα άρθρα 26 έως 30 ή
να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 6.
5. Οι Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν.
3371/2005 (Α’ 178), οι Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν. 2778/1999 (Α’ 295), οι Ανώνυµες Εταιρείες
Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας του ν.
2778/1999, οι διαχειριστές των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών του ν. 2992/2002 (Α’ 54) και οι διαχειριστές
των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών του ν.
2367/1995 (Α’ 261) υπόκεινται στις διατάξεις του Μέρους Α’
(άρθρα 1-53) και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 οφείλουν να
προσαρµοσθούν κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/89/ΕΕ
Άρθρο 54
Σκοπός
Με τις διατάξεις των άρθρων 54 έως και 98 του παρόντος
νόµου µεταφέρεται στην εθνική έννοµη τάξη η Οδηγία
2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεµβρίου 2011 «για τροποποίηση των
Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ
όσον αφορά τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους
ετερογενών δραστηριοτήτων» (ΕΕ L 326/8.12.2011, σελ. 113).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 400/1970
Άρθρο 55
Τροποποίηση των άρθρων 2α και 80 του ν.δ. 400/1970
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η περίπτωση κα’ του άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970 (Α’ 10)
αντικαθίσταται ως εξής:
«κα) «Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου µικτής δραστη-
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ριότητας»: νοείται η µητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης
χώρας ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, αν η µία τουλάχιστον από τις
θυγατρικές της είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.»
2. Στο τέλος του άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970 προστίθεται περίπτωση λη’ ως εξής:
«λη) «Μικτή Χρηµατοοικονοµική Εταιρεία Συµµετοχών»: νοείται
κάθε µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών σύµφωνα
µε την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (Α’ 84).»
3. Η υποπερίπτωση ii) της περίπτωσης ιε’ του άρθρου 80 του
ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση,
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών κατά την έννοια των οικείων διατάξεων του
παρόντος διατάγµατος,».
Άρθρο 56
Τροποποίηση του άρθρου 6α του ν.δ. 400/1970
(άρθρο 1 παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η περίπτωση Β’ της παρ. 1 του άρθρου 6α του ν.δ. 400/1970
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Σε κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα
στην Ελλάδα, η µητρική επιχείρηση της οποίας είναι ασφαλιστική
εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης
χώρας.»
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 6α του ν.δ. 400/1970 προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. α. Αν µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε ισοδύναµες διατάξεις δυνάµει του παρόντος και του ν.
3455/2006, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία µε βάση τους
κινδύνους, η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη να ασκεί τη συµπληρωµατική εποπτεία µπορεί να αποφασίσει, µετά από διαβούλευση µε τις λοιπές ενδιαφερόµενες εποπτικές αρχές, να
εφαρµόσει στην εν λόγω µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών µόνο τις οικείες διατάξεις του ν. 3455/2006.
β) Αν µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται
σε ισοδύναµες διατάξεις δυνάµει του παρόντος και του ν.
3601/2007, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία µε βάση τους
κινδύνους, η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη να ασκεί τη συµπληρωµατική εποπτεία, σύµφωνα µε το παρόν, µπορεί να αποφασίσει, κατόπιν συµφωνίας µε την αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας του τραπεζικού τοµέα και του τοµέα των επενδυτικών
υπηρεσιών, να εφαρµόσει µόνον τις διατάξεις σχετικά µε τον
πλέον σηµαντικό τοµέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του
ν. 3455/2006 ή της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ.
γ) Η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την άσκηση συµπληρωµατικής εποπτείας ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παρούσας παραγράφου.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 6α του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Κατά την άσκηση της συµπληρωµατικής εποπτείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της
Ελλάδος δεν µπορεί να εποπτεύει δια του παρόντος ατοµικώς
την ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, την αντασφαλιστική
επιχείρηση τρίτης χώρας, την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή την
ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου µεικτής δραστηριότητας,
µε την επιφύλαξη των άρθρων 62 έως 78 του παρόντος διατάγµατος.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 6α του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται
ως εξής:
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«5. Αν ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην
Ελλάδα µαζί µε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ., έχουν
ως µητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης
χώρας ή µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου µεικτής δραστηριότητας,
η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να συµφωνήσει µε τις αρµόδιες
εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών-µελών ποια εξ αυτών θα
ασκεί τη συµπληρωµατική εποπτεία.»
5. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 12 του άρθρου 6α του ν.δ.
400/1970 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Στην ίδια ανωτέρω περίπτωση, στο σχετικό υπολογισµό
συµπεριλαµβάνονται όλες οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις της
ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, της αντασφαλιστικής ή ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, σύµφωνα µε τη µέθοδο που
προβλέπεται στο άρθρο 6γ του παρόντος διατάγµατος.
γ) Αν, µε βάση τον ανωτέρω υπολογισµό, η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο ή ενδέχεται να υπονοµευθεί
το περιθώριο φερεγγυότητας και η εν γένει φερεγγυότητα µιας
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα θυγατρικής της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου,
της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, της αντασφαλιστικής ή της ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας,
λαµβάνει τα ανάλογα µέτρα, που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 17γ του παρόντος.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση των άρθρων 6β και 6γ του ν.δ. 400/1970
(άρθρο 1 παρ. 7 και Παράρτηµα Ι
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6β του ν.δ.
400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σχετικά µε τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις ενδιάµεσες ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου ή
µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, που είναι συνδεδεµένες επιχειρήσεις και λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της προσαρµοσµένης φερεγγυότητας της συµµετέχουσας
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 ανωτέρω, ισχύουν τα εξής :».
2. Η υποπερίπτωση i. της περίπτωσης γ’ της παρ. 4 του άρθρου 6β του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) i. Μπορεί να µην πραγµατοποιηθεί υπολογισµός προσαρµοσµένης φερεγγυότητας µίας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
επιχείρησης µε έδρα την Ελλάδα:
αα) Αν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα, και αν αυτή
η συνδεδεµένη επιχείρηση έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό
της προσαρµοσµένης φερεγγυότητας της συµµετέχουσας
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.
ββ) Αν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση µιας ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή µιας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στην Ελλάδα και αν αυτή η
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών και αυτή η συνδεδεµένη ασφαλιστική
ή αντασφαλιστική επιχείρηση λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό που πραγµατοποιείται.
γγ) Αν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή µιας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., αν η
Τράπεζα της Ελλάδος και η αρµόδια εποπτική αρχή του άλλου
κράτους-µέλους συµφωνήσουν να ανατεθεί στην αρµόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους - µέλους η άσκηση της συµπληρωµατικής εποπτείας.»
3. Η περίπτωση ε’ της παρ. 4 του άρθρου 6β του ν.δ. 400/1970
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει συµµετοχή σε ασφαλιστική ή σε αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε
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ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας µέσω
ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή µιας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό η κατάσταση της ενδιάµεσης ασφαλιστικής εταιρείας
χαρτοφυλακίου ή της ενδιάµεσης µικτής χρηµατοοικονοµικής
Εταιρείας Συµµετοχών. Για τις ανάγκες αποκλειστικά αυτού του
υπολογισµού, ο οποίος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και µεθόδους που περιγράφονται στο παρόν άρθρο,
η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε αναγκαίο
περιθώριο φερεγγυότητας µηδέν και µε στοιχεία επιλέξιµα για
την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 17α του παρόντος διατάγµατος.»
4. Οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6γ του
ν.δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. α. Ο υπολογισµός που προβλέπεται στην παράγραφο 12
του άρθρου 6α, ο οποίος πρέπει να είναι ανάλογος προς αυτόν
που προβλέπεται στο άρθρο 6β, πραγµατοποιείται στο επίπεδο
της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, της αντασφαλιστικής ή
ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα σε τρίτη χώρα.
β. Η αναλογία υπολογισµού που προβλέπεται στην περίπτωση
α’, συνίσταται στην εφαρµογή των γενικών αρχών και µεθόδων,
που προβλέπονται στο άρθρο 6β, στο επίπεδο της ασφαλιστικής
εταιρείας χαρτοφυλακίου, της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, της αντασφαλιστικής ή ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα σε τρίτη χώρα.
γ. Για τον αποκλειστικό σκοπό του ανωτέρω υπολογισµού, η
µητρική επιχείρηση που αναφέρεται στις περιπτώσεις α’ και β’,
θεωρείται ως ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που
υπόκειται:
αα) Σε µηδενικό αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, αν πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών.
ββ) Σε αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6β (παράγραφος 4 εδάφιο στ’), αν πρόκειται για
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη
χώρα.
γγ) Στις ίδιες προϋποθέσεις µε εκείνες, που ορίζονται στο
άρθρο 17α, όσον αφορά τα στοιχεία που είναι επιλέξιµα για την
κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας.»
5. Οι περιπτώσεις α’ έως και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6γ του
ν.δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Στην περίπτωση που µια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση µε έδρα στην Ελλάδα µαζί µε άλλη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή άλλες µε έδρα στην Ε.Ε. και στον
Ε.Ο.Χ. είναι θυγατρικές ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου,
µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα σε τρίτη
χώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος µαζί µε τις άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές εξασφαλίζουν τη συνεπή εφαρµογή της µεθόδου
που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.
β) Για µια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα
στην Ελλάδα µπορεί να µην πραγµατοποιηθεί ο υπολογισµός
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω:
αα) Αν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα την Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ.
και έχει συµπεριληφθεί στον υπολογισµό που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 ανωτέρω για την άλλη επιχείρηση.
ββ) Αν αυτή και µια ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα έχουν ως µητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία
χαρτοφυλακίου, µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών,
αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα
σε τρίτη χώρα, και αυτή έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω για µία από αυτές τις
άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.
γγ) Αν αυτή και µία ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ.
έχουν ως µητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χαρτοφυλακίου, µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών,
αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα
τρίτη χώρα, και έχει συναφθεί συµφωνία κατά την παράγραφο 5
του άρθρου 6α, µε την οποία η άσκηση συµπληρωµατικής χρηµατοοικονοµικής εποπτείας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο
ανατίθεται στην αρµόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους – µέλους.
γ) Στην περίπτωση διαδοχικών συµµετοχών, όπως αν µια
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µια µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή µία ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη χώρα ανήκει σε άλλη ασφαλιστική
εταιρεία χαρτοφυλακίου, µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση
µε έδρα σε τρίτη χώρα, ο υπολογισµός που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 ανωτέρω µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο στο επίπεδο
της βασικής µητρικής επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα, η οποία είναι µια ασφαλιστική εταιρεία
χαρτοφυλακίου, µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών,
µια αντασφαλιστική ή ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη
χώρα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3455/2006
Άρθρο 58
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1.

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3455/2006 (Α’ 84):
α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 αριθµείται σε παράγραφο

β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 καταργείται.
2. Στο άρθρο 1 του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 2
ως εξής:
«2. Με τον παρόντα νόµο καθορίζονται οι κανόνες συµπληρωµατικής εποπτείας των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας:
α. στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ του άρθρου 2α
και το άρθρο 83 του ν.δ. 400/1970 (Α’10), το άρθρο 9 του ν.
3606/2007 (Α’ 195), το άρθρο 5 του ν. 3601/2007 (Α’ 178), το
άρθρο 14 του ν. 4099/2012 (Α’ 250) ή τα άρθρα 6 έως 11 της
Οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή
β. σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., σύµφωνα µε τις εθνικές
διατάξεις, µε τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο
κάθε κράτους - µέλους το άρθρο 6 της
Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ
(ΕΕ L 228/16.8.1973), το άρθρο 4 της Οδηγίας 2002/83/ΕΚ (ΕΕ L
345/19.12.2002), το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΕΕ L
145/30.4.2004), το άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/68/ΕΚ (ΕΕ L
323/9.12.2005), το άρθρο 6 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (ΕΕ L
177/30.6.2006), τα άρθρα 6 έως 12 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ (ΕΕ
L 302/17.11.2009), το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (ΕΕ L
335/17.12.2009) ή τα άρθρα 6 έως 11 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ
(ΕΕ L 174/1.7.2011) και οι οποίες ανήκουν σε Όµιλο Ετερογενών
Χρηµατοοικονοµικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Χ.Δ.).
Με τον παρόντα νόµο τροποποιούνται, επίσης, οι εθνικές διατάξεις, µε τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο οι
σχετικοί τοµεακοί κανόνες που ισχύουν για τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις.»
3. Το άρθρο 2 του ν. 3455/2006 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. «Πιστωτικό ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α’ 178) ή, αν πρόκειται
για πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο
κράτος – µέλος της Ε.Ε, πιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια του
σηµείου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.»
β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. «Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών»: η επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007,
συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων που ορίζονται στην
παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 ή, αν πρόκειται για επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια
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λειτουργίας σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε., επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια του σηµείου 1 της παρ. 1 του άρθρου 4
της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων που ορίζονται στο στοιχείο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της
Οδηγίας 2006/49/ΕΚ ή επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική
της έδρα σε τρίτη χώρα και η οποία θα ήταν υποχρεωµένη, σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, να ζητήσει άδεια λειτουργίας,
αν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Ε.Ε..»
γ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. «Ρυθµιζόµενη επιχείρηση»: πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική
επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρεία διαχείρισης ή διαχειριστής οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων.»
δ. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. «Εταιρεία διαχείρισης»: η εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια του στοιχείου β’ του άρθρου 3 του
ν. 4099/2012
(Α’ 250) ή, αν πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης µε καταστατική
έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., η επιχείρηση κατά την έννοια του στοιχείου β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένης της Ανώνυµης Εταιρείας Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων της περίπτωσης γ’ του άρθρου 3
του ν. 4099/2012, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία έχει την
καταστατική της έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
οποία θα ήταν υποχρεωµένη να ζητήσει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την εν λόγω Οδηγία, αν είχε την καταστατική της έδρα
εντός της Ε.Ε..»
ε. Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 5α ως
εξής:
«5α. «Διαχειριστής οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων»:
κάθε νοµικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία β’, ιβ’ και κη’της Οδηγίας 2011/61/ΕΚ ή η επιχείρηση η οποία
έχει την καταστατική της έδρα σε τρίτη χώρα και η οποία θα ήταν
υποχρεωµένη, σύµφωνα µε την εν λόγω Οδηγία, να ζητήσει
άδεια λειτουργίας, αν είχε την καταστατική της έδρα εντός της
Ε.Ε..»
στ. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. «Τοµεακοί κανόνες»: οι κανόνες προληπτικής εποπτείας
των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων, οι οποίοι προβλέπονται ιδίως
στο ν. 3606/2007, στο ν. 3601/2007, στο ν.δ. 400/1970 και στο ν.
4099/2012, καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις ή στις εθνικές διατάξεις µε τις οποίες
έχουν ενσωµατωθεί στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. οι διατάξεις των
Οδηγιών 2004/39/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.»
ζ. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. «Χρηµατοοικονοµικός τοµέας»: ο τοµέας που αποτελείται
από µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:
α) πιστωτικό ίδρυµα, όπως ορίζεται ανωτέρω, χρηµατοδοτικό
ίδρυµα κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.
3601/2007 ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν.
3601/2007 ή, αν πρόκειται για χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή επιχείρηση παροχής τραπεζικών υπηρεσιών µε καταστατική έδρα σε
άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις κατά την έννοια των
σηµείων 5 ή 21 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (στο εξής
υπό τη συλλογική ονοµασία «τραπεζικός τοµέας»),
β) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια της περίπτωσης κ’ του άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970 ή, αν πρόκειται για
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου µε καταστατική έδρα σε
άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., η επιχείρηση κατά την έννοια της
περίπτωσης θ’ του άρθρου 1 της Οδηγίας 98/78/ΕΚ (στο εξής
υπό τη συλλογική ονοµασία «ασφαλιστικός τοµέας»),
γ) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η επιχείρηση
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 ή
αν πρόκειται για επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος – µέλος της
Ε.Ε., επιχείρηση κατά την έννοια του στοιχείου β’της παρ. 1 του
άρθρου 3 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ (στο εξής υπό τη συλλογική
ονοµασία «τοµέας επενδυτικών υπηρεσιών»).»
η. Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. «Όµιλος»: ο όµιλος επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένου
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τυχόν υπο-οµίλου, ο οποίος αποτελείται από µητρική επιχείρηση,
τις θυγατρικές της και τις επιχειρήσεις, στις οποίες η µητρική
επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συµµετοχή ή επιχειρήσεις που συνδέονται µεταξύ τους κατά την έννοια της παρ. 1 του
άρθρου 96 του κ.ν. 2190/1920 ή επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 12 της
Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ και η µία τουλάχιστον εξ αυτών έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.»
θ. Μετά την παράγραφο 12 προστίθεται παράγραφος 12α ως
εξής:
«12α. «Έλεγχος»: µία σχέση µεταξύ της µητρικής επιχείρησης
και µίας θυγατρικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του
άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή στο άρθρο 1 της Οδηγίας
83/349/ΕΟΚ ή παρόµοια σχέση µεταξύ φυσικού ή νοµικού προσώπου και επιχείρησης.»
ι. Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. «Στενοί δεσµοί»: µια κατάσταση, κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µε έλεγχο ή
συµµετοχή ή µια κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µονίµως µε ένα και το αυτό
πρόσωπο µε σχέση ελέγχου.»
ια. Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. «Όµιλος Ετερογενών Χρηµατοοικονοµικών Δραστηριοτήτων» (εφεξής Ο.Ε.Χ.Δ.): ο όµιλος ή ο υπο-όµιλος, η επικεφαλής
του οποίου είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση ή τουλάχιστον µια από
τις θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή στον
υπο-όµιλο, αποτελεί ρυθµιζόµενη επιχείρηση, και ο οποίος επιπλέον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αν η επικεφαλής του οµίλου ή υπο-οµίλου είναι ρυθµιζόµενη
επιχείρηση:
αα) πρόκειται για µητρική µίας επιχείρησης που υπάγεται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα, για επιχείρηση που κατέχει συµµετοχή σε µία επιχείρηση που υπάγεται στο χρηµατοοικονοµικό
τοµέα ή για επιχείρηση συνδεόµενη, κατά την έννοια της παρ. 1
του άρθρου 96 του κ.ν. 2190/1920 ή της παρ. 1 του άρθρου 12
της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, µε επιχείρηση που υπάγεται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα,
ββ) από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον οµίλου ή στον
υπο-όµιλο, µία τουλάχιστον υπάγεται στον ασφαλιστικό τοµέα
και µία τουλάχιστον υπάγεται στον τραπεζικό τοµέα ή στον τοµέα
των επενδυτικών υπηρεσιών και
γγ) οι υπολογιζόµενες σε ενοποιηµένη ή αθροιστική βάση δραστηριότητες των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή
στον υπο-όµιλο και υπάγονται στον ασφαλιστικό τοµέα, και των
επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή στον υπο-όµιλο
και υπάγονται στον τραπεζικό τοµέα και στον τοµέα επενδυτικών
υπηρεσιών, είναι αµφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των παραγράφων 2 ή 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου ή
β) αν η επικεφαλής του οµίλου ή του υπο-οµίλου δεν είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση:
αα) οι δραστηριότητες του οµίλου ή του υπο-οµίλου ασκούνται
κυρίως στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,
ββ) µία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν
στον όµιλο ή στον υπο-όµιλο, υπάγεται στον ασφαλιστικό τοµέα
και µία τουλάχιστον υπάγεται στον τραπεζικό τοµέα ή στον τοµέα
επενδυτικών υπηρεσιών και
γγ) οι υπολογιζόµενες σε ενοποιηµένη ή αθροιστική βάση δραστηριότητες των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή
στον υπο-όµιλο και υπάγονται στον ασφαλιστικό τοµέα, και των
επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή στον υπο-όµιλο
και υπάγονται στον τραπεζικό τοµέα και στον τοµέα επενδυτικών
υπηρεσιών, είναι αµφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των παραγράφων 2 ή 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.»
ιβ. Η παράγραφος 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. «Μικτή Χρηµατοοικονοµική Εταιρεία Συµµετοχών»
(«Μ.Χ.Ε.Σ.»): η µητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι ρυθµιζόµενη
επιχείρηση και η οποία µαζί µε τις θυγατρικές της, εκ των οποίων
µία τουλάχιστον είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση µε καταστατική
έδρα στην Ε.Ε., καθώς και άλλες επιχειρήσεις, συνιστά Ο.Ε.Χ.Δ..»
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ιγ. Η παράγραφος 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. «Αρµόδιες Αρχές»: οι Αρµόδιες Αρχές των κρατών - µελών
που είναι εξουσιοδοτηµένες βάσει νοµοθετικής ή κανονιστικής
διάταξης να ασκούν εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυµάτων, των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των
εταιρειών διαχείρισης ή των διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων είτε σε ατοµική βάση είτε σε επίπεδο οµίλου.
Οι Αρµόδιες, κατά περίπτωση, Αρχές στην Ελλάδα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως νόµος ορίζει.»
ιδ. Η παράγραφος 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. «Σχετικές Αρµόδιες Αρχές»:
α) Οι Αρχές που είναι αρµόδιες για την τοµεακή εποπτεία σε
επίπεδο οµίλου οποιασδήποτε από τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις ενός Ο.Ε.Χ.Δ., ιδιαίτερα της τελικής µητρικής επιχείρησης
ενός τοµέα.
β) Ο Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11,
αν δεν ταυτίζεται µε τις ανωτέρω Αρχές της περίπτωσης α’.
γ) Αν κρίνεται σκόπιµο, άλλες Αρµόδιες Αρχές, σύµφωνα µε
τη γνώµη των Αρχών σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ και β’.
Μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ τα σχετικά ρυθµιστικά τεχνικά
πρότυπα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 21α, παρ. 1,
στοιχείο β’ της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ, η γνώµη που αναφέρεται
στο στοιχείο γ’ ανωτέρω λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη: αα) το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις που ανήκουν στον όµιλο σε άλλα κράτη-µέλη, ιδίως αν υπερβαίνει το
ποσοστό του 5%, και ββ) τη βαρύτητα που έχει εντός του
Ο.Ε.Χ.Δ. οποιαδήποτε ρυθµιζόµενη επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος - µέλος.»
ιε. Η παράγραφος 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«20. «Συγκέντρωση κινδύνων»: κάθε έκθεση σε κίνδυνο µε ενδεχόµενο πρόκλησης ζηµίας αρκετά σηµαντικής, ώστε να θέτει
σε κίνδυνο τη φερεγγυότητα ή τη γενική χρηµατοοικονοµική κατάσταση των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων του Ο.Ε.Χ.Δ.. Η ενδεχόµενη ζηµία µπορεί να προκληθεί από έκθεση σε κίνδυνο
αντισυµβαλλοµένου ή πιστωτικό κίνδυνο ή επενδυτικό κίνδυνο ή
ασφαλιστικό κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς ή άλλους κινδύνους ή
από συνδυασµό ή αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των κινδύνων.»
ιστ. Μετά την παράγραφο 20 του άρθρου 2 προστίθενται παράγραφοι 21, 22, 23, 24 και 25 ως εξής:
«21. «Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών»: η Αρχή που έχει συσταθεί
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 331/15.12.2010, σελ. 12).
22. «Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων»: η Αρχή που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 331/15.12.2010, σελ. 48).
23. «Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών»: η Αρχή που
έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 331/
15.12.2010, σελ. 84).
24. «Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου»: η Αρχή που
έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 331/
15.12.2010, σελ. 1).
25. «Μικτή Επιτροπή»: η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών που έχει συγκροτηθεί µε τα άρθρα 54 των Κανονισµών (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 2 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Προκειµένου να προσδιοριστεί αν οι δραστηριότητες ενός
οµίλου ασκούνται κυρίως στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατά
την έννοια της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 14 του άρθρου 2, ο λόγος του συνόλου του ισολογισµού

των ρυθµιζόµενων και µη ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα του οµίλου προς το σύνολο του ισολογισµού ολόκληρου του οµίλου πρέπει να υπερβαίνει το 40%.
2. Προκειµένου να προσδιοριστεί αν οι δραστηριότητες ενός
οµίλου στους επί µέρους χρηµατοοικονοµικούς τοµείς είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης
α’ ή της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου
14 του άρθρου 2, πρέπει για κάθε επιµέρους χρηµατοοικονοµικό
τοµέα ο µέσος όρος µεταξύ: α) του λόγου του συνόλου του ισολογισµού του συγκεκριµένου χρηµατοοικονοµικού τοµέα προς
το σύνολο του ισολογισµού όλων των επιχειρήσεων του οµίλου
που ανήκουν στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα και β) του λόγου των
απαιτήσεων φερεγγυότητας του ίδιου χρηµατοοικονοµικού
τοµέα προς το σύνολο των απαιτήσεων φερεγγυότητας όλων
των επιχειρήσεων του οµίλου που ανήκουν στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα να υπερβαίνει το 10%. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως λιγότερο σηµαντικός χρηµατοοικονοµικός τοµέας
σε έναν Ο.Ε.Χ.Δ. νοείται ο τοµέας µε το µικρότερο µέσο όρο,
όπως αυτός υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο
και ως σηµαντικότερος χρηµατοοικονοµικός τοµέας νοείται εκείνος µε τον υψηλότερο µέσο όρο. Για τον υπολογισµό του µέσου
όρου και τη µέτρηση του λιγότερο σηµαντικού και του σηµαντικότερου χρηµατοοικονοµικού τοµέα, ο τραπεζικός τοµέας και ο
τοµέας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών λαµβάνονται υπόψη
από κοινού. Οι εταιρείες διαχείρισης προστίθενται στον τοµέα,
στον οποίο ανήκουν εντός του οµίλου. Αν δεν ανήκουν αποκλειστικά σε έναν τοµέα εντός του οµίλου, προστίθενται στο σηµαντικότερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Οι διαχειριστές οργανισµών
εναλλακτικών επενδύσεων προστίθενται στον τοµέα, στον οποίο
ανήκουν εντός του οµίλου. Αν δεν ανήκουν αποκλειστικά σε έναν
τοµέα εντός του οµίλου, προστίθενται στο λιγότερο σηµαντικό
χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
3. Οι διατοµεακές δραστηριότητες θεωρούνται επίσης ουσιώδεις, κατά την έννοια της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’
ή της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου
14 του άρθρου 2, αν το σύνολο του ισολογισµού του λιγότερο
σηµαντικού χρηµατοοικονοµικού τοµέα του οµίλου υπερβαίνει
το ποσό των έξι δισεκατοµµυρίων (6.000.000.000) ευρώ. Αν ο όµιλος πληροί το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αλλά
πληροί το όριο που τίθεται στο παραπάνω εδάφιο, οι Σχετικές
Αρµόδιες Αρχές δύνανται, κατόπιν κοινής συµφωνίας, να µην θεωρήσουν τον όµιλο ως Ο.Ε.Χ.Δ. ή να µην εφαρµόσουν τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 ή 10, αν έχουν τη γνώµη ότι η υπαγωγή του
οµίλου στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού ή η εφαρµογή
των διατάξεων αυτών δεν είναι απαραίτητη ή δεν θα ήταν κατάλληλη ή θα ήταν παραπλανητική σε σχέση µε τους στόχους της
συµπληρωµατικής εποπτείας. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται
σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο κοινοποιούνται στις άλλες
Αρµόδιες Αρχές και δηµοσιοποιούνται, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις Αρµόδιες Αρχές.»
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 προστίθεται
παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Αν ο όµιλος καλύπτει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αλλά ο λιγότερο σηµαντικός τοµέας δεν υπερβαίνει τα
6 δισεκατοµµύρια (6.000.000.000) ευρώ, οι Σχετικές Αρµόδιες
Αρχές δύνανται να αποφασίσουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, να
µην θεωρήσουν τον όµιλο ως Ο.Ε.Χ.Δ.. Δύνανται, επίσης, να αποφασίσουν να µην εφαρµόσουν τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9
ή 10, αν κρίνουν ότι η υπαγωγή του οµίλου στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος νόµου ή η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν
είναι απαραίτητη ή δεν θα ήταν κατάλληλη ή θα ήταν παραπλανητική σε σχέση µε τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας ή ότι δεν εξυπηρετεί τους στόχους της συµπληρωµατικής
εποπτείας. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο κοινοποιούνται στις άλλες Αρµόδιες Αρχές
και δηµοσιοποιούνται, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, από
τις Αρµόδιες Αρχές.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 τροποποιείται ως
εξής:
α. Το εισαγωγικό εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 3α οι Σχετι-
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κές Αρµόδιες Αρχές δύνανται κατόπιν κοινής συµφωνίας:».
β. Η περίπτωση α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Να µην λαµβάνουν υπόψη συγκεκριµένη επιχείρηση κατά
τον υπολογισµό των δεικτών στις περιπτώσεις που προβλέπονται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 6, εκτός αν η επιχείρηση µεταφέρθηκε από ένα κράτος-µέλος προς τρίτη χώρα και είναι προφανές ότι η µεταφορά αυτή πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την
αποφυγή ρυθµίσεων.»
γ. Μετά την περίπτωση β’ προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Να αποκλείουν µία ή περισσότερες συµµετοχές στο λιγότερο σηµαντικό τοµέα, αν οι συµµετοχές αυτές είναι καθοριστικές για τον προσδιορισµό ενός Ο.Ε.Χ.Δ. και συλλογικά είναι
αµελητέας σηµασίας σε σχέση µε τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 οι Σχετικές Αρµόδιες Αρχές δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν
κοινής συµφωνίας, να αντικαθιστούν το κριτήριο που βασίζεται
στο σύνολο του ισολογισµού µε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες παραµέτρους ή να προσθέτουν µία ή περισσότερες από
τις ακόλουθες παραµέτρους, αν εκτιµούν ότι αυτές έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους σκοπούς της συµπληρωµατικής εποπτείας, όπως αυτή προβλέπεται στον παρόντα νόµο:
α) διάρθρωση εσόδων,
β) δραστηριότητες εκτός ισολογισµού,
γ) σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.»
5. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Οι απαιτήσεις φερεγγυότητας που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2 υπολογίζονται σύµφωνα µε τους τοµεακούς
κανόνες.»
6. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι Αρµόδιες Αρχές επανεξετάζουν σε ετήσια βάση τις παρεκκλίσεις από την εφαρµογή της συµπληρωµατικής εποπτείας
και αναθεωρούν τους ποσοτικούς δείκτες που ορίζονται στο
παρόν άρθρο και τις αξιολογήσεις µε βάση τον κίνδυνο που
εφαρµόζονται στους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους.»

της οποίας η µητρική επιχείρηση είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση
ή Μ.Χ.Ε.Σ. που έχει την κεντρική της διοίκηση σε τρίτη χώρα,
υπόκειται σε συµπληρωµατική εποπτεία σε επίπεδο Ο.Ε.Χ.Δ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειµένου να εφαρµοστεί η κατά τα ανωτέρω συµπληρωµατική εποπτεία, πρέπει µία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις να
είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο
1α του παρόντος νόµου και να πληρούνται οι προϋποθέσεις:
1) της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ ή της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 14 του άρθρου
2 και
2) της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ ή της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 14 του άρθρου
2.
Οι Σχετικές Αρµόδιες Αρχές αποφασίζουν λαµβάνοντας
υπόψη τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας, όπως
αυτοί καθορίζονται στον παρόντα νόµο.»

Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 3 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2 παρ. 8 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Στο τέλος της περίπτωσης α’ του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3455/2006 διαγράφονται οι λέξεις
«όπου αυτό απαιτείται».
2. Στο τέλος της περίπτωσης β’ του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3455/2006 προστίθενται οι λέξεις «,
καθώς και στη Μεικτή Επιτροπή».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3455/
2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Συντονιστής ενηµερώνει, επίσης, τις Αρµόδιες Αρχές που
έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις
του οµίλου και τις Αρµόδιες Αρχές του κράτους-µέλους στο
οποίο έχει την έδρα της η Μ.Χ.Ε.Σ., καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή.»

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3455/2006, µετά το πρώτο
εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις, στο επίπεδο του Ο.Ε.Χ.Δ., υποβάλλουν τακτικά στην Αρµόδια Αρχή τους λεπτοµερή στοιχεία
για τη νοµική και οργανωτική δοµή τους, καθώς και το σύστηµα
διακυβέρνησής τους, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων, των θυγατρικών που δεν αποτελούν ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις και των σηµαντικών υποκαταστηµάτων.
Οι ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις δηµοσιοποιούν, στο επίπεδο του
Ο.Ε.Χ.Δ., σε ετήσια βάση, είτε αυτούσια είτε µέσω παραποµπών
σε ισοδύναµες πληροφορίες, περιγραφή της νοµικής και οργανωτικής δοµής τους και του συστήµατος διακυβέρνησής τους.»
2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι Αρµόδιες Αρχές εναρµονίζουν την εφαρµογή της συµπληρωµατικής εποπτείας των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου
και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, όπως προβλέπεται
στο παρόν άρθρο, µε τις διαδικασίες εποπτικής αξιολόγησης,
όπως αυτή προβλέπεται ιδίως στα άρθρα 25 του ν. 3601/2007
και 248 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.»

Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3455/2006
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. οποιαδήποτε ρυθµιζόµενη επιχείρηση, η µητρική επιχείρηση της οποίας είναι Μ.Χ.Ε.Σ. που έχει την κεντρική της διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Κάθε ρυθµιζόµενη επιχείρηση, η οποία δεν υπόκειται σε
συµπληρωµατική εποπτεία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και

Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2 παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3455/2006 οι περιπτώσεις
α’ έως και δ’ αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών.
β. Ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου.
γ. Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
δ. Μ.Χ.Ε.Σ..»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3455/
2006 οι λέξεις «όπως αυτοί ιδίως καθορίζονται στο άρθρο 6 του
π.δ. 267/1995» αντικαθίστανται από τις λέξεις «όπως αυτοί καθορίζονται ιδίως στο άρθρο 40 του ν. 3601/2007».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 3455/2006 οι λέξεις «ή η µέθοδος 3, που προβλέπονται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «που προβλέπεται».

Άρθρο 64
Προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων
(άρθρο 2 παρ. 9 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Στο ν. 3455/2006 µετά το άρθρο 10 προστίθεται άρθρο 10Α ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 10Α
Προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων
1. Ο Συντονιστής διασφαλίζει τη διενέργεια σε τακτική βάση
από τους Ο.Ε.Χ.Δ. κατάλληλων ασκήσεων προσοµοίωσης
ακραίων καταστάσεων. Οι Αρµόδιες Αρχές συνεργάζονται πλήρως µε τον Συντονιστή.
2. Ο Συντονιστής κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της άσκησης
προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων στη Μεικτή Επιτροπή.»
Άρθρο 65
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2 παρ. 10 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης
β’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«ββ. Όταν τουλάχιστον δύο από τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις
που έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
έχουν ως µητρική επιχείρηση την ίδια Μ.Χ.Ε.Σ. και µία από αυτές
τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο
κράτος - µέλος όπου έχει την κεντρική διοίκησή της η Μ.Χ.Ε.Σ.,
το ρόλο του Συντονιστή ασκεί η Αρµόδια Αρχή της ρυθµιζόµενης
επιχείρησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο εν λόγω κράτος - µέλος.»
2. Η υποπερίπτωση βγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ. Όταν τουλάχιστον δύο από τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις
που έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
έχουν ως µητρική επιχείρηση την ίδια Μ.Χ.Ε.Σ., αλλά καµία από
αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος - µέλος όπου έχει την κεντρική διοίκησή της η Μ.Χ.Ε.Σ., το
ρόλο του Συντονιστή ασκεί η Αρµόδια Αρχή που έχει εκδώσει την
άδεια λειτουργίας για τη ρυθµιζόµενη επιχείρηση µε το υψηλότερο σύνολο ισολογισµού στο σηµαντικότερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα.»
Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 11 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Στο άρθρο 12 του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως
εξής:
«4. Η απαιτούµενη συνεργασία δυνάµει του παρόντος Τµήµατος και η άσκηση των καθηκόντων που παρατίθενται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 13 του
παρόντος νόµου και, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις εµπιστευτικότητας και µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κατάλληλος συντονισµός και συνεργασία µε σχετικές εποπτικές αρχές
τρίτων χωρών, όπου αυτό ενδείκνυται, διασφαλίζεται µέσω σωµάτων εποπτών που έχουν συσταθεί δυνάµει του άρθρου 43α
του ν. 3601/2007 ή του άρθρου 248 της Oδηγίας 2009/138/ΕΚ).
Οι διαδικασίες συντονισµού που περιλαµβάνονται στα πρωτόκολλα συνεργασίας που αναφέρονται στη δεύτερη υποπαράγραφο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρατίθενται
σε διακριτή ενότητα των έγγραφων συµφωνιών που συνάπτονται
δυνάµει του άρθρου 46 του ν. 3601/2007 ή του άρθρου 248 της
Οδηγίας 2009/138/ΕΚ).
Ο Συντονιστής, ως πρόεδρος του σώµατος εποπτών που έχει
συσταθεί δυνάµει του άρθρου 43α του
ν. 3601/2007 ή
του άρθρου 248, παρ. 2 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ) αποφασίζει
ποιες άλλες Αρµόδιες Αρχές συµµετέχουν σε µια συνεδρίαση ή
σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του σώµατος εποπτών.»
Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 12 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η περίπτωση α’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
13 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. τον προσδιορισµό της νοµικής και οργανωτικής δοµής και

το σύστηµα διακυβέρνησης του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων
όλων των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων, των θυγατρικών που δεν
είναι ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις και των σηµαντικών υποκαταστηµάτων του Ο.Ε.Χ.Δ., των κατόχων ειδικών συµµετοχών στο
επίπεδο της τελικής µητρικής εταιρείας, καθώς και των Αρµοδίων
Αρχών των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων του Ο.Ε.Χ.Δ..»
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 13Α του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 13 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Στο άρθρο 13Α του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Οι Συντονιστές παρέχουν στη Μεικτή Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 και
στην περίπτωση α’ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 13.»
Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 15 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Μητρικές επιχειρήσεις σε τρίτη χώρα».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι Αρµόδιες Αρχές µπορούν να εφαρµόζουν άλλες µεθόδους προκειµένου να διασφαλίζουν την κατάλληλη συµπληρωµατική εποπτεία των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων του Ο.Ε.Χ.Δ..
Για την εφαρµογή των µεθόδων αυτών θα διασφαλίζεται η συναίνεση του Συντονιστή, µετά από διαβούλευση µε τις άλλες Σχετικές Αρµόδιες Αρχές. Οι Αρµόδιες Αρχές µπορούν ιδίως να
ζητούν την ίδρυση µίας Μ.Χ.Ε.Σ., που έχει την κεντρική διοίκησή
της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόµου στις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις του
Ο.Ε.Χ.Δ., επικεφαλής του οποίου είναι αυτή η Μ.Χ.Ε.Σ.. Οι Αρµόδιες Αρχές διασφαλίζουν ότι οι µέθοδοι αυτές επιτυγχάνουν τους
στόχους που τίθενται στον παρόντα νόµο για τη συµπληρωµατική εποπτεία και πρέπει να κοινοποιούνται στις άλλες εµπλεκόµενες Αρµόδιες Αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
Άρθρο 70
Συνεργασία µε τις Αρµόδιες Αρχές τρίτων χωρών
(άρθρο 2, παρ. 16 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Το άρθρο 20 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Συνεργασία µε τις Αρµόδιες Αρχές τρίτων χωρών
Το άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, το
άρθρο 10α της Οδηγίας 98/78/ΕΚ και το άρθρο 264 της Οδηγίας
2009/138/ΕΚ εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών κατά τη
διαπραγµάτευση συµφωνιών µε µια ή περισσότερες τρίτες
χώρες σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης της συµπληρωµατικής εποπτείας των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων ενός Ο.Ε.Χ.Δ..»
Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2 παρ. 22 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Έως ότου επιτευχθεί περαιτέρω συντονισµός των τοµεακών κανόνων, οι Αρµόδιες Αρχές µεριµνούν για την υπαγωγή των
εταιρειών διαχείρισης:
α. στο πεδίο εφαρµογής της ενοποιηµένης εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή στο πεδίο εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε έναν ασφα-
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λιστικό όµιλο,
β. στην περίπτωση που ο όµιλος είναι Ο.Ε.Χ.Δ., στο πεδίο
εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας κατά την έννοια
του παρόντος νόµου και
γ. στη διαδικασία προσδιορισµού σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 72
Διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
(άρθρο 2 παρ. 23 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Στο ν. 3455/2006 µετά το άρθρο 24 προστίθεται άρθρο 24Α ως
εξής:
«Άρθρο 24Α
Διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
1. Έως ότου επιτευχθεί περαιτέρω συντονισµός των τοµεακών
κανόνων, οι Αρµόδιες Αρχές µεριµνούν για την υπαγωγή των διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων:
α) στο πεδίο εφαρµογής της ενοποιηµένης εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ή στο πεδίο
εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στο πλαίσιο ασφαλιστικού οµίλου,
β) στην περίπτωση που ο όµιλος είναι Ο.Ε.Χ.Δ., στο πεδίο
εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας κατά την έννοια
του παρόντος νόµου και
γ) στη διαδικασία προσδιορισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος νόµου.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι Αρµόδιες Αρχές
αποφασίζουν βάσει ποίων τοµεακών κανόνων (τραπεζικός τοµέας, ασφαλιστικός τοµέας ή τοµέας επενδυτικών υπηρεσιών)
οι διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη ή συµπληρωµατική εποπτεία που
αναφέρεται στο στοιχείο α’ της παραγράφου 1. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι σχετικοί τοµεακοί κανόνες
που αφορούν τη µορφή και το βαθµό υπαγωγής των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων εφαρµόζονται κατ’ αναλογία στους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων. Για τους σκοπούς
της συµπληρωµατικής εποπτείας που αναφέρεται στο στοιχείο
β’ της παραγράφου 1, ο διαχειριστής οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων θεωρείται ότι αποτελεί µέρος του τοµέα, στον οποίο
συµπεριλαµβάνεται δυνάµει του στοιχείου α’ της παραγράφου
1.
Στην περίπτωση που ο διαχειριστής οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων αποτελεί µέρος ενός Ο.Ε.Χ.Δ., αναφορές σε ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις και σε Αρµόδιες και Σχετικές Αρµόδιες
Αρχές θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ότι
συµπεριλαµβάνουν, αντίστοιχα, τους διαχειριστές οργανισµών
εναλλακτικών επενδύσεων και τις Αρµόδιες Αρχές που είναι
υπεύθυνες για την εποπτεία των διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων. Τούτο ισχύει, κατ’ αναλογία, και όσον
αφορά τους οµίλους που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της
παραγράφου 1.»
Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 24 και Παράρτηµα ΙΙ
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Στο άρθρο 25 του ν. 3455/2006 το κείµενο που αναφέρεται στη
Μέθοδο 3 και στη Μέθοδο 4, καθώς και το καταληκτικό εδάφιο
του άρθρου αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Μέθοδος 3: «Συνδυαστική Μέθοδος»
Οι Αρµόδιες Αρχές δύνανται να επιτρέπουν το συνδυασµό των
Μεθόδων 1 και 2.»
Άρθρο 74
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
(άρθρο 2 παρ. 20γ της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
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Στο ν. 3455/2006 µετά το άρθρο 25 προστίθεται άρθρο 25Α ως
εξής:
«Άρθρο 25Α
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
Εντός δύο ετών από την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οποιωνδήποτε τεχνικών προτύπων εφαρµογής σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 στοιχείο α’ της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ, η Τράπεζα
της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε κοινή τους απόφαση, θεσπίζουν ενιαίο µορφότυπο και καθορίζουν τη συχνότητα
υπολογισµών και τις ηµεροµηνίες για τη διαβίβαση των υπολογισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3601/2007
Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η περίπτωση β’της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3601/ 2007 (Α’
178) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 49 και 66 του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται και στις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, στις µικτές εταιρείες συµµετοχών, καθώς και στις µικτές
χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών κατά την έννοια των
παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 33 του παρόντος νόµου αντίστοιχα, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-µέλη.»
Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 26 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3601/2007 προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να δηµοσιοποιούν σε ετήσια βάση την περιγραφή της νοµικής τους δοµής, καθώς και τη
διάρθρωση της διακυβέρνησης και της οργάνωσής τους σε επίπεδο τραπεζικού οµίλου είτε πλήρως είτε µε παραποµπή σε ισοδύναµη πληροφόρηση.»
Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Που αποτελεί θυγατρική επιχείρηση χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, εφόσον η εν λόγω µητρική επιχείρηση έχει συσταθεί
στην Ελλάδα και υπόκειται στο ίδιο καθεστώς εποπτείας µε τα
πιστωτικά ιδρύµατα µε βάση ιδίως τα προβλεπόµενα στο άρθρο
35 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 2 (α) και (β) της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Μητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα:
Πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο διαθέτει θυγατρικό πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή το οποίο κατέχει συµµετοχή σε τέτοιο
ίδρυµα και το οποίο δεν αποτελεί το ίδιο θυγατρική άλλου πιστωτικού ιδρύµατος µε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ή χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής
εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στην Ελλάδα.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«4. Μητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος :
Χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, η οποία δεν αποτελεί η
ίδια θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος µε άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος-µέλος ή άλλης χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών µε έδρα στο ίδιο κράτος-µέλος.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Μητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ε.Ε.:
«Μητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος -µέλος»,
το οποίο δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση άλλου πιστωτικού
ιδρύµατος µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος ή χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών µε έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Μητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.:
Μητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
σε κράτος-µέλος, η οποία δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος µε έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος ή
άλλης χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών που έχει ιδρυθεί σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος.»
5. Μετά την παρ. 10 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής:
«11. Μικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών: Μικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών κατά την έννοια της
παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (Α’ 84).
12. Μητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος: Μικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, η οποία δεν αποτελεί η ίδια θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος µε άδεια λειτουργίας στο ίδιο
κράτος-µέλος ή χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στο ίδιο
κράτος-µέλος .
13. Μητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.: Μητρική µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος , η οποία
δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος µε
έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος ή άλλης χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών µε έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος.»
Άρθρο 79
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 2γ παράγραφοι 15, 16, 17 και 23
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 προστίθεται
περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) έχουν ως µητρική επιχείρηση µία «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτοςµέλος» ή µία «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.», εφόσον αυτές έχουν συσταθεί στην Ελλάδα ή, στην περίπτωση που έχουν συσταθεί σε
άλλο κράτος-µέλος , δεν διαθέτουν θυγατρικό πιστωτικό ίδρυµα
στο κράτος αυτό ή σε άλλο κράτος-µέλος εκτός της Ελλάδας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Στις περιπτώσεις που:
α) πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα έχει ως µητρικές επιχειρήσεις περισσότερες της µίας χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή µικτές χρηµατοοικονοµικές
εταιρείες συµµετοχών µε κεντρικά γραφεία σε διαφορετικά
κράτη - µέλη, περιλαµβανοµένης της Ελλάδας και υπάρχουν και
άλλα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύµατα σε περισσότερα από ένα
από τα εν λόγω κράτη-µέλη ή
β) πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα έχει ως µητρική επιχείρηση την ίδια χρηµατοδοτική εται-

ρεία συµµετοχών ή την ίδια µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών µε θυγατρικά πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε
άλλα κράτη-µέλη σε κανένα από τα οποία όµως δεν έχει την καταστατική της έδρα η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην
Ελλάδα διαθέτει το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού σε σχέση
µε τα λοιπά θυγατρικά πιστωτικά ιδρύµατα ή σε διαφορετική περίπτωση, ασκείται από την αρµόδια αρχή που χορήγησε την
άδεια λειτουργίας στο πιστωτικό ίδρυµα µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού, το οποίο, για τους σκοπούς του παρόντος
νόµου, θεωρείται ως το πιστωτικό ίδρυµα το ελεγχόµενο από
«µητρική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.» ή από
«µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε..»»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή για την άσκηση
της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση καταρτίζει κατάλογο των
χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών, που αναφέρονται στο
άρθρο 35 του παρόντος νόµου, ο οποίος κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών-µελών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Η εποπτεία της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή
της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών σε ενοποιηµένη βάση δεν συνεπάγεται την υποχρέωση της Τράπεζας
της Ελλάδος να ασκεί επί των εταιρειών αυτών εποπτεία σε ατοµική βάση.»
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 9 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. α. Με την επιφύλαξη των άρθρων 30, 31 και 32 του παρόντος νόµου, τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην εποπτεία
της Τράπεζας της Ελλάδος σε ενοποιηµένη βάση, δυνάµει του
παρόντος νόµου, συµµορφώνονται, στο βαθµό και µε τον τρόπο
που ορίζει το άρθρο 40, µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται
στα άρθρα 23, 27, 28 και στις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος περί µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, βάσει της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης του µητρικού πιστωτικού
ιδρύµατος ή της µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, κατά περίπτωση.
β. Όταν µια «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος» ή µία «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος»
ελέγχει περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα,
η περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου ισχύει µόνο για το
πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο ασκείται εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση δυνάµει του παρόντος νόµου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Τα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύµατα τηρούν τις υποχρεώσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και
σε υποενοποιηµένη βάση όταν αυτά τα πιστωτικά ιδρύµατα ή η
µητρική επιχείρηση, εφόσον πρόκειται για χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, διαθέτουν σε τρίτη χώρα, θυγατρική επιχείρηση που
αποτελεί πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/ 2006
(Α’ 84) ή διαθέτουν συµµετοχή σε τέτοια επιχείρηση.»
Άρθρο 81
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3601/2007
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(άρθρο 3, παρ. 7 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Τα «Εγκατεστηµένα στην Ε.Ε. µητρικά πιστωτικά ιδρύµατα», καθώς και τα πιστωτικά ιδρύµατα που ελέγχονται από
«Μητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην Ε.Ε.» ή από «Μητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.», που υπόκεινται στην εποπτεία που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ενοποιηµένη βάση, δυνάµει του παρόντος νόµου, συµµορφώνονται
εκτός από τις υποχρεώσεις του άρθρου 35 και µε τις υποχρεώσεις που θεσπίζει το άρθρο 29 του παρόντος νόµου, βάσει της
ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος ή της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, κατά περίπτωση.»
2. Προστίθεται υποπερίπτωση iii) στην περίπτωση α’ της παρ.
2 του άρθρου 36 του ν. 3601/2007 ως εξής:
«iii) οι σηµαντικές θυγατρικές «µητρικών µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών εγκατεστηµένων στην Ε.Ε.».»
Άρθρο 82
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παράγραφοι 21, 22 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Τα πρόσωπα που πράγµατι διευθύνουν τις δραστηριότητες
µίας χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µίας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών πρέπει να διαθέτουν τα
απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και την αναγκαία πείρα για την
άσκηση των καθηκόντων τους, κατ’ αντιστοιχία µε τα προβλεπόµενα για τα πιστωτικά ιδρύµατα µε βάση την περίπτωση γ’ της
παραγράφου 10 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.»
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η συγκέντρωση και κατοχή πληροφοριών από την Τράπεζα
της Ελλάδος, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών µε τις άλλες
εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου,
που αφορούν τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, τις χρηµατοδοτικές
εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες
συµµετοχών, τις επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών,
τις µικτές εταιρείες συµµετοχών και των θυγατρικών των προαναφερόµενων επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του παρόντος νόµου,
δεν δηµιουργεί υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος να ασκεί
εποπτεία σε ατοµική βάση επί των επιχειρήσεων αυτών αν δεν
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.»
Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 17 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί επίσης να ζητά από τις θυγατρικές επιχειρήσεις ενός πιστωτικού ιδρύµατος ή µίας χρηµατοδοτικής
εταιρείας
συµµετοχών
ή
µίας
µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, οι οποίες δεν υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, κάθε χρήσιµη σχετική
πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες στο εδάφιο α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 38 και στην
παράγραφο 2 του άρθρου 48 του παρόντος νόµου διαδικασίες
διαβίβασης και επαλήθευσης των πληροφοριών.»
Άρθρο 84
Προσθήκη άρθρου 40Α στο ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 8 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 40 του ν. 3601/2007 προστίθεται άρθρο 40Α
ως εξής:
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«Άρθρο 40Α
Ισοδυναµία εποπτικών διατάξεων
1. Όταν µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε ισοδύναµες διατάξεις δυνάµει του παρόντος νόµου και
του ν. 3455/2006, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία µε βάση
τον κίνδυνο, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή για την
εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση δύναται, ύστερα από διαβούλευση µε τις άλλες αρµόδιες αρχές για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων, να εφαρµόζει στη µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών αποκλειστικά τη σχετική διάταξη του ν. 3455/2006.
2. Όταν µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε ισοδύναµες διατάξεις δυνάµει του παρόντος νόµου και
της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (ΕΕ L 335/17.12.2009), ειδικότερα
όσον αφορά την εποπτεία µε βάση τον κίνδυνο, η Τράπεζα της
Ελλάδος ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση, κατόπιν συµφωνίας µε τον επόπτη οµίλου στον ασφαλιστικό τοµέα εφόσον πρόκειται για άλλη αρχή, δύναται να εφαρµόζει στη µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
αποκλειστικά τη διάταξη του νόµου που έχει σχέση µε τον πιο
σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό τοµέα όπως ορίζεται στην παρ. 2
του άρθρου 3 του ν. 3455/2006.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων για τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει
των παραγράφων 1 και 2.»
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 18α της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργώντας µε την ιδιότητα της
αρµόδιας αρχής για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη
βάση επί των «µητρικών πιστωτικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπό την έννοια της παραγράφου 5 του
άρθρου 33 ή και επί των πιστωτικών ιδρυµάτων που ελέγχονται
από «µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ή από «µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση», υπό την έννοια της παραγράφου 6 και 13
αντίστοιχα του άρθρου 33, µε βάση τον παρόντα νόµο, υποχρεούται:».
Άρθρο 86
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 20β της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η υποπερίπτωση i) της περίπτωσης β’ της παρ. 1, του άρθρου 42 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«i) τον προσδιορισµό της νοµικής δοµής, της εταιρικής διακυβέρνησης και της οργανωτικής δοµής των επιχειρήσεων του οµίλου, περιλαµβανοµένων όλων των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων,
των µη ρυθµιζόµενων θυγατρικών τους, των σηµαντικών υποκαταστηµάτων που ανήκουν στον όµιλο, καθώς και κάθε µητρικής
επιχείρησης σύµφωνα µε την περίπτωση στ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 7, την παράγραφο 1 του άρθρου 26 και την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του παρόντος νόµου, καθώς και τον
προσδιορισµό των αρµοδίων αρχών για τις ρυθµιζόµενες οντότητες στον όµιλο.»
2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας υπό την ιδιότητα της
αρµοδίας αρχής για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη
βάση διαβιβάζει στις σχετικές αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών-µελών και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον τραπεζικό όµιλο, σύµφωνα µε την
περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, την παράγραφο
1 του άρθρου 26 και την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του πα-
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ρόντος νόµου, και ιδίως εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν
τη νοµική δοµή, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και την οργανωτική δοµή του οµίλου.»
Άρθρο 87
Τροποποίηση του άρθρου 43Α του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 19 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 4 του άρθρου 43Α του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Στα Σώµατα εποπτών επιτρέπεται να συµµετέχουν οι αρµόδιες αρχές που ευθύνονται για την εποπτεία θυγατρικών επιχειρήσεων ενός µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών
εγκατεστηµένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή µίας µητρικής µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρµόδιες αρχές µιας χώρας υποδοχής όπου έχουν ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα όπως αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 22, οι
κεντρικές τράπεζες κατά περίπτωση, καθώς και αρµόδιες αρχές
τρίτων χωρών, αν συντρέχει λόγος και υπό την επιφύλαξη απαιτήσεων εµπιστευτικότητας που, κατά τη γνώµη όλων των αρµόδιων αρχών, είναι ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις κατά το Τµήµα 1
του Κεφαλαίου 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.»
Άρθρο 88
Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παράγραφοι 11β, 13 και 18β
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται στενά µε τις λοιπές
εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών, προκειµένου:
α) να αποφασισθεί, από κοινού, αν θα εγκριθεί η αίτηση που
υποβάλλεται από «µητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο
στην Ε.Ε.» και τις θυγατρικές του ή από κοινού από τις θυγατρικές επιχειρήσεις µίας «µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην Ε.Ε.» ή µίας «µητρικής µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών» για τη χορήγηση
της έγκρισης που απαιτείται σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος νόµου και
β) να προσδιοριστούν µε την πιο πάνω απόφαση οι όροι και
προϋποθέσεις που πρέπει ενδεχοµένως να πληρούνται για τη χορήγησή της.»
Άρθρο 89
Τροποποίηση του άρθρου 44Α του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 18γ της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 44Α του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας µε την ιδιότητα της
αρµόδιας αρχής για την ενοποιηµένη εποπτεία ή ως αρµόδια
αρχή για την εποπτεία θυγατρικών επιχειρήσεων ενός «µητρικού
πιστωτικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
ή µιας «µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ή µίας «µητρικής µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
από κοινού µε τις αρµόδιες αρχές που έχουν τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες προκειµένου να καταλήξουν σε κοινή απόφαση όσον αφορά:
α) την εφαρµογή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του
άρθρου 25, του άρθρου 28 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 62 για να καθοριστεί η επάρκεια του ύψους
των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση που βρίσκονται στην
κατοχή του οµίλου και
β) την οικονοµική κατάστασή του, τα χαρακτηριστικά κινδύνου
και το απαιτούµενο ύψος ιδίων κεφαλαίων για την εφαρµογή του
άρθρου 62 παράγραφος 3 σε ατοµική βάση για κάθε επιχείρηση

του τραπεζικού οµίλου και σε ενοποιηµένη βάση.»
2. Τα πέµπτο έως και ένατο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 44Α
του ν. 3601/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η απόφαση για την εφαρµογή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 25, του άρθρου 28 και της παραγράφου
3 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 62, λαµβάνεται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες
για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων ενός µητρικού
πιστωτικού ιδρύµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µίας µητρικής
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή µίας µητρικής µικτής εταιρείας συµµετοχών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε ατοµική βάση ή σε υποενοποιηµένη βάση, έπειτα
από δέουσα εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας. Αν, κατά τη διάρκεια
της προθεσµίας των τεσσάρων µηνών, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρµόδιες αρχές έχει παραπέµψει το θέµα στην Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 1093/2010, οι αρµόδιες αρχές αναβάλλουν την απόφασή
τους, αναµένουν την όποια απόφαση λάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών και λαµβάνουν την απόφασή τους λαµβάνοντας
υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η προθεσµία τεσσάρων µηνών νοείται ως η προθεσµία συµβιβασµού
κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισµού. Το θέµα δεν παραπέµπεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών µετά τη λήξη της τετράµηνης προθεσµίας ή µετά τη λήψη κοινής απόφασης.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 44Α του ν.
3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η κοινή απόφαση της παραγράφου 1 και οι αποφάσεις της
παραγράφου 3, προσαρµόζονται στα πρόσφατα δεδοµένα σε
ετήσια βάση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η αρµόδια αρχή
που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει γραπτό και
πλήρως αιτιολογηµένο αίτηµα προς την αρµόδια αρχή για την
ενοποιηµένη εποπτεία, προκειµένου να προσαρµόσει στα πρόσφατα δεδοµένα την απόφαση για την εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 62.»
Άρθρο 90
Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 16 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3601/
2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις αυτές, προτού ληφθεί τέτοια απόφαση, παρέχεται στο εγκατεστηµένο στην Ε.Ε. µητρικό πιστωτικό ίδρυµα
ή στην εγκατεστηµένη στην Ε.Ε. µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή στην εγκατεστηµένη στην Ε.Ε. µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή στο πιστωτικό ίδρυµα µε
το µεγαλύτερο ισολογισµό η δυνατότητα να εκφέρει γνώµη σχετικά µε την απόφαση αυτή.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί τις συµφωνίες που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών.»
Άρθρο 91
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 23 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Όταν πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, µικτή εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ελέγχει µία ή περισσότερες θυγατρικές
επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επιχειρήσεις υπο-
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κείµενες σε καθεστώς παροχής άδειας, η Τράπεζα της Ελλάδος,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρχές που, κατά περίπτωση,
εκάστοτε ασκούν την εποπτεία των λοιπών προαναφερόµενων
επιχειρήσεων, συνεργάζονται στενά. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, οι αρχές αυτές κοινοποιούν αµοιβαία όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που µπορούν να διευκολύνουν την εκπλήρωση
της αποστολής τους και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της δραστηριότητας και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του συνόλου των επιχειρήσεων που ευρίσκονται υπό την εποπτεία τους.»
Άρθρο 92
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 24 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’της παρ. 1 του άρθρου 48
του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Όταν, στο πλαίσιο του παρόντος νόµου και των σχετικών
διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας, οι αρµόδιες αρχές άλλου
κράτους-µέλους επιθυµούν να επαληθεύσουν πληροφορίες σχετικά µε πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών, επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών, µικτή εταιρεία συµµετοχών, µικτές χρηµατοοικονοµικές
εταιρείες συµµετοχών και θυγατρικές τους ή θυγατρικές που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του παρόντος
νόµου που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, η Τράπεζα της
Ελλάδος οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτηµα των εν λόγω αρχών
είτε διενεργώντας η ίδια το σχετικό έλεγχο είτε επιτρέποντας
στις αρµόδιες αρχές που υπέβαλαν την αίτηση να τον διενεργήσουν οι ίδιες ή εξουσιοδοτηµένος από αυτές εµπειρογνώµονας
ή ελεγκτής.»
Άρθρο 93
Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 25 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3601/
2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση πιστωτικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας στην Ελλάδα, η µητρική επιχείρηση του οποίου είναι
πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, η έδρα της οποίας βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η
Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει εάν το πιστωτικό ίδρυµα υπόκειται
σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση από αρµόδιες αρχές τρίτης
χώρας και αν η εποπτεία αυτή είναι τουλάχιστον ισοδύναµη και
υπόκειται στις αρχές που καθορίζονται µε βάση τον παρόντα
νόµο.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβουλεύεται µε τις άλλες εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της
οποίας τις γενικές εκτιµήσεις λαµβάνει υπόψη.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν.
3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί ιδίως να ζητά τη δηµιουργία
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών που να έχει την έδρα της σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. και να εφαρµόζει τις διατάξεις για την
εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση επί της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της εν λόγω χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών.»
Άρθρο 94
Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 24 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.
3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων της ποινικής
νοµοθεσίας, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει κατά
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των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών ή µικτών εταιρειών
συµµετοχών ή µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 33 του παρόντος
νόµου και κατά των υπευθύνων στελεχών τους, κυρώσεις ή
µέτρα, κατά τα προβλεπόµενα στις επόµενες παραγράφους του
παρόντος άρθρου, µε σκοπό είτε την παύση των διαπιστωθεισών
παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόµου ή των σχετικών
µε την εφαρµογή του αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος
είτε την άρση των αιτίων που προκαλούν τις παραβάσεις αυτές.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων κρατών-µελών στην περίπτωση, ιδίως, που η
καταστατική έδρα χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών ευρίσκεται εκτός του τόπου στον οποίο είναι
εγκατεστηµένη η κεντρική της διοίκηση ή το κύριο κατάστηµα
της προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις ή τα µέτρα που
επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου, παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.»
Άρθρο 95
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παράγραφοι 2α και β’ της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) κατέχει συµµετοχή, κατά την έννοια της παραγράφου 10
του άρθρου 33, σε ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, αν δεν είναι
η ίδια θυγατρική άλλου ιδρύµατος, το οποίο κατέχει άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος - µέλος, ούτε χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών, η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα.»
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Ως µητρική επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
εγκατεστηµένη στην Ε.Ε. νοείται η µητρική επιχείρηση παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος η
οποία δεν είναι θυγατρική άλλου ιδρύµατος το οποίο κατέχει
άδεια λειτουργίας σε κράτος - µέλος ή χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, η οποία έχει συσταθεί σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Με τους όρους χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε
κράτος - µέλος, µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε., µητρική
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην Ε.Ε. και επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών νοούνται οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 33 του παρόντος
νόµου, µε τη διαφορά ότι κάθε αναφορά σε πιστωτικά ιδρύµατα
λογίζεται ως αναφορά σε ιδρύµατα.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος νόµου σε
οµίλους επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι
οποίοι δεν περιλαµβάνουν πιστωτικό ίδρυµα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) Ως χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών νοείται το χρηµατοδοτικό ίδρυµα του οποίου:
αα) οι θυγατρικές είναι είτε αποκλειστικά είτε κυρίως, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα, αν τουλάχιστον µια από τις επιχειρήσεις αυτές είναι
επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
ββ) το οποίο δεν είναι µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών κατά την έννοια του στοιχείου γ’ της παρούσας παραγράφου.
β) Ως µικτή εταιρεία συµµετοχών νοείται η µητρική επιχείρηση,
η οποία δεν είναι χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή επιχεί-
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ρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών κατά την έννοια του στοιχείου γ’ της
παρούσας παραγράφου, αν τουλάχιστον µία από τις θυγατρικές
της είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
γ) Ως µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών νοείται
η µητρική επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 15 του άρθρου 2
του ν. 3455/2006 (Α’ 84) και
δ) ως αρµόδια Αρχή νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή,
κατά περίπτωση, οι εθνικές αρχές άλλων χωρών οι οποίες είναι
αρµόδιες να εποπτεύουν τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών.»
Άρθρο 96
Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η οποία αποτελεί θυγατρική χρηµατοδοτικής εταιρείας
συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, αν η εν λόγω µητρική επιχείρηση έχει συσταθεί στην Ελλάδα
και υπόκειται στο ίδιο καθεστώς εποπτείας µε τις επιχειρήσεις
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε βάση ιδίως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 77.»
Άρθρο 97
Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 , παράγραφοι 6, 7, 9 και 26 της Οδηγίας
2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 75, 76 και 79, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών συµµορφώνονται, σε ενοποιηµένη βάση, στο βαθµό και µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο
40, µε τις υποχρεώσεις που θεσπίζουν τα άρθρα 23, 72 και 73
και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπονται στα άρθρα 72 και 81, περιλαµβανοµένων και των αποφάσεων περί µεγάλων χρηµατοδοτικών
ανοιγµάτων, όσον αφορά την ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της µητρικής επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή
µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών,
κατά περίπτωση. Αν µια µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος - µέλος ή µια µητρική
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, εγκατεστηµένη
σε άλλο κράτος - µέλος ελέγχει επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, το προηγούµενο εδάφιο ισχύει
µόνο για τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στις
οποίες ασκείται εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση δυνάµει του παρόντος νόµου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου και σε υποενοποιηµένη βάση αν αυτές
οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή η µητρική επιχείρηση, αν πρόκειται για χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών
ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, διαθέτουν σε
τρίτη χώρα θυγατρική που αποτελεί επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης, σύµφωνα µε τον ορισµό της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
3455/2006 ή διαθέτουν συµµετοχή σε τέτοια επιχείρηση.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση µητρικές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ελέγχονται από
µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

οι οποίες υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ενοποιηµένη βάση, δυνάµει του παρόντος νόµου, συµµορφώνονται εκτός από τις υποχρεώσεις των προηγούµενων
παραγράφων του παρόντος άρθρου και µε τις υποχρεώσεις που
θεσπίζει το άρθρο 74, όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών ή της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της
µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, κατά περίπτωση.»
4. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δηµοσιεύουν τουλάχιστον ετησίως την περιγραφή της νοµικής τους
δοµής, καθώς και τη διάρθρωση της διακυβέρνησης και της οργάνωσής τους σε ενοποιηµένη βάση είτε πλήρως είτε µε παραποµπή σε ισοδύναµη πληροφόρηση.»
Άρθρο 98
Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 7 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε απόφαση του Διοικητικού
της Συµβουλίου δύναται, στο πλαίσιο άσκησης εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση να καθορίζει τις πληροφορίες που δηµοσιοποιούν
σε ατοµική ή σε υποενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις οι σηµαντικές θυγατρικές µητρικών επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστηµένων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι σηµαντικές θυγατρικές
µητρικών χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών εγκατεστηµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή µητρικών µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών εγκατεστηµένων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.»
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΕ) 648/2012, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΕΧ ΚΑΙ ΕΚΕΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Άρθρο 99
Αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 2
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια αρχή, για
την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Ανώνυµων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), των Ανώνυµων Εταιρειών Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και
των Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών
(ΟΣΕΚΑ) µε έδρα την Ελλάδα, καθώς και των Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) που τους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) οι οποίοι
έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ή είναι εγγεγραµµένοι
σύµφωνα µε την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, προς τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (Ε.Ε. L 201).
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την
παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
µε έδρα την Ελλάδα, των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε έδρα
την Ελλάδα και των Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε έδρα την
Ελλάδα προς τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012.
3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την παρακολούθηση της
συµµόρφωσης των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών, προς τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012.
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4. Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται προκειµένου να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012, των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων κανονισµών
και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και παρέχει η µία στην άλλη κάθε αναγκαία συνδροµή για την εκτέλεση των καθηκόντων της.
Επιτρέπεται η αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε
την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους µεταξύ της Τράπεζας της
Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Άρθρο 100
Αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 22
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια αρχή
υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από
τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 όσον αφορά την άδεια λειτουργίας και την εποπτεία των κεντρικών αντισυµβαλλοµένων µε
έδρα την Ελλάδα. Από την αδειοδότηση κεντρικού αντισυµβαλλόµενου µε έδρα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού, των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων κανονισµών και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων παύει να ισχύει κάθε αντίθετη
διάταξη των άρθρων 72 έως 85 του ν. 3606/2007 (Α’ 195). Τα εντεταλµένα όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν τις
εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και στις περιπτώσεις α’ έως γ’, στ’ και ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν.
3606/2007. Ο κεντρικός αντισυµβαλλόµενος υποβάλλει τουλάχιστον ετησίως τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών
(ΟΕΛ) από τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά µε
την ύπαρξη επαρκών διαδικασιών για τη συµµόρφωσή του µε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισµό, των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονισµών και των εκτελεστικών κανονισµών για
τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων. Επιπρόσθετα,
ο κεντρικός αντισυµβαλλόµενος οφείλει να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αναφορές που υποβάλλουν στο Διοικητικό του Συµβούλιο οι υπηρεσίες συµµόρφωσης και
εσωτερικού ελέγχου του κεντρικού αντισυµβαλλοµένου.
2. Για την αδειοδότηση και την εποπτεία κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 648/2012,
των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων κανονισµών και των
εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, ισχύουν τα τέλη και οι περιοδικές εισφορές που
προβλέπει η νοµοθεσία για την αδειοδότηση και την εποπτεία
των συστηµάτων του ν. 3606/2007.
Άρθρο 101
Αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 10
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια αρχή υπεύθυνη να διασφαλίζει την τήρηση της υποχρέωσης του άρθρου
10 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 για τους µη χρηµατοοικονοµικούς αντισυµβαλλόµενους του Κανονισµού αυτού. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε απόφασή της µπορεί να προσδιορίζει
τα µέσα, τον τρόπο, το χρόνο τήρησης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 10, καθώς
και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 102
Κυρώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 22
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της, επιβάλλει:
α) σε όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του
άρθρου 99 ή του άρθρου 101 παραβιάζει τις διατάξεις του Κα-
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νονισµού αριθµ. 648/2012, των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κανονισµών και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ή των κατ’
εξουσιοδότηση αποφάσεων του παρόντος νόµου, επίπληξη ή
πρόστιµο ύψους: από χίλια (1.000) ευρώ έως δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ, και
β) σε όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 100 παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων Κανονισµών και των εκτελεστικών
Κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ, και σε περίπτωση
υποτροπής µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ.
Για την επιµέτρηση των ανωτέρω προστίµων εφαρµόζεται η
παράγραφος 3.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλει πρόστιµο έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ σε περίπτωση µη συνεργασίας,
άρνησης χορήγησης ή πληµµελούς παροχής στοιχείων ή µη
επαρκούς συνεργασίας σε έρευνα που καλύπτεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 648/2012. Για την επιµέτρηση του προστίµου
εφαρµόζεται η παράγραφος 3.
3. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται ενδεικτικά
υπόψη το είδος και η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζηµίας σε
επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη µέτρων για
την αποτροπή της παράβασης στο µέλλον, ο βαθµός συνεργασίας µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης
και η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του νόµου αυτού
ή της λοιπής νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει δηµόσια οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του υπ’ αριθµ. 648/2012 Κανονισµού (ΕΕ), των
κατ’ εξουσιοδότησή του Κανονισµού και των εκτελεστικών Κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων,
εκτός αν η δηµοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά
τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.
Άρθρο 103
Κυρώσεις λοιπών αρµοδίων αρχών
1. Αν παραβιασθούν τα άρθρα 4, 5 και 7 έως 9 και 11 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012, συµπεριλαµβανοµένων των οικείων κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων Κανονισµών και των
εκτελεστικών Κανονισµών για τον καθορισµό τεχνικών προτύπων, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλει επί Πιστωτικών
Ιδρυµάτων µε έδρα την Ελλάδα, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε
έδρα την Ελλάδα και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε έδρα
την Ελλάδα, µε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτηµένου από αυτή οργάνου του άρθρου 55Α του Καταστατικού της, χρηµατικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ. Τα ποσά των
ανωτέρω προστίµων αποτελούν δηµόσιο έσοδο, εισπράττονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και
αναπροσαρµόζονται µε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτηµένου από αυτή οργάνου
του άρθρου 55Α του Καταστατικού της.
Πληµµελής συνεργασία, άρνηση χορήγησης ή πληµµελής παροχή στοιχείων στο πλαίσιο άσκησης των προβλεπόµενων από
τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ 648/2012 αρµοδιοτήτων, τιµωρείται
κατ’ εφαρµογή των άρθρων 55Α και 55Γ του Καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την επιµέτρηση των ως άνω κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 102.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιβάλλονται σε βάρος των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών τα οποία δεν τηρούν τις
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υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5
και 7 έως 9 και 11 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 οι κυρώσεις που προβλέπονται από την υ.α. Φ51010/1821/16 (Β’ 370).
Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίµου διπλασιάζεται. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως
υπόψη και συνεκτιµώνται: α) η βαρύτητα της παράβασης, β) η
συχνότητα αυτής, γ) η διάρκειά της, δ) οι ειδικές συνθήκες τέλεσής της, ε) ο βαθµός υπαιτιότητας και στ) ο κύκλος εργασιών
του παραβάτη.
3. Για την επιµέτρηση των ανωτέρω προστίµων εφαρµόζεται
η παράγραφος 3 του άρθρου 102.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοινώνουν δηµόσια οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση
παράβασης των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012, των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων Κανονισµών
και των εκτελεστικών Κανονισµών για τον καθορισµό τεχνικών
προτύπων, εκτός αν η δηµοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.
ΤΜΗΜΑ 2
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΕΧ ΚΑΙ ΕΚΕΣ
Άρθρο 104
Ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
του ν. 3371/2005
1. Το άρθρο 30 του ν. 3371/2005 (Α’ 178) τροποποιείται ως
εξής:
α. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) κινητές αξίες που δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ) που εδρεύει ή λειτουργεί σε κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι έκδοσης ή διάθεσής τους περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής
αίτησης εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά ή ένταξής τους σε
ΠΜΔ και αν η εισαγωγή ή η ένταξη σε διαπραγµάτευση πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) ετών από την έκδοση ή διάθεση.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 30 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να µεταβάλλεται
το χρονικό όριο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1.»
2. Το άρθρο 31 του ν. 3371/2005 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) της
τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΧ σε κινητές αξίες
ή σε µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επενδύσεις της ΑΕΕΧ των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το
είκοσι τοις εκατό (20%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου
της.»
γ. Προστίθεται παράγραφος 6α ως εξής:
«6α. Η ΑΕΕΧ δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο
του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) ανά εκδότη για τις επενδύσεις της σε κινητές αξίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 30.»
δ. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 31 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να αναπροσαρµόζονται τα επενδυτικά όρια του άρθρου αυτού.»
Άρθρο 105
Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών
του ν. 2367/1995

1. Το άρθρο 5 του ν. 2367/1995 (Α’ 261) τροποποιείται ως εξής:
α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 καταργείται.
β. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Να επενδύει σε συµµετοχές (µετοχές Α.Ε. ή εταιρικά µερίδια
Ε.Π.Ε.) στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι µετοχές δεν
είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ή δεν διαπραγµατεύονται σε
ΠΜΔ, καθώς και σε τίτλους που παρέχουν δικαίωµα απόκτησης
των µετοχών αυτών.»
γ. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Να επενδύει σε οµολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις
οι µετοχές των οποίων δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο ή
δεν διαπραγµατεύονται σε ΠΜΔ.»
δ. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Να τοποθετεί τα διαθέσιµά της σε καταθέσεις, σε µέσα χρηµαταγοράς και σε τοποθετήσεις σε οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.»
2. Το άρθρο 6 του ν. 2367/1995 τροποποιείται ως εξής:
α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να µεταβάλλεται
το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο της Ε.Κ.Ε.Σ..»
β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα στοιχεία του ενεργητικού της Ε.Κ.Ε.Σ. αποτιµώνται σύµφωνα µε τις αρχές των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς. Η Ε.Κ.Ε.Σ. αναθέτει τη φύλαξη των στοιχείων του
χαρτοφυλακίου επενδύσεών της, σε θεµατοφύλακα του άρθρου
21 του νόµου «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις για τροποποίηση των Οδηγιών 2011/61/ΕΕ σχετικά µε
τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και
2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή
του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 106
Ρυθµίσεις σχετικά µε τα τυχερά παίγνια
µέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων
Το άρθρο 53 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 53
1. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών
µέσων, ανεξάρτητα από τον τρόπο συµµετοχής των παικτών σε
αυτά, επιτρέπεται µόνο µετά από ειδική άδεια, ανά παίγνιο, η
οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., µετά από σύµφωνη γνώµη
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), στον πάροχο των υπηρεσιών των παιγνίων αυτών, που ασκεί την εκµετάλλευσή τους. Η άδεια περιλαµβάνει τους όρους διεξαγωγής
του παιγνίου. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, µε απόφασή του, καθορίζει το µέγιστο ανά εικοσιτετράωρο και ανά
µέσο, χρόνο κατά τον οποίο επιτρέπεται να διεξάγονται τυχερά
παίγνια µέσω των ραδιοτηλεοπτικών µέσων.
2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων δια των τηλεπικοινωνιακών
µέσων επιτρέπεται µόνο µετά από ειδική άδεια, ανά παίγνιο, η
οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. στον πάροχο των υπηρεσιών
των παιγνίων αυτών, που ασκεί την εκµετάλλευσή τους. Η άδεια
περιλαµβάνει τους όρους διεξαγωγής του παιγνίου.
3. Για τα τυχερά παίγνια που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2 και προκειµένου να αδειοδοτηθούν πρέπει,
πέραν των προϋποθέσεων του ορισµού της περίπτωσης β’ του
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άρθρου 25, να συντρέχουν επιπλέον σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η δοµή του παιγνίου να διαθέτει τουλάχιστον δύο φάσεις,
εκ των οποίων τουλάχιστον της µιας το αποτέλεσµα να εξαρτάται
αποκλειστικά και µόνο από τις γνώσεις των συµµετεχόντων ενώ
µίας το πολύ, έστω και εν µέρει από την τύχη, η δε τυχαιότητα
να παράγεται αποκλειστικά και µόνο µέσω κλήρωσης.
β) Αν το παίγνιο διεξάγεται µέσω ραδιοτηλεοπτικών µέσων, η
διεξαγωγή πρέπει να συµβαίνει σε πραγµατικό χρόνο, µε τη συµµετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή.
4. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθµίζεται επιπλέον κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, περιλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών, των
υποχρεώσεων, των δεσµεύσεων, των περιορισµών και των απαγορεύσεων που αφορούν τους κατόχους άδειας, του ελάχιστα
αποδιδόµενου στους συµµετέχοντες ποσοστού κέρδους, καθώς
και των αναγκαίων πιστοποιήσεων και των υποχρεώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται σε τρίτους που, µε οποιονδήποτε
τρόπο, εµπλέκονται στη διεξαγωγή και µετάδοση των παιγνίων
του άρθρου αυτού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Συντάγµατος.
5. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται το ύψος των καταβαλλόµενων τελών και παραβόλων για τη χορήγηση και διατήρηση
των αδειών του άρθρου αυτού, το είδος και το ύψος των απαιτούµενων εγγυήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου
Παιγνίων επιτρέπεται η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων του άρθρου αυτού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Αποδοχή εκ µέρους του παρόχου των γενικών αρχών και
κανόνων διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, όπως αυτές ορίζονται
µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Οι αρχές και οι κανόνες αυτοί πρέπει
να διασφαλίζουν, εκτός των άλλων, την προστασία εκείνων που
συµµετέχουν στα παίγνια, των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και των ανηλίκων.
β) Απόδοση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50 και του φόρου στα
κέρδη των παικτών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.
γ) Η µη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επισύρει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52.
7. Η συµµετοχή των παικτών στα τυχερά παίγνια του άρθρου
αυτού µέσω χρέωσης του τηλεφωνικού τους λογαριασµού, δεν
εµπίπτει στην έννοια της πίστωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόµου αυτού.»
Άρθρο 107
Τροποποίηση των άρθρων 22 και 23 του ν. 2778/1999
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.
2778/1999 (Α’ 295 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ακίνητη περιουσία, καθώς και δικαιώµατα, µετοχές ή µερίδια σε ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια των παραγράφων 2
και 3 του παρόντος άρθρου σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του
ενεργητικού της.»
2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 καταργείται και η περίπτωση δ’ της ίδιας παραγράφου αναριθµείται σε
γ’.
3. Μετά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 22
του ν. 2778/1999 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) Οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου στα οποία δύνανται να
ανεγερθούν κτίσµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους
σκοπούς που αναγράφονται στην περίπτωση α’ανωτέρω και για
τα οποία δύναται να εκδοθεί άδεια οικοδοµής µετά την απόκτησή
τους από την ΑΕΕΑΠ, η οποία υποχρεούται να υποβάλει αίτηση
για την έκδοση της εν λόγω άδειας εντός πέντε (5) ετών από την
απόκτηση του οικοπέδου. Ειδικότερα, η αξία του συνόλου των
οικοπέδων αυτών δεν µπορεί να είναι ανώτερη, κατά το χρόνο
κτήσεως, του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των
επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ. Μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης
των ακινήτων αυτών, τα εν λόγω ακίνητα εντάσσονται στην περί-
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πτωση α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
4. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.
2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των µετοχών ή µεριδίων εταιρίας, εξαιρουµένων των προσωπικών εταιριών, µε
αποκλειστικό σκοπό την εκµετάλλευση ακινήτων, το σύνολο του
παγίου κεφαλαίου της οποίας είναι επενδεδυµένο σε ακίνητα των
περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου ή εταιρίας χαρτοφυλακίου ή και».
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999, προστίθεται περίπτωση ζ’, ως εξής:
«ζ) Τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των µετοχών ή µεριδίων: (αα) ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 (Α’ 250) ή της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ, µε την προϋπόθεση ότι οι
ΟΣΕΚΑ επενδύουν το
ενεργητικό τους, αποκλειστικά ή κυρίως, σε κινητές αξίες εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ή εταιριών διαχείρισης
και εκµετάλλευσης ακινήτων, (ββ) ανωνύµων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) ή αµοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας του ν. 2778/1999 (Α’ 295) ή σε αντίστοιχες
εταιρίες ή αµοιβαία ή άλλα επενδυτικά κεφάλαια κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (γγ) οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων (ΟΕΕ) του νόµου «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές
οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία
2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή
του Κανονισµού (EE) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις» ή της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
(i) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(ii) διέπονται από το δίκαιο κράτους - µέλους και εποπτεύονται
από την αρµόδια εποπτική αρχή κράτους - µέλους και
(iii) τα διαθέσιµά τους επενδύονται αποκλειστικά ή κυρίως σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.»
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η αξία κάθε ακινήτου κατά την έννοια της παραγράφου 2
και των περιπτώσεων α’ έως γ’ της παραγράφου 3, το οποίο περιλαµβάνεται στις επενδύσεις της εταιρίας, πρέπει να είναι κατώτερη, κατά το χρόνο της απόκτησης ή της ολοκλήρωσης των
εργασιών, βάσει του σχετικώς καταρτιζόµενου προγράµµατος,
του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του συνόλου των
επενδύσεών της. Προκειµένου για επενδύσεις σε µετοχές θυγατρικών εταιριών, κατά την έννοια της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 ή σε επενδυτικά κεφάλαια, κατά την έννοια της
περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3, ο ανωτέρω περιορισµός
ισχύει ως προς την αξία του κάθε ακινήτου που αποκτάται. Η
επένδυση της ΑΕΕΑΠ σε εταιρία της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 πρέπει να είναι κατώτερη σε αξία ποσοστού είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των επενδύσεων της
ΑΕΕΑΠ.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.
2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΑΕΕΑΠ εισάγει υποχρεωτικά τις µετοχές της σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.
3606/2007 που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός δύο (2) ετών από
τη σύστασή της.»
8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.
2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Παράταση που είχε χορηγηθεί κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθεί ισχύουσα για χρονικό διάστηµα τριάντα (30)
µηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4141/2013 (Α’ 81).»
Άρθρο 108
Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 3606/2007
Το άρθρο 76 του ν. 3606/2007 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 76
Κεφάλαιο ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα
1. Ο διαχειριστής Συστήµατος µπορεί να διαχειρίζεται Κεφάλαιο µε σκοπό την προστασία του Συστήµατος από καταστάσεις
υπερηµερίας των µελών του, ως προς τις υποχρεώσεις τους, εκκαθάρισης και διακανονισµού. Το Κεφάλαιο αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηµατίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του
από τις εισφορές των µελών στο Σύστηµα ή και των προσώπων
που δύνανται να συµµετέχουν στο Κεφάλαιο σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
2. Ως προς το σύνολο των εννόµων σχέσεών του το Κεφάλαιο
εκπροσωπείται από τον διαχειριστή του. Ο διαχειριστής µπορεί
να διορίζει τρίτα πρόσωπα για την άσκηση καθηκόντων θεµατοφύλακα. Ο διαχειριστής ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις
του θεµατοφύλακα και των οργάνων του.
3. Η συµµετοχή του µέλους και των προσώπων της παραγράφου 4 σε Κεφάλαιο προσδιορίζεται από τη µερίδα τους. Η µερίδα
αποτελείται από το σύνολο των πάσης φύσεως εισφορών του µέλους και των προσώπων της παραγράφου 4 στο Κεφάλαιο, περιλαµβανοµένων και των τυχόν προσόδων που προκύπτουν µε
βάση τους κανόνες διαχείρισης και επένδυσης των διαθεσίµων
του.
4. Το Κεφάλαιο, σε περίπτωση µη επάρκειας της µερίδας µέλους για την κάλυψη της ζηµίας που προκύπτει από υπερηµερία
του µέλους, καλύπτει το εναποµείναν µέρος της ζηµίας επιβαρύνοντας συµµέτρως τις µερίδες των λοιπών µελών που συµµετέχουν σε αυτό και µειώνοντας αναλόγως τη συµµετοχή τους. Στο
Κεφάλαιο Συστήµατος Εκκαθάρισης, µπορεί να συµµετέχουν µε
εισφορές σε µερίδες, πέραν των µελών, ο διαχειριστής Συστήµατος Εκκαθάρισης, οι διαχειριστές αγοράς, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύµατα ή οι ΕΠΕΥ που διαχειρίζονται οργανωµένες
αγορές ή ΠΜΔ κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος και τους
Κανονισµούς Λειτουργίας των οργανωµένων αγορών και των
ΠΜΔ αντίστοιχα, προκειµένου να µπορούν να καλύπτουν το
µέρος της ζηµίας το οποίο δεν καλύπτεται από τις µερίδες των
µελών.
5. Ο διαχειριστής συστήµατος ενεργοποιεί το Κεφάλαιο σε περίπτωση υπερηµερίας µέλους σύµφωνα µε τους κανόνες που
ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή της να
ρυθµίζει θέµατα αναφορικά µε την απόδοση µερίδας σε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου του µέλους ή των προσώπων της παραγράφου 4 ή ανάκλησης της αδείας λειτουργίας
τους.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία µέλος τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, το χρηµατικό ποσό της µερίδας που του επιστρέφεται,
µετά την πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεών του εκκαθάρισης
και διακανονισµού στο Σύστηµα, χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα των απαιτήσεων των πελατών του από παροχή σε αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών. Οι
απαιτήσεις των πελατών κατατάσσονται ως προνοµιούχες πριν
από τη σειρά των απαιτήσεων της περίπτωσης 3 του άρθρου 975
του Κ.Πολ.Δ. και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του
Κ.Πολ.Δ..»
Άρθρο 109
Έναρξη ισχύος
(άρθρο 66 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα άρθρα 35 και 37 έως 41 ισχύουν µετά την έναρξη ισχύος
της πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην
παρ. 6 του άρθρου 67 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
3. Το άρθρο 36 ισχύει έως την έναρξη ισχύος της πράξης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου
68 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Γεωργαντάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα σας ακούσουµε.
Κανένα πρόβληµα. Προηγείται όµως, ο κύριος Υπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
θα καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις, αλλά δεν είναι έτοιµες
ακόµη. Δώστε µου δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σε ένα λεπτό θα
έχετε τον λόγο, κύριε Βούτση.
Εκ του Κανονισµού όταν εισερχόµαστε στη συζήτηση επί του
νοµοσχεδίου υπάρχουν εισηγητές που λαµβάνουν το λόγο επί
του θέµατος.
Κύριοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, θα έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό, διότι θεωρώ πως έχετε τη δυνατότητα στη διαδικασία
του νοµοσχεδίου που είναι και περίπου σχετικό να τοποθετηθείτε.
Έχει ζητήσει τον λόγο, αν µου επιτρέπετε, κύριε Βούτση, από
την πρώτη στιγµή ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για λίγο για να µιλήσω επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να µιλήσω επί της διαδικασίας. Θέλουµε να εξαντλήσουµε
το χρόνο που έχουµε ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ακριβώς
για να αναφερθούµε στα σηµερινά γεγονότα και συµβάντα.
Έχουµε κάθε δικαίωµα να το κάνουµε αυτό. Δεν είναι µια άσχετη
διαδικασία. Είναι έκτακτα γεγονότα αυτά τα οποία συµβαίνουν
στη χώρα. Δεν θέλουµε να µπει εκποδών σαν µια διαδικασία παρενθετική. Με αυτή την έννοια θέλουµε να προηγηθούµε. Πιστεύω ότι θα µιλήσουν και άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
για να πάρει ο καθένας τις ευθύνες του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κανένα πρόβληµα.
Κανονικά θα εξαντλήσετε το χρόνο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία.
Κύριε Βούτση, προηγείστε σαν κόµµα. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µε ευγένεια να λυθεί το θέµα µεταξύ σας. Μπορείτε
να εξαντλήσετε το χρόνο, εφόσον το θέλετε, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έχετε µετά χρόνο, θα έχετε δευτερολογία µόνο
για το νοµοσχέδιο. Θα µιλήσουν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί. Και ο
κ. Βούτσης και προφανώς εσείς, κύριε Βορίδη, θα θέλετε τον
λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν θα µιλήσουν οι εισηγητές τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ζήτησαν τον λόγο οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι πριν τη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Με ενδιαφέρον βλέπω τα χαµόγελα και
την ευχαρίστηση των συγκυβερνώντων κοµµάτων και των Βουλευτών τους. Είναι πανευτυχείς, διότι έγινε µια εκτεταµένη αστυνοµική επιχείρηση στις 4.30’ το πρωί στην ΕΡΤ. Προστέθηκε έτσι
µια ακόµη χάντρα παρανοµίας στις χάντρες αυτές της παράνο-
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µης διαδικασίας που στην αρχή, στις 11 Ιουνίου έπεσε το
«µαύρο» στην ΕΡΤ. Σήµερα, έχουµε οδηγηθεί σε ένα πλήρες, επικίνδυνο αδιέξοδο.
Η απόφαση αυτή της Κυβέρνησης συνιστά πράξη πολιτικής
αποσταθεροποίησης. Το λέµε ευθέως αυτό. Επίσης, η απόφαση
αυτή συνιστά πράξη έκνοµη µε την έννοια ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου -όπως είναι γνωστό- έχει εκπέσει διότι έχει παρέλθει από αρκετές µέρες η όποια ισχύς της για συζήτηση. Το
Συµβούλιο της Επικρατείας δεν έχει εκδώσει απόφαση. Έχουν
περάσει πέντε µήνες. Η προτεραία κατάσταση βρίσκεται σε νοµιµότητα. Αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Έγινε, λοιπόν, µια επιχείρηση και αποµακρύνθηκαν όλοι οι εργαζόµενοι από µέσα -αυτοί που έδιναν σήµα σε εκατοµµύρια ανθρώπους µέσα από συχνότητες αυτούς τους τέσσερις, πέντε
µήνες- και µόνη της η Αστυνοµία προχώρησε –ίσως- σε καταγραφή των υλικών και των µηχανηµάτων, ενώ από την παραγγελία που είχαν πάρει στις απολύσεις τους οι εργαζόµενοι από εκεί
είχαν τεθεί υπεύθυνοι για την ασφάλεια, τη χρήση και τη λειτουργία αυτών των µηχανηµάτων.
Από τότε, από εκείνη την ώρα δεν επιτρέπεται σε κανέναν να
µπει µέσα –από τους ίδιους τους εργαζόµενους, από τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους, από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ,
από την ΕΣΗΕΑ, δηλαδή από δηµοκρατικά εκλεγµένους εκπροσώπους των εργαζοµένων- και εξελίσσεται µια αστυνοµική επιχείρηση, στην οποία παίζεται το εξής πινγκ-πονγκ. Το ζήσαµε
από κοντά περίπου δέκα, δώδεκα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΚΕ που ήµασταν από νωρίς εκεί.
Βρίσκεται µέσα ένας εισαγγελέας, ο οποίος λέει «εγώ παρευρίσκοµαι απλώς -ειδοποιήθηκα στις δωδεκάµισι ώρα- για να µην
υπάρξουν κάποιες ποινικά κολάσιµες καταστάσεις, δεν έχω
δώσει καµµία σχετική άδεια, εντολή ή οτιδήποτε άλλο» και είναι
και ο ταξίαρχος –δεν αναφέρω το όνοµά του, µας το ανέφερεπου είναι επικεφαλής της αστυνοµικής επιχείρησης, όπου η
ΓΑΔΑ λέει «εµείς παίρνουµε εντολές από τον εισαγγελέα».
Για κάποιους από εµάς αυτό το πινγκ-πονγκ είναι πασίγνωστο.
Είναι µια αντιδηµοκρατική συµπεριφορά που θέλει να οδηγήσει
τα πράγµατα σε περαιτέρω πολιτική όξυνση -µαζί και µε τις ενέργειες που γίνονται από τον κ. Αρβανιτόπουλο για τα πανεπιστήµια- ενώ βρίσκεται η χώρα διά της Κυβέρνησης -έτσι όπως
ισχυρίζεται η Κυβέρνηση- σε µια σκληρή στιγµή, όπου καλείται
να κλείσει τις αµυντικές βιοµηχανίες την άλλη βδοµάδα και µέσα
στο κλίµα που είχε δηµιουργηθεί και την προηγούµενη βδοµάδα.
Θέλω να σας θέσω κι ένα δεύτερο ζήτηµα που κανονικά θα
έπρεπε όλους και όλες να σας απασχολήσει. Παρακαλώ και τον
κύριο Υπουργό να το προσέξει.
Σας απαγορεύουµε να θεωρείτε ότι µπορεί να υπάρξουν Βουλευτές µέσα σε αυτήν την Αίθουσα δύο ταχυτήτων, δύο επιπέδων δικαιωµάτων. Προσέξτε, γιατί το λέω αυτό.
Στην οδό Μαραθώνος επί µιάµιση ώρα µε ΜΑΤ, ασπίδες και
χηµικά µας απαγορευόταν σε δέκα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να
προχωρήσουµε, να βαδίσουµε εκατόν πενήντα µέτρα µακριά από
την Αγία Παρασκευή.
Αν θεωρεί κανείς από εσάς –είτε βρεθεί είτε δεν βρεθεί σε τέτοια κατάσταση, διότι εµείς και άλλους Νοέµβρηδες βρεθήκαµε
και µέσα από τα κάγκελα και έξω από τα κάγκελα- ότι έχει δικαίωµα να απαγορεύει σε Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να προχωρήσουν, για να πάνε προς το κτήριο της ΕΡΤ, είναι
πολύ γελασµένος.
Αυτά τα έκτακτα µέτρα περιστολής της δηµοκρατίας δεν θα
περάσουν από τη συγκυβέρνηση του άθλιου µνηµονίου και πρέπει να πάρετε τις ευθύνες σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όταν φτάσαµε, µετά από µιάµιση ώρα µπροστά στην ΕΡΤ,
αφού γινόταν πάλι ένα πινγκ-πονγκ για να δώσει εντολή το
Υπουργείο, η ΓΑΔΑ, κ.λπ.., για να µας αφήσουν να περάσουµε,
βρεθήκαµε µπροστά σε «καγκελόφερτες» καταστάσεις µε αλυσίδες, όπου, επίσης, και πάλι πέραν των συνδικαλιστικών προσώπων κ.λπ., σε κανένα Βουλευτή, άνδρα ή γυναίκα, του Κοινοβουλίου, δεν επετράπη η είσοδος στο χώρο της ΕΡΤ. Τουλάχιστον τρεις ώρες που ήµουν εγώ εκεί, ενδεχοµένως συνεχίζει
ακόµα αυτή η απαγόρευση.
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Ποιος έχει δικαίωµα να το κάνει αυτό; Σας θίγει καθόλου; Σας
αφορά; Τι είµαστε; Τι είστε; Πώς µπορεί έτσι να λειτουργήσει η
δηµοκρατία, όταν, δηλαδή, ο Βουλευτής δείχνει απάνω ψηλά την
ταυτότητά του και θέλει να προχωρήσει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συνδέετε ανόµοια πράγµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Επειδή είπατε προηγούµενα, κύριε Κυριαζίδη, ότι δεν υπάρχει τίποτα έκτακτο που έγινε χθες το βράδυ.
Αλλά πριν να ξεκινήσουµε να µιλάµε, λέτε ότι δεν έγινε τίποτα
έκτακτο. Δεν είναι έκτακτο αυτό; Την ίδια ώρα ο µεν κ. Καψής
δηλώνει ότι το έµαθε από το «ΣΚΑΙ». Βγαίνει στο «ΣΚΑΙ» και λέει
«Ευτυχώς που υπάρχουν και τα κανάλια για να µας ειδοποιούν»,
από το εξωτερικό που βρίσκεται, νοµίζω είναι στο Καζακστάν. Ο
κ. Κεδίκογλου, τον άκουσα ο ίδιος στις 9.00’ η ώρα, να δηλώνει
για την επιχείρηση ότι ήταν σε συνεννόηση του Πρωθυπουργού
µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και «Εγώ –ο κ. Κεδίκογλουτο έµαθα σήµερα το πρωί», όπως και ενδεχοµένως και άλλοι
υπεύθυνοι, λιγότερο υπεύθυνοι της ενηµέρωσης, της Ραδιοτηλεόρασης.
Τι κάνετε; Είπαν τον εισαγγελέα να πάει στις 12.30’, µήπως
γίνει κανένα ποινικώς κολάσιµο αδίκηµα. Πήγε και µας είπε ότι
δεν διαπίστωσε ότι δεν έγινε κανένα ποινικώς κολάσιµο αδίκηµα
και δεν παρουσιαζόταν επί δύο ώρες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, λοιπόν, υπάρχουν δύο ατοπήµατα, δύο µεγάλες ανοµίες
και παρανοµίες, η µία είναι µείζων προς την έκτασή της και ως
προς το κρίσιµο ζήτηµα, αφού αφορά και εργαζόµενους και την
ενηµέρωση του ελληνικού λαού και τη λειτουργία της δηµοκρατίας, αλλά και η άλλη είναι µείζων, διότι αν αυτό το πράγµα δεν
σταµατήσει και δεν σταµατήσει µε απόφαση της Βουλής, µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων και µε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ποιο, κύριε Βορίδη; Ξαναρωτάτε. Το
ότι όταν έχεις βουλευτική κάρτα µπορείς να περνάς το δηµόσιο
δρόµο και να περπατάς. Ήµασταν στο δρόµο που περπάτησε ο
Λαµπράκης πριν από σαράντα επτά χρόνια και που τον αφήσανε
να περπατήσει. Ίσως να µην το γνωρίζετε, λυπάµαι πάρα πολύ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και εσείς, κύριοι, που είστε απόγονοι αυτής της µήτρας και
της κουλτούρας και της παράδοσης της πατριωτικής και της
προοδευτικής...
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τι σχέση έχει ο Λαµπράκης µε την ΕΡΤ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μη σπεύδετε πάλι να µιλάτε. Σε παράνοµη τότε πορεία ειρήνης, στον κόµβο των Αµπελοκήπων και πιο
πάνω, τον Λαµπράκη και δύο συνοδούς του τους αφήσανε…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: ..(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν έχετε τον λόγο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας µιλάω
από το πρωί πρόσωπο µε πρόσωπο και µου απαντάτε ότι είµαι ο
κ. Καλφαγιάννης. Ηρεµήστε! Σας λέω για Βουλευτές που επεδείκνυαν την ταυτότητά τους και µας έσπρωχναν µε τις ασπίδες µιάµιση ώρα και δεν έχετε την τσίπα να πείτε να το εξετάσουµε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο είναι να λέτε αυτό,
κύριε Βούτση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Λυπάµαι πάρα πολύ για το κατάντηµά
σας. Δεν είστε συνιστώσα. Είστε γρανάζι αυτής της άθλιας ακροδεξιάς πολιτικής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο. Θα εξαντλήσετε κι εσείς την πρωτολογία
των οκτώ λεπτών; Ο κ. Βούτσης είπε ότι θέλει να την εξαντλήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ανάλογα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ανάλογα και θα προσµετρηθεί. Αυτό λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ας προσµετρηθεί. Δεν
έχω πρόβληµα.
Κύριε Πρόεδρε, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταγγέλ-
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λουµε την εισβολή των δυνάµεων καταστολής στο Ραδιοµέγαρο
της ΕΡΤ. Καταγγέλλουµε την επέµβαση των ΜΑΤ για την εκκένωση του κτηρίου της ΕΡΤ από τους εργαζόµενους, οι οποίοι
αγωνίζονται ενάντια στην πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης για
το κλείσιµο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και την
απόλυση του συνόλου σε αυτήν. Καταγγέλλουµε τη χρήση χηµικών για την αποµάκρυνσή τους από το χώρο και την προσαγωγή
εργαζόµενων στην Αστυνοµία.
Η σηµερινή αστυνοµική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες
–«της νύχτας τα καµώµατα»- αποτελεί και την κλιµάκωση της
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης και στο συγκεκριµένο ζήτηµα που αφορά το κλείσιµο της ΕΡΤ, αποτελεί µία
ακόµη επιβεβαίωση ότι η αστυνοµική βία και η καταστολή αποτελούν το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής.
Η εισβολή αυτή είναι ενταγµένη στη λογική του «νόµου και
τάξη», µε την οποία η Κυβέρνηση επιδιώκει µε τη βία να επιβάλει
την πολιτική που εξυπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου, να
καλλιεργήσει το φόβο και την υποταγή, να χειραγωγήσει και να
υπονοµεύσει την ανάγκη οργάνωσης του αγώνα και κλιµάκωσης
της πάλης του λαού, ιδιαίτερα σε µία περίοδο που κλιµακώνεται
η αντιλαϊκή επίθεση, κλιµακώνεται η φοροεπιδροµή, τη στιγµή
που την τύχη της ΕΡΤ προετοιµάζει η Κυβέρνηση και για άλλους
οργανισµούς του στενού, αλλά και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως είναι για τις Αµυντικές Βιοµηχανίες.
Είναι µία συνολική, λοιπόν, επίθεση ενάντια στο βιοτικό επίπεδο, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων.
Ως κόµµα είχαµε καταγγείλει από την πρώτη στιγµή την πράξη
νοµοθετικού περιεχόµενου, η οποία ποτέ δεν εγκρίθηκε από τη
Βουλή και δεν ισχύει. Είχαµε πάρει πρωτοβουλίες ενάντια στη
συγκεκριµένη κυβερνητική επιλογή. Τοποθετηθήκαµε ενάντια
στο νόµο για τη νέα κατάσταση που θέλει να διαµορφώσει η Κυβέρνηση.
Ζητάµε ως ΚΚΕ την άµεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ και τη συνέχιση της εργασίας, τουλάχιστον µε τους ίδιους όρους που δούλευαν και πριν, για το σύνολο των εργαζόµενων σε αυτήν,
Απέναντι, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτήν τη συνολική επίθεση, µία πρέπει να είναι η απάντηση του λαού, η οργάνωση της
πάλης ενιαία σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, η οικοδόµηση της
λαϊκής συµµαχίας ενάντια στην πολιτική που ικανοποιεί τις ανάγκες των µονοπωλιακών οµίλων, ενάντια στην πολιτική του ευρωµονόδροµου και συνολικά ενάντια στο σύστηµά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βορίδη, έχετε
το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για µία ακόµη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αντιδρά όταν επιβάλλεται η νοµιµότητα.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν σας καταλαβαίνω. Έχουµε ψηφίσει
νόµο για τη νέα Δηµόσια Τηλεόραση. Διαφωνείτε. Είναι σεβαστό.
Η Βουλή αποφάσισε. Επίσης, έχουν εκδοθεί –µην κάνουµε ξανά
αυτήν τη γνωστή συζήτηση που κάναµε τότε- οι δέουσες πολιτικές αποφάσεις, προκειµένου να κλείσει η «ΕΡΤ ΑΕ» -όπως και
έκλεισε- να λειτουργήσει το µεταβατικό σχήµα -όπως και λειτουργεί- και να πάµε στη νέα Δηµόσια Τηλεόραση. Έχουν γίνει
όλα αυτά.
Έχω, λοιπόν, µία απλή ερώτηση να κάνω: Κατά τη γνώµη σας,
η νέα Δηµόσια Τηλεόραση δεν πρέπει να χρησιµοποιεί τις εγκαταστάσεις της; Πρέπει κάποιος να της το απαγορεύει; Εννοώ όλα
αυτά, τα οποία χτίστηκαν µε χρήµατα του ελληνικού λαού. Ο φορολογούµενος έχει αγοράσει τα µηχανήµατα αυτά. Ο φορολογούµενος έχει αγοράσει το κτήριο. Ο φορολογούµενος έχει
στηρίξει την υποδοµή. Αυτά όλα πρέπει να χρησιµοποιηθούν από
το διάδοχο σχήµα της «ΕΡΤ ΑΕ» που είναι η νέα Δηµόσια Τηλεόραση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Γιατί δεν φέρατε την πράξη στη
Βουλή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ. Μην
κάνετε παρεµβάσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εδώ, όµως, στο «ζουµί». Εφόσον ζητάτε τη νοµική µου άποψη, θα σας πω…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε Βορίδη,
µην αρχίσουµε αυτόν το διάλογο. Πείτε τα πράγµατα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ δεν έχω πρόβληµα. Έκανε µία
παρέµβαση ένας συνάδελφος. Δεν µε στεναχωρεί αυτό.
Εφόσον, λοιπόν, ζητάτε τη νοµική µου άποψη, σας λέω:
Πρώτον, όσον αφορά την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
είτε κυρωθεί είτε δεν κυρωθεί, όπως ξέρετε, δεν χάνονται αναδροµικά οι έννοµες συνέπειές της ως προς το χρόνο, στον οποίο
ανατρέχει.
Δεύτερον, η υπουργική απόφαση, η οποία ουσιαστικά κλείνει
την «ΕΡΤ ΑΕ», έχει νοµοθετική εξουσιοδότηση και αρκεί.
Αλλά θέλετε να κάνουµε νοµική συζήτηση; Να τοποθετηθείτε
στο πολιτικό θέµα παρακαλώ πολύ.
Θέλετε η νέα τηλεόραση -γιατί αυτό αποφάσισε το Κοινοβούλιο- να χρησιµοποιεί τις εγκαταστάσεις της ή θα της το απαγορεύουν ορισµένα συνδικαλιστικά συµφέροντα; Ναι ή όχι; Τι
θέλετε; Απαντήστε σε αυτό. Διότι θέλετε και εσείς, υποθέτω, µία
καλή δηµόσια τηλεόραση. Αυτή θα γίνει χωρίς τη χρήση των εγκαταστάσεών της;
Και όταν, λοιπόν, γίνεται αστυνοµική παρέµβαση προκειµένου
να εξασφαλιστεί αυτή η χρήση, έρχεστε εσείς και λέτε όχι; Τι
ακριβώς ελέγχετε σήµερα; Τι θέµα ανοίγετε σήµερα; Έχει κριθεί
το πολιτικό ζήτηµα µε τρόπο µε τον οποίον εσείς διαφωνείτε. Σεβαστή η διαφωνία, αλλά αυτό τελείωσε.
Τώρα θα διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση; Ακούω το εξής: «Οι
εργαζόµενοι οι οποίοι εξέπεµπαν». Δεν κατάλαβα, κληροδοτήσαµε στους εργαζόµενους την περιουσία των φορολογουµένων;
Αυτοί θα κάνουν επιχείρηση δική τους και θα εκπέµπουν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Φορολογούµενοι είναι και αυτοί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, βεβαίως είναι φορολογούµενοι και αυτοί, µε τη διαφορά ότι µε αυτή την έννοια που
το λέτε, κύριε Βούτση, τότε και εγώ, αν µου επιτρέπετε, και οι
συνάδελφοι και εσείς να πάρετε την περιουσία των φορολογουµένων και να εκπέµπετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αυτός που είναι ο φορέας των δικαιωµάτων των φορολογουµένων είναι η νέα Δηµόσια Τηλεόραση. Αυτοί τι είναι; Ωραία, ήθελαν να διαµαρτυρηθούν. Το καταλάβαµε. Επί τέσσερις µήνες
καταλαβαίνουµε τη διαµαρτυρία τους. Τώρα δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι εγκαταστάσεις; Τι υποστηρίζετε ακριβώς;
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Από διµοιρίτες;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Παρακαλώ;
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Από διµοιρίτες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ε, όχι, σας παρακαλώ, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επαναλαµβάνω. Δικαίωµά σας να
διαφωνείτε µε τον τρόπο που οργάνωσε η Κυβέρνηση τη µετάβαση. Δικαίωµά σας. Αλλά τελικά αυτό που θα γίνει είναι ότι σε
ένα µήνα θα έχουµε τη νέα Δηµόσια Τηλεόραση. Επαναλαµβάνω
την ερώτηση: Χωρίς τις εγκαταστάσεις της; Χωρίς τα µηχανήµατά της; Χωρίς τα κτήριά της; Χωρίς το αρχείο της; Αυτό θα το
έχουν κάποιοι άλλοι; Θα το έχουν ο κύριος Χ, ο κύριος Ψ, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, οργανώσεις, κόµµατα και δεν ξέρω τι;
Και όταν, λοιπόν, µετά από τέσσερις µήνες, διότι δεν έχει περάσει µία µέρα, η Αστυνοµία επεµβαίνει και λέει «εντάξει, τέλος
σε αυτό, να αποδώσουµε τώρα το κτήριο στον ιδιοκτήτη του»,
έρχεστε εσείς και φωνάζετε γι’ αυτό; Και µου κάνετε καταγγελίες, µε συγχωρείτε πολύ, για τους Βουλευτές που δεν είναι
ελεύθεροι να περπατήσουν; Δεν το αντιλαµβάνοµαι αυτό. Τι εννοείτε; Όταν υπάρχει δηµόσια τάξη -για να το λύσουµε και αυτό
στην Αίθουσα αυτή- οι Βουλευτές είναι υπεράνω του νόµου; Είναι
υπεράνω του νόµου; Είναι κάποια άλλα όντα; Είναι άλλα όντα;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν ζούµε σε αστυνοµικό κράτος!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ο ΓΑΔάρχης µάς απαγόρευσε! Ο εισαγγελέας δεν ήρθε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μην εξανίστασθε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, δεν
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δύο ώρες ήµασταν εκεί και ο εισαγγε-
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λέας δεν ήρθε. Όποιοι γουστάρουν αστυνοµικό κράτος, να το
πάρουν. Και από το Σύνταγµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, δεν
έχετε τον λόγο!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μη θυµώνετε. Αυτά είναι λελυµένα
από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, εύκολα. Την αρµοδιότητα
για την τήρηση της δηµοσίας τάξεως την έχουν τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα, όχι οι Βουλευτές. Και οι Βουλευτές δεν είναι υπεράνω του νόµου. Και οι Βουλευτές οφείλουν να υπακούουν στις
εντολές των αστυνοµικών οργάνων σε ό,τι αφορά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Στις παράνοµες εντολές;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούστε λίγο. Μη βιάζεστε. Οφείλουν, σας ξαναλέω, κύριε Βούτση, να υπακούν στις εντολές των
αστυνοµικών οργάνων σε ό,τι αφορά την τήρηση της δηµοσίας
τάξεως.
Αλλιώς, ξέρετε τι θα κάνουµε, κύριε Βούτση; Το λέω επειδή
εξανίστασθε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μόνο εξανίσταµαι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Καλά κάνετε. Αλλά τώρα µη ιστάµενος ακούστε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μα µόνο εξανίσταµαι; Δεν µπορείτε να
µας καταργήσετε εδώ µέσα. Δεν έχετε το ηθικό δικαίωµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην το κάνετε αυτό.
Θα έχετε το χρόνο να τοποθετηθείτε και στη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μη ιστάµενος ακούστε! Δεν µπορεί
το ζήτηµα της νοµιµότητος να κρίνεται από τον κάθε πολίτη την
κάθε στιγµή. Τέτοια διάχυση νοµιµότητος είναι κατάργηση της
νοµιµότητος. Δεν λέω να µην έχετε την άποψή σας. Και θα την
έχετε και θα την πείτε και θα ακουστείτε και σεβαστή είναι και δικονοµικά δικαιώµατα έχετε και να προσφύγετε, αν θεωρείτε ότι
κάποιος παρανόµησε µπορείτε, όλα αυτά θα τα κάνετε. Αλλά
εκείνη τη χρονική στιγµή που κρίνεται το ζήτηµα της δηµόσιας
τάξης, µε συγχωρείτε, αρµόδιος για την τήρηση της δηµόσιας
τάξης δεν είναι ο Βουλευτής. Αρµόδιος για την τήρηση της δηµόσιας τάξης είναι το αστυνοµικό όργανο. Να συνεννοηθούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι αλλιώς δεν υπάρχει νοµιµότης.
Κύριε Βούτση, για φανταστείτε το άλλο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εσείς φαντάζεστε να θέλετε να πείτε
κάτι και να µη σας άφηναν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βορίδη, σας
παρακαλώ, όχι προσωπικές αναφορές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είναι προσωπικό, το ξέρει ο κ.
Βούτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, εσείς
είστε Κοινοβουλευτικός, µην το κάνετε αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το κάνουµε εν είδει µιας πιο ζωντανής προσέγγισης των θεµάτων, αλλά έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε,
είναι σωστή η παρατήρησή σας, δεν θα αναφερθώ προσωπικά.
Λέω, λοιπόν, για φανταστείτε το εξής: Απέναντι στους πέντε,
οκτώ, δεκαπέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν µία άποψη, να
ήταν και άλλοι πέντε, οκτώ, δεκαπέντε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που είχαν µία άλλη άποψη για τη νοµιµότητα. Πώς θα
το λύναµε; Πώς θα το λύναµε το ζήτηµα αυτό; Θα σπρωχνόµασταν, έτσι όπως, παραδείγµατος χάριν, το λύνουν άλλοι σε αυτήν
την Αίθουσα; Έτσι θα το λύναµε;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Μα, δεν το λύνουµε τώρα εδώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, αφού δεν θα το λύναµε
έτσι -και συµφωνούµε ότι δεν θα το λύναµε έτσι- πρέπει να αναγνωρίσουµε τη συγκρότηση της έννοµης τάξης και το ρόλο καθενός από εµάς µέσα σε αυτή. Ο ρόλος του Βουλευτή είναι να
συγκροτεί το νοµοθετικό σώµα. Ούτε διοικητικούς ελέγχους
κάνει ούτε ασχολείται µε το θέµα της εφαρµογής της νοµιµότητας παρά στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όχι στο
πεζοδρόµιο η εφαρµογή της νοµιµότητας, όχι έτσι!
Άρα, λοιπόν, για να συνεννοηθούµε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι ανάπηρη η δηµοκρατία! Είναι
ανάπηρη και υπό κατάργηση! Λυπάµαι πολύ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακόµα, εκείνο που δεν σκέφτεστε
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είναι ότι υπάρχει κόσµος, εργαζόµενοι που περιµένουν να πάρουν τις αποζηµιώσεις τους και δεν µπορούν να τις πάρουν, γιατί
το λογιστήριο είναι υπό κατάληψη και είναι τέσσερις µήνες τώρα
που δεν µπορούµε να πληρώσουµε αποζηµιώσεις, γιατί οι φίλοι
σας δεν αφήνουν να εκκαθαρίσουµε λογαριασµούς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όµως και αυτό δεν σας απασχολεί. Και η λειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης δεν σας απασχολεί. Τι σας απασχολεί; Το
συνδικαλιστικό παρεάκι και τα θέµατά του!
Δεν είµαστε στην ίδια γραµµή. Θα λειτουργήσει η δηµόσια τηλεόραση και χωρίς εσάς και θα είναι και πολύ καλύτερη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Είστε υπόλογος στον ελληνικό
λαό για τα πραξικοπήµατα που κάνετε! Θα τα βρείτε µπροστά
σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, δεν
έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, τι νοµίζετε ότι κάνετε τώρα;
Πουθενά δεν ακούγεστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στις έκτακτες
συνθήκες επιτρέπεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι επιτρέπεται; Να
φωνασκείτε; Τι να σας πω; Βουλευτής συνάδελφος είστε. Δεν
καταγράφεστε ούτε προσφέρετε κάτι.
Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε, στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, την εποχή του
µνηµονίου, όπως αρέσκονται να λένε πολλοί συνάδελφοι, εκτός
από τις αντοχές του ελληνικού λαού, µε ευθύνη συγκεκριµένων
πολιτικών δυνάµεων, όλων των πολιτικών δυνάµεων πλην του
ΠΑΣΟΚ –και ευτυχώς αναθεώρησαν κάποιοι τη στάση τους, η
Νέα Δηµοκρατία και η ΔΗΜΑΡ- έχει τεθεί σε δοκιµασία και τίθεται καθηµερινά η δηµοκρατία ως αστική δηµοκρατία, ως αστική
κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό σύστηµα
που έχει η Ελλάδα και καλώς ή κακώς δεν έχει σύστηµα κοµµούνας του Παρισιού. Τι να κάνουµε; Κουβέντες καθαρές.
Από τη λεκτική βία µέχρι τις αυτοδικίες και από την προσπάθεια νοµιµοποίησης της αυθαιρεσίας µέχρι τελικά και τον εκφασισµό της πολιτικής ζωής ο µεγάλος χαµένος είναι η δηµοκρατία
και η ποιότητά της.
Αστική δηµοκρατία έχουµε, λοιπόν, γι’ αυτό η αποκατάσταση
της νοµιµότητας είναι ευθύνη κάθε φορά της συντεταγµένης πολιτείας, η οποία –θα το πω για πολλοστή φορά- έχει το µονοπώλιο της βίας στην αστική δηµοκρατία και το ασκεί νοµίµως,
ελέγχεται γι’ αυτό, γι’ αυτό και το ασκεί λελογισµένα. Ο τρόπος
και ο βαθµός, µε τον οποίο ασκεί αυτό το δικαίωµα, χαρακτηρίζει
και την ποιότητα της δηµοκρατίας, είναι περισσότερο ή λιγότερο
δηµοκρατική ή αυταρχική.
Ζήτηµα πρώτο, λοιπόν, το κτήριο της Αγίας Παρασκευής είναι
όλων των Ελλήνων πολιτών που εµείς αντιπροσωπεύουµε –
αστική δηµοκρατία ξαναλέω έχουµε- εµείς είµαστε οι αντιπρόσωποι των Ελλήνων, οι τριακόσιοι και µέσω ηµών η Κυβέρνηση
ξαναδίνει στους πολίτες το κτήριο που τους ανήκει.
Δεν ανήκει στους δώδεκα που ήταν µέσα, όποιοι και αν ήταν
αυτοί. Ανήκει στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός έχει αντιπροσώπους. Σε αυτό το καθεστώς ζούµε, που είναι και το καλύτερο από τότε που υπάρχει άνθρωπος στη γη.
Δεύτερον, η ενέργεια αποκαθιστά την ελεύθερη και καθολική
λειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης.
Κάνετε διαρκώς επίκληση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Τι
έχει πει το Συµβούλιο της Επικρατείας; Να λειτουργήσει όσο το
δυνατόν ταχύτερα η δηµόσια τηλεόραση. Ποια είναι η δηµόσια
τηλεόραση; Καλώς ή κακώς είναι αυτή που ψήφισε η Βουλή των
Ελλήνων µε τη νόµιµη πλειοψηφία.
Στέκεστε διαρκώς στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
απευθυνόµενοι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει καµµιά αντίφαση στη στάση µας. Τα πράγµατα έχουν προχωρήσει. Έχει οριστεί υπεύθυνος Υπουργός αποκλειστικά για τη δηµόσια τηλεόραση. Έχει οριστεί διοικητικό συµβούλιο –έχει ψηφιστεί νόµος- και
επιτροπή ελεγκτική. Εκκρεµεί πρόσληψη χιλίων διακοσίων, χιλίων
τετρακοσίων περίπου εργαζοµένων για να λειτουργήσει καθολικά η δηµόσια τηλεόραση εν όψει και της Προεδρίας της χώρας
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µας το Γενάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με ποιον τρόπο προτείνει το ΠΑΣΟΚ και πώς σχολιάζει και πώς
στέκεται στα σηµερινά γεγονότα; Το ΠΑΣΟΚ, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εντελώς συµπτωµατικά
πάλι εγώ το εκπροσωπούσα πριν από εννέα ηµέρες, την προηγούµενη Τρίτη. Ακριβώς από εδώ, από το Βήµα της Βουλής κάλεσα τους εργαζόµενους στην ΕΡΤ να έρθουν σε διάλογο µε την
Κυβέρνηση και να αφήσουν ελεύθερο το κτήριο και κάλεσα και
τις πολιτικές δυνάµεις -που έσπευσαν σήµερα το πρωί- να βάλουν πλάτη για να αποδοθεί το κτήριο και να αποσυρθούν οι εργαζόµενοι. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ.
Προφανώς και δεν θέλαµε και είπαµε «όχι µε χρήση βίας». Και
τουλάχιστον απ’ ό,τι λέει το ρεπορτάζ µέχρι τώρα, δεν είχαµε
ούτε τραυµατισµό και ευτυχώς µέχρι τώρα φαίνεται να µην έχει
διαπιστωθεί καµµία φθορά στο κτήριο. Τα σηµειώνω και τα δύο
ως γεγονότα αισιόδοξα, για να βλέπουµε και κάτι αισιόδοξο πίσω
από τις αντιπαραθέσεις µας.
Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι, πέραν του να τοποθετηθούµε
για το τι ήταν και τι δεν ήταν η σηµερινή ενέργεια, θα πρέπει να
δούµε και το αντίστροφο, τι ήταν η συνέχιση της κατάληψης της
ΕΡΤ. Η συνέχιση της κατάληψης του Ραδιοµεγάρου της Αγίας
Παρασκευής στρεφόταν και στρέφεται –εάν συνεχιστεί- ευθέως
κατά του δικαιώµατος εργασίας των χιλίων εργαζοµένων ή µάλλον ανέργων -πολλοί από τους οποίους είναι απολυµένοι από την
ΕΡΤ- που αξιοκρατικά µέσω ΑΣΕΠ έχουν επιλεγεί για δύο µήνες
µε δικαίωµα παράτασης που τους δίνει νόµος που ψήφισε η
Βουλή, για να µπορέσει να ολοκληρωθεί οµαλά η Προεδρία.
Τι απαντάτε σε αυτούς τους εργαζόµενους που περιµένουν
ενάµιση µήνα τώρα να προσληφθούν; Τι απαντάτε;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Για τους απολυµένους τι λέτε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πιο πολλοί απολυµένοι είναι
σε αυτήν τη λίστα που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Αυτοί είναι οι διµηνίτες.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεύτερον, παρεµποδίζει την ταχεία ανασυγκρότηση και καθολική λειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης -και υπάρχει νόµος για το ποια είναι η δηµόσια
τηλεόραση- και βέβαια θέτει αντικειµενικά εµπόδια στην οµαλή
άσκηση της Προεδρίας της χώρας µας από το Γενάρη µήνα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των Βουλευτών, εγώ θα σας πω, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Βούτση, τη γνώµη µου. Προφανώς δεν
συµφωνώ µε αυτό που έλεγε προ ολίγου ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Προφανώς έχει συγκεκριµένα
δικαιώµατα ο Βουλευτής και µια µορφή ασυλίας που πρέπει να
την ασκεί ενσυνείδητα τότε που εκείνος κρίνει, πρέπει, βούλεται
κ.ο.κ.. Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ότι οι Βουλευτές αυτήν τη στιγµή
που µιλάµε έχουν δικαίωµα να µπουν στο κτήριο. Λόγο δεν
έχουν, κατά την ταπεινή µου γνώµη. Για ποιο λόγο να µπουν;
Μπορείτε να µου πείτε; Για ποιο λόγο διεκδικούσαν πριν από λίγο
να µπουν; Το βλέπαµε στα κανάλια, βλέπαµε Βουλευτές διαφόρων κοµµάτων να θέλουν να µπουν. Για ποιο λόγο ακριβώς; Δεν
µπόρεσα να καταλάβω.
Εγώ, αν ήµουν υπεύθυνος για το κτήριο, θα τους άφηνα να
µπουν. Αλλά θα έπρεπε να εξηγήσουν για ποιο λόγο θέλουν να
µπουν. Να κάνουν τι; Κι εγώ θέλω να πάω στην Αγία Παρασκευή,
εάν, όµως, η Βουλή ορίσει, κύριε Πρόεδρε, µία επιτροπή για να
εποπτεύουµε, για παράδειγµα, τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής του κτηρίου. Θα ήθελα να πάω, εάν υπήρχε λόγος όµως.
Για κανέναν άλλο λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Για ποιο λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν υπάρχει λόγος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δικαίωµα, λοιπόν, υπάρχει.
Λόγος, όµως, δεν υπάρχει.
Τέλος, σχετικά µε τα περί γραναζιού, κάτι που είναι αναβάθµιση από τα δεκανίκια: Πρώτα µας λέγατε δεκανίκι, τώρα µας
λέτε γρανάζι. Μάλλον πρόκειται για αναβάθµιση, γιατί το δεκανίκι
είναι απλό, ενώ το γρανάζι είναι εκλεπτυσµένο, δουλεµένο.
Τίποτα από όλα αυτά δεν είµαστε. Το ΠΑΣΟΚ είναι εγγυητής
σταθερότητας. Είναι το µόνο κόµµα που έχει στρατηγική. Είναι
το µόνο κόµµα που τόλµησε, έχοντας απέναντί του όλες τις πολιτικές δυνάµεις, να πει ότι αυτή η χώρα πρέπει, πρώτον, να απο-
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φύγει την άτακτη χρεοκοπία, στη συνέχεια να παραµείνει στο
ευρώ, να κάνει µε οδυνηρό τρόπο πλεόνασµα, για να µπορέσει
να βγει από τα µνηµόνια και να βάλει µπροστά το εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης. Θεωρητικά ακούγαµε άλλες στρατηγικές,
αλλά καµία άλλη δεν είδαµε.
Αυτό, λοιπόν, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εγγυητής της
σταθερότητας και της οµαλότητας. Και, αν θέλετε, να ενισχύσετε
την οµαλότητα, µέρα που είναι σήµερα. Γιατί σήµερα συµπληρώνουµε είκοσι µία ηµέρες και µπαίνουµε στην εικοστή δεύτερη
από την ηµέρα που ο Αρχηγός σας ήρθε εδώ και συκοφάντησε
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το θέµα των υποβρυχίων.
Δεν θα µας φέρετε επιτέλους την περιβόητη πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής; Μόνο συκοφαντίες περιφέρετε.
Δεν θα φέρετε στη Βουλή την πρόταση για εξεταστική επιτροπή
για τα υποβρύχια, για να τοποθετηθούµε όλοι, να µάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και να δούµε ποιος εξυπηρετεί ποια συµφέροντα; Δεν θα τη φέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η αστική δηµοκρατία, λοιπόν,
λέει ότι ο κορυφαίος θεσµός είναι το Κοινοβούλιο. Εδώ, λοιπόν,
να έρθει.
Και βλέπω στο βάθος και τον αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος
χθες επανέλαβε εκ µέρους σας τις συκοφαντίες για τον κ. Βενιζέλο και άρχισε να λέει πάλι για τους συνεταίρους, που ο ένας
είναι γρανάζι του άλλου και το ένα και το άλλο. Στη Βουλή, λοιπόν, για να λάµψει η αλήθεια!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κάνω ανακοίνωση,
κύριε Δρίτσα. Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε έθιξε προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έγινε καµµία
αναφορά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε έθιξε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα το κρίνει το Προεδρείο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε υποχρεωµένος
από τον Κανονισµό να µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν µπορείτε να µου στερήσετε τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, έχω
αρχίσει να µιλάω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε υποχρεωµένος
από τον Κανονισµό να µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, πρώτον, σηκωθήκατε την ώρα που έκανα την ανακοίνωση. Περιµένετε να κάνω την ανακοίνωση και µετά θα σας δώσω τον λόγο
επί προσωπικού. Και θα κρίνει η Βουλή αν υπάρχει προσωπικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό 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, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
από το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο «ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ» και
δεκαέξι µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Ζωγράφου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Δρίτσα, θα σας δώσω τον λόγο για ένα λεπτό, από τη
στιγµή που δεν έγινε καµία αναφορά στο όνοµά σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλετε να µε αφήσετε να εξηγήσω σε τι συνίσταται το προσωπικό.
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Ο κ. Κουκουλόπουλος έδειξε ευθέως εµένα, αναφερόµενος σε
χθεσινή µου ανακοίνωση –δεν είπε το όνοµά µου, αλλά δεν χρειάζεται προφανώς, ήταν ολοφάνερη η αναφορά στο δικό µου
πρόσωπο- λέγοντας ότι συκοφαντώ. Απέναντι σ’ αυτό, λοιπόν,
είναι προφανές ότι υπάρχει θέµα επί προσωπικού και ζητώ να
ασκήσω τα εκ του Κανονισµού δικαιώµατά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, σας
είπα ότι δεν έκανε καµία αναφορά σε κανένα πρόσωπο. Έκανε
µία πολιτική αναφορά τού τι ειπώθηκε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μιλάµε για γεγονότα. Αναφέρθηκε σε
µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εποµένως δεν υπάρχει θέµα προσωπικού. Εν πάση περιπτώσει, όταν θα πάρετε τον
λόγο επί της διαδικασίας…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έχω εγγραφεί επί του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, δεν µπορεί να γίνεται αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί στερείτε από έναν Βουλευτή το
δικαίωµα που ο Κανονισµός του αναγνωρίζει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε, να το θέσουµε ως θέµα στη Βουλή;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί το κάνετε;
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το Προεδρείο κρίνει
ότι δεν υπάρχει προσωπικό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, έχετε αυτό το δικαίωµα να κρίνετε;
Σας εξήγησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το έχω. Αν το αµφισβητείτε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα αφήνετε τον κάθε εκπρόσωπο
οποιουδήποτε κόµµατος να εκστοµίζει και να αφήνει υπονοούµενα χωρίς απάντηση; Είναι δυνατόν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αµφισβητείτε το δικαίωµα του Προεδρείου; Να θέσουµε το θέµα στη Βουλή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καπερνάρο,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό που κάνετε αποτελεί καταστρατήγηση του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξέρετε ότι εδώ και
πολλά χρόνια είµαι λάτρης του Κανονισµού. Σας είπα πως, αν
αµφισβητείτε την απόφαση του Προεδρείου, να τεθεί το θέµα
στην Ολοµέλεια. Αυτό λέει ο Κανονισµός.
Κύριε Καπερνάρο, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σηµείωσα αυτά που είπαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή των δύο συγκυβερνώντων κοµµάτων.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή αισθάνοµαι ότι σήµερα υφιστάµεθα και
πάλι µία κοινοβουλευτική ζηµία, µία δηµοκρατική ζηµία µε αυτά
που έγιναν, θέλω να απευθυνθώ στον κ. Βορίδη ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και να τον ρωτήσω το εξής: είπατε προηγουµένως ότι θέλετε ενιαία τηλεόραση, γιατί αυτό αποφάσισε το
Κοινοβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καπερνάρο, αν
κάνουµε προσωπικές αναφορές, δηµιουργούνται ζητήµατα.
Πείτε αυτά που θέλετε να πείτε για την εύρυθµη λειτουργία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Δεν παρευρίσκονται οι αρµόδιοι Υπουργοί. Να φροντίζατε να
είναι εδώ οι αρµόδιοι Υπουργοί. Σήµερα συµβαίνουν γεγονότα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καπερνάρο, οι
αρµόδιοι Υπουργοί…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εκπροσωπείται
η Κυβέρνηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εκπροσωπείται η Κυβέρνηση;
Απευθύνοµαι, λοιπόν, στον κύριο Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καπερνάρο,
υπάρχει ο αρµόδιος Υπουργός για το αρµόδιο νοµοσχέδιο.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Απευθύνοµαι, λοιπόν, στον
Υπουργό, αφού αναλαµβάνει την ευθύνη. Ας τα ακούσει ο Υπουργός που αναλαµβάνει την ευθύνη. Απευθύνθηκα στον κ. Βορίδη προηγουµένως, γιατί θεωρώ ότι είναι σηµαντικό αυτό που
είπε.
Ερωτώ λοιπόν το εξής. Βέβαια, είναι ρητορικό το ερώτηµα. Αν
τολµήσει, ας απαντήσει ο Υπουργός…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Και χθες τα ίδια
είπατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Βεβαίως, τα ίδια είπα. Βρήκατε το
έγγραφο εκ των υστέρων. Για τα άλλα δύο δεν απαντήσατε και
έχετε εκτεθεί…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ανεπανόρθωτα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: …και σας το λέω και σήµερα.
Ελάτε να µας δώσετε διορθωµένα αυτά που σας προτείναµε,
όπως διορθώσατε και αυτό από τα τρία που σας προτείναµε.
Έχουµε και άλλα αδιόρθωτα. Είστε εκτεθειµένος και µε όσα
έχετε πει και µε όσα έχετε πράξει.
Η Κυβέρνησή σας λέει ότι θέλετε ενιαία τηλεόραση, διότι αυτό
αποφάσισε το Κοινοβούλιο. Ποιο Κοινοβούλιο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αυτό το Κοινοβούλιο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε δύο Υπουργούς. Έτσι έκλεισε η τηλεόραση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ψηφίσαµε νόµο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αποφανθήκατε εσείς για το κλείσιµο της τηλεόρασης; Όχι βέβαια.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η δηµόσια τηλεόραση είναι
νόµος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας έδωσε σηµασία κανείς; Ήρθε
το θέµα στη Βουλή για να αποφασίσετε αν θα κλείσει η ΕΡΤ;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι, βέβαια. Σας έχουν γραµµένους. Μας έχουν γραµµένους! Ήταν πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που δεν κυρώθηκε από τη Βουλή. Δεν έχει έρθει στη
Βουλή για κύρωση, άρα µη µιλάτε για νοµιµότητα, γιατί εσείς
εξευτελίσατε τη νοµιµότητα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ήρθε νόµος! Τα µπλέκετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Λέµε τώρα, να πάρουµε και την
απόφαση των δικαστηρίων; Τι είπε ο κ. Μενουδάκος; Ναι, µεν
εντός τριµήνου, εντός εύλογου χρόνου –απευθυνόταν στους δύο
Υπουργούς, τον κ. Στουρνάρα και τον κ. Κεδίκογλου- να έρθει η
νέα ΕΡΤ, η νέα Δηµόσια Τηλεόραση µε οποιοδήποτε όνοµα, πλην
όµως –λέει στο σκεπτικό ο κ. Μενουδάκος- πρέπει να συνεχίσει
η παροχή ψυχαγωγίας, µόρφωσης και ενηµέρωσης προς τον ελληνικό λαό και την ελληνική οµογένεια. Έγινε αυτό; Γιατί αυτοχλευάζεστε µε το να µιλάτε για νοµιµότητα; Γιατί αυτοκοροϊδεύεστε µε το να λέτε ότι τηρήθηκε η νοµιµότητα; Έγινε αυτό;
Αυτό τι σηµαίνει; Ότι έπρεπε να µείνει ανοικτή η ΕΡΤ, να συνεχίζεται η ροή του προγράµµατος για να επιτυγχάνεται η ψυχαγωγία, η µόρφωση και η ενηµέρωση του ελληνικού λαού και της
ελληνικής οµογένειας. Έγινε αυτό; Όχι, ασφαλώς.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Με την κατάληψη γίνονται όλα αυτά;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Στην πατρίδα του που διαµαρτύρεται δεν έπιανε ΕΡΤ. Στη Μυτιλήνη υπήρχε η πιο σιωπηρή ή µάλλον η πιο θορυβώδης αλαλία! Η πιο θορυβώδης σιωπή. Στη
Μυτιλήνη δεν έπιανε η ΕΡΤ και δεν µίλησε. Διαµαρτύρεται τώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Δεν έπιανε η ΕΡΤ; Ξέρετε εσείς ότι δεν
έπιανε η ΕΡΤ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
καθίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μιλήσατε για ενιαία τηλεόραση.
Θέλουµε να τηρείται η νοµιµότητα και να πειθαρχούµε στις δικαστικές αποφάσεις. Τι είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας; Επικύρωσε αυτά που είπε ο κ. Μενουδάκος στην προσωρινή του
διαταγή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και ξέρετε τι είπε προσφυέστατα
µία γυναίκα µέλος του Συµβουλίου της Επικρατείας; Πρόκειται
για την κ. Καραµανώφ. Αξίζει να λέµε και τα ονόµατα για µερι-
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κούς οι οποίοι «κρατούν Θερµοπύλες». Διαφώνησε. Ήταν τέσσερα προς ένα κι εκείνη ήταν το ένα της µειοψηφίας. Οι εξελίξεις
στο δίκαιο οφείλονται στις µειοψηφίες.
Και είπε η κυρία ότι θα έπρεπε παράλληλα, αν θέλετε να καταργήσετε την ΕΡΤ και να φέρετε µία άλλη, να την είχατε προετοιµάσει και να ήταν έτοιµη να λειτουργήσει αντ’ αυτής. Δηλαδή
κλείνετε την ΕΡΤ, ανοίξτε αµέσως την άλλη, έτσι ώστε –λένε οι
αποφάσεις των δικαστηρίων- να συνεχιστεί η παροχή ψυχαγωγίας, µόρφωσης και ενηµέρωσης προς τον ελληνικό λαό και την
ελληνική οµογένεια.
Και φτάσαµε σήµερα σε αυτό το κατάντηµα, διότι οι αλυσίδες
στην ΕΡΤ -σηµασία έχει η εικόνα- µε τη χειροπέδα που την αποτύπωσε ο φακός κάνει το γύρο του κόσµου. Αν σας τιµά, χαλάλι
σας. Εµάς δεν µας τιµά. Μπήκαν σήµερα «αλυσίδες» και «χειροπέδες» στην αξιοπρέπεια του Έλληνα, τη νοµιµότητα, αν θέλετε
εσείς, και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να το χαρακτηρίσετε.
Αυτό που άκουσα εγώ από τον κ. Κεδίκογλου το πρωί «δεν έχω
εικόνα και δεν γνωρίζω τι γίνεται» σας τιµά; Ο αρµόδιος Υπουργός, ο εις εκ των δύο που ανέλαβε, σύµφωνα µε τις αποφάσεις
των δικαστηρίων, να φτιάξει τη νέα Δηµόσια Τηλεόραση, σας
τιµά που έβγαινε στις τηλεοράσεις και έλεγε ότι δεν έχει εικόνα;
Και ένα δεύτερο, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε ποιας απόφασης
έγινε εκτέλεση και πήγε σήµερα στην ΕΡΤ, όταν δεν έχει κυρωθεί
η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου –που είστε και Υπουργός- κι
εσείς, κύριε Βορίδη, που είστε καλός δικηγόρος;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποια απόφαση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ποια απόφαση; Γνωρίζετε; Ερήµην έγινε σήµερα, όπως έγινε η επέµβαση στην ΕΡΤ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παγία είναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γνωρίζετε µε ποια απόφαση και
µε ποιο έγγραφο, µε ποια διάταξη, µε ποιο ένταλµα; Δεν έπρεπε
να το γνωρίζει η ελληνική Βουλή;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιο ένταλµα; Αυτόφωρα αδικήµατα
ήταν! Αυτά χρειάζονται απόφαση;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Παράνοµα κατείχαν το κτήριο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αυτό µε το οποίο «µπουκάρησαν»
τα ΜΑΤ στην ΕΡΤ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κάνετε λάθος. Τα έχετε µπλέξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ακούστε τώρα, να µιλήσουµε για
τις παρανοµίες. Παράνοµη είναι η Κυβέρνηση, η οποία…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν αφήνετε όµως να ενηµερωθείτε. Είστε και ανενηµέρωτοι
και σας γράφουν και στα παλιά τους τα παπούτσια και δεν σας
δίνουν σηµασία και σας έχουν φέρει σε τέτοια δύσκολη θέση που
δεν τολµάτε να πάτε προς τα πάνω να µιλήσετε µε τους ανθρώπους και σας λέω το εξής…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εσείς τα λέτε αυτά. Πάµε µαζί όπου
θέλετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μαζί; Θα το τολµήσουµε µετά,
γιατί µέχρι τώρα βλέπω..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καπερνάρο,
όταν κάνετε προσωπικές αναφορές…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τι να κάνω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πείτε αυτά που θέλετε να πείτε χωρίς να χρησιµοποιείτε τα ονόµατα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Βεβαίως, δεν είστε ενηµερωµένος,
κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Λέµε, λοιπόν, ότι η παρανοµία αρχίζει και τελειώνει σε εσάς, στην Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ,
διότι δεν αποχρεώσατε από τους ανθρώπους αυτούς τα µηχανήµατα που είναι χρεωµένα. Όµως, δεν µιλά κανείς τώρα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι να πούµε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μας αποσβολώσατε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν αποζηµιώσατε τους ανθρώπους αυτούς που θεωρείτε εσείς ότι είναι απολυµένοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Τώρα που τα παραλάβαµε θα τα
αποχρεώσουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν αποζηµιώσατε. Διαβάστε τις
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θεµελιώδεις αρχές του Εργατικού Δικαίου. Απολυµένος είναι
αυτός του οποίου προκαταβάλλονται όλα τα δικαιώµατα, εξοφλείται, υπογράφει πράξη εξοφλήσεως και φεύγει. Το κάνετε µε
δόσεις. Τις δόσεις αυτές τις έχετε καταβάλει; Όχι, βέβαια. Και
σήµερα στις 4.00’ η ώρα «µπουκάρατε» στην ΕΡΤ µε αυτόν τον
τρόπο.
Βεβαίως, ποιος θέλει καταλήψεις δηµόσιων κτηρίων; Ασφαλώς
κανείς. Συµφωνούµε απόλυτα. Όµως σας είπε η απόφαση των
δικαστηρίων εντός τριών µηνών ή εντός ευλόγου χρόνου. Δεν
ήσασταν ικανοί να βρείτε θεραπεία στο διάλογο;
Δεν είστε ικανοί; Είστε τόσο ανίκανοι να βρείτε λύσεις µε τους
συγκεκριµένους ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους εκεί
στην ΕΡΤ, ξέχωρα από αυτούς που έχετε διορίσει και είναι δικοί
σας; Μιλώ για τους άλλους, που µπήκαν µε κάποια στοιχεία ικανότητας, δεν µπορούσατε να βρείτε λύσεις; Τέτοια ανικανότητα
έχετε στο να βρείτε κοινά στοιχεία να λήξει το θέµα αυτό; Για
ποιο λόγο;
Εσείς λέτε ότι έχουµε δηµοκρατία και αυτοί οι άνθρωποι αυτό
λένε, ότι «έχουµε δηµοκρατία και ζητούµε διάλογο». Όσες φορές
έγινε διάλογος, τελικά η απάντηση ήταν µονόλογοι της Κυβέρνησης, δεν τα βρίσκατε και κάποια στιγµή µπήκαν τα τανκς, δηλαδή, µπήκαν οι αλυσίδες, µπήκαν τα λουκέτα και οι χειροπέδες.
Κάπως έτσι είχε µπει -µη γελάτε- και το τανκ στο Πολυτεχνείο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ντροπή!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κάπως έτσι είχε γίνει. Ξαφνικά
µπήκε ένα τανκ. Ξαφνικά µπαίνουν αυτά. Ξαφνικά µπήκαν τα
ΜΑΤ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μπράβο! Τα είπε όλα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνοντας θα ήθελα να ακούσετε και αυτό. Σας κατανοώ.
Κύριε Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, ντροπή είναι να έχετε εκλογικό σύστηµα -γι’ αυτό και
σας έχουν απαξιώσει και εµάς έχουν απαξιώσει- όπου είστε πενήντα Βουλευτές της Κυβέρνησης «Βουλευτές-µπόνους». Αυτό
είναι ντροπή. Σε ένα δηµοκρατικό σύστηµα έχουµε Κυβέρνηση,
όπου οι πενήντα Βουλευτές είναι µπόνους. Αυτό δεν γίνεται ούτε
στην Αφρική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Καθίστε να αναλογιστείτε και να
προβληµατιστείτε τι είναι ντροπή. Με πενήντα Βουλευτές-µπόνους κυβερνάτε και λέτε ότι είναι ντροπή. Ξέρετε γιατί; Ο λόγος
της απαξίωσης αυτός, να περνούν είκοσι έξι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, όταν νοµίζω πως γνωρίζετε τι λέει το άρθρο
44 για τέτοιες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και πότε γίνονται. Αυτή τη ντροπή αυτή σας τη χαρίζω, διότι σας αξίζει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Θα ψηφίσετε υπέρ, όταν έρθει µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τις αµυντικές βιοµηχανίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήταν παράλειψη να µην ευχαριστήσω τον προλαλήσαντα
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος µας υπενθύµισε –ευτυχώς!- ότι το κόµµα του είναι ο µοναδικός εγγυητής
σταθερότητας σε αυτήν τη χώρα. Όµως, µαζί µε εµένα θεωρώ
ότι πρέπει και η Νέα Δηµοκρατία να τον ευχαριστήσει δηµοσίως,
γιατί µαζί µε αυτό το κόµµα συγκυβερνούν και είδαµε µε ποιον
τρόπο εννοούν την οµαλότητα, τη σταθερότητα και τη νοµιµότητα.
Εις ό,τι αφορά τον όρο «νοµιµότητα», θα επανέλθω λίγο αργότερα, γιατί αισθάνοµαι και κάποια αµηχανία, όταν µάλιστα µιλούν για νοµιµότητα εκλεκτοί εκπρόσωποι µιας παράνοµης
συγκυβέρνησης, αυτοί οι οποίοι έχουν καταστρατηγήσει κάθε έννοια θεσµού, έχουν διαλύσει το Σύνταγµα, δεν σέβονται κυριολεκτικά ούτε το ρόλο των Βουλευτών.
Εις ό,τι αφορά την ΕΡΤ, επειδή είχε γίνει συζήτηση προ µηνών
για το θέµα αυτό µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, είχαµε τοπο-
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θετηθεί και βάλαµε µία διαχωριστική γραµµή. Για εµάς άλλο
πράγµα είναι οι απλοί εργαζόµενοι, αυτοί οι οποίοι δυστυχώς
αναγκάζονται να πληρώνονται 600 ευρώ, 700 ευρώ ή ενδεχοµένως 800 ευρώ, όλοι αυτοί οι απλοί άνθρωποι, δηλαδή, οι οποίοι
ζουν µε δανεικά και δεν έχουν να πληρώσουν φόρους και χαράτσια και άλλο είναι να µιλάµε για µεγαλοδηµοσιογράφους συνδικαλισταράδες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε καν πού πέφτει το
στούντιο στο οποίο πρέπει να δουλέψουν, οι οποίοι πληρώνονται
µε ποσά-µαµούθ και οι οποίοι πληρώνονται για να λένε ψέµατα
στον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Άλλο, λοιπόν, οι µεν, οι οποίοι πράγµατι πρέπει να πληρωθούν
και έχουν το δικαίωµα στην εργασία, ακόµα και οι άνθρωποι
αυτοί οι οποίοι ανήκουν σε άλλους κοµµατικούς χώρους –δεν
τους ξεχωρίζουµε- και άλλο οι µεγαλοδηµοσιογράφοι, οι οποίοι
από εµπάθεια ξέρουν µόνο να υβρίζουν και να καθυβρίζουν ένα
νόµιµο πολιτικό κόµµα.
Εις ό,τι αφορά την επέµβαση της Αστυνοµίας, εγώ έχω την
άποψη ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Η Αστυνοµία θα έπρεπε
να συλλάβει εκείνους οι οποίοι δεν ντράπηκαν να πολιτικολογήσουν πάνω στα πτώµατα δύο νεαρών συναγωνιστών. Μάλιστα
κάποιος από µεγάλο κανάλι, άσχετα αν είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό,
είπε ότι θα µπορούσαν να είχαν σκοτωθεί και άνθρωποι. Αυτή η
δήλωση είναι ικανή από µόνη της να δικαιολογήσει τη σύλληψή
του από αστυνοµικές δυνάµεις και όχι να βλέπουµε αυτά τα καραγκιοζιλίκια, αυτό το επικοινωνιακό σόου που έκανε σήµερα τα
χαράµατα ο κ. Σαµαράς και η Νέα Δηµοκρατία.
Όµως, εις ό,τι αφορά όλο το δηµοσιογραφικό κόσµο, έχω να
καταγγείλω και το εξής. Δεν είδα την απαιτούµενη ευαισθησία
από όλους εδώ µέσα να µιλήσουν για νοµιµότητα, για δεοντολογία και άλλα που επικαλείστε συχνά-πυκνά, όταν διέσυραν ένα
νόµιµο πολιτικό κόµµα, όταν έβγαζαν µε χειροπέδες τρεις συναγωνιστές, χωρίς να φέρουν καν την υπόθεση εδώ πέρα για να
γίνει η άρση ασυλίας, οι οποίοι κατηγορήθηκαν άδικα. Δεν είπατε
ούτε λέξη.
Σήµερα µιλάτε για τους δηµοσιογράφους, για την ΕΡΤ και για
τη δηµόσια τηλεόραση. Και επειδή είπατε ότι η ΕΡΤ είναι και στην
κυριότητα του ελληνικού λαού, δεν θα µπορούσα να διαφωνήσω.
Πόσα χαράτσια έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός µέσα από λογαριασµούς για αυτό το απόκτηµά του; Ξέρετε, µάλιστα, ότι είναι
παράνοµο και µε απόφαση δικαστηρίου. Αυτά τα πράγµατα γιατί
δεν τα λέτε; Διότι δεν σας συµφέρει!
Εις ό,τι αφορά το θέµα αυτό, κυρία Πρόεδρε –ολοκληρώνω,
γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, µου αρέσει πάντα να
µιλώ επί της ουσίας- θεωρώ ότι η υποκρισία περισσεύει. Για µας,
αυτό είναι ένα µεγάλο επικοινωνιακό σόου της χούντας ΣαµαράΒενιζέλου που προετοιµάζουν νέα µέτρα και που πανηγύριζαν
προ ηµερών και έλεγαν «θα έρθει η τρόικα, αλλά θα κάνουµε
σκληρή διαπραγµάτευση, δεν θα έρθουν ούτε οριζόντια ούτε κάθετα µέτρα».
Μετά παραδέχθηκαν ότι έρχεται νέο µνηµόνιο, νέα µεσοπρόθεσµα, νέα χαράτσια, νέοι φόροι. Και πώς θα µπορούσαν να καλύψουν αυτό το µεγάλο έγκληµα και την εξαπάτηση του εκλογικού σώµατος; Με µία επικοινωνιακή φούσκα σαν τη σηµερινή!
Θα δούµε πολλές τέτοιες στο µέλλον και είµαστε βέβαιοι γι’
αυτό, γιατί για τα ψηφαλάκια η συγκυβέρνηση έχει αποδείξει ότι
δεν είναι ικανή να σταµατήσει πουθενά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ματθαιόπουλε.
Θα ολοκληρώσουµε µε τον κ. Νικόλαο Τσούκαλη από τη Δηµοκρατική Αριστερά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα κι εγώ να µιλήσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε µιλήσει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να πω και κάτι
ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με ενηµέρωσαν. Εντάξει, κύριε Καραθανασόπουλε, θα σας δώσω τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα χρειαστείτε
τα οκτώ λεπτά, κύριε Τσούκαλη ή λιγότερα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα δούµε, κυρία Πρόεδρε. Θα δείξει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι τόσο τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί η µία πλευρά, όσο και τα αντεπιχειρήµατα που χρησιµοποιεί η άλλη πλευρά, κάνουν εξίσου κακό
στην αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία, όπως ανέφερε, αν δεν
κάνω λάθος, ο κ. Κουκουλόπουλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που έγινε σήµερα ήταν το
χρονικό µίας προαναγγελθείσας εξέλιξης. Ήταν κάτι το οποίο
ήταν αναµενόµενο. Επειδή, λοιπόν, κάποιοι έχουν κοντή µνήµη,
θα πρέπει να θυµίσουµε κάποια πράγµατα, τα οποία ειπώθηκαν
σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Τόσο εµείς, όσο και το ΠΑΣΟΚ, κατά την κρίσιµη εκείνη περίοδο, είχαµε θέσει το θέµα της ουσίας των µεταρρυθµίσεων.
Επί τη ευκαιρία, λοιπόν, της ΕΡΤ, είχαµε πει ότι καµµία µεταρρύθµιση δεν µπορεί να είναι βιώσιµη, αν δεν συνοδεύεται από
αντίστοιχες διαδικασίες που να νοµιµοποιούν αυτήν τη διαδικασία και είχαµε πει συγκεκριµένα ότι η αναγκαία αναδιάρθρωση
της ΕΡΤ, η εκ βάθρων αναδιάρθρωση της δηµόσιας τηλεόρασης,
πρέπει να γίνει εν λειτουργία. Παραδόξως, τώρα ακούµε το σωστό για τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, ότι δηλαδή αυτά πρέπει να εξυγιανθούν εν λειτουργία. Και αυτό είναι το σωστό. Αυτό,
όµως, δεν ίσχυσε για την ΕΡΤ.
Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό που έγινε
σήµερα είναι ίσως το τελευταίο –ευχόµαστε να είναι το τελευταίο- λάθος µίας αλυσίδας λαθών που ξεκίνησε µε εκείνο που
έγινε τότε.
Απευθύνοµαι, µάλιστα, προς όλες τις πτέρυγες και θέτω ένα
απλό ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πόσο ώριµο ή
ανώριµο είναι ένας Πρωθυπουργός ή ένας Αρχηγός ή Αρχηγοί
πολιτικών κοµµάτων, κάποια στιγµή να παραδεχθούν δηµοσίως
ότι έκαναν ένα λάθος και να πουν «επιτέλους, αφού το κάναµε
το λάθος, ας καθίσουµε όλοι µαζί να το διαχειριστούµε σωστά
ούτως ώστε οι συνέπειες να είναι όσο το δυνατόν πιο µικρές, πιο
ήπιες»;
Γιατί το λέω αυτό; Αυτό το λέω, γιατί άκουσα προχθές τον κ.
Σαµαρά στη συνέντευξή του να υπεραµύνεται της επιλογής του
εκείνης –και απευθύνοµαι, βεβαίως και στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση µ’
αυτό-, επιµένοντας ότι αυτή ήταν η σωστή λύση για την ΕΡΤ και
ότι αν δεν ακολουθούσε αυτήν τη διαδικασία, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να αναδιαρθρωθεί η ΕΡΤ.
Τώρα, όσον αφορά κατά πόσον ήταν πραγµατική η βούληση
για µεταρρύθµιση, ρωτήστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον
παριστάµενο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ο οποίος
αγωνίζεται να προσθέσει τις δύο χιλιάδες των υπαλλήλων στις
τέσσερις χιλιάδες που είναι προς απόλυση.
Έτσι, λοιπόν, τίθεται ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα σε σχέση
µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, διότι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η ΕΡΤ ήταν η αφορµή. Η βασική αιτία ήταν η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου που είχε προηγηθεί.
Και επειδή ακούστηκαν πολλά για την προάσπιση της αστικής
δηµοκρατίας ας εξηγηθούµε.
Πρώτον, όσον αφορά τη µορφή των µεταρρυθµίσεων, τοποθετήθηκα προηγουµένως και πολύ θα ήθελα να αναφερθεί κάποιος από τους συναδέλφους ή τις συναδέλφισσες σε αντίστοιχο
παράδειγµα επίτευξης µεταρρύθµισης σε ένα σύγχρονο κράτος
δικαίου της Ευρώπης, δηλαδή στο πού ακολουθήθηκε η τακτική
του ξαφνικού θανάτου, προκειµένου να επιτευχθεί µια µεταρρύθµιση.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Απευθύνοµαι γι’ άλλη µία φορά στους συναδέλφους του
ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η
οποία δεν ήρθε προς κύρωση. Το είχαµε αναφέρει και σε προηγούµενη παρέµβασή µας, πριν λίγες µέρες, ότι θα είναι τεράστιο πλήγµα στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος, στον
κοινοβουλευτισµό και στην τήρηση του Συντάγµατος, µία πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου να απολέσει την ισχύ της διά της
αδρανείας.
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Ψηφίστηκαν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα περίπου είκοσι µε είκοσι µία πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Είπα και πριν λίγο
σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι ότι -αν θυµάµαι καλά- είναι η µοναδική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µεταπολιτευτικά η οποία
δεν ήρθε για κύρωση. Για ποιον λόγο; Μήπως επειδή κάποιοι θα
θεωρούσαν ότι αν η Βουλή ετοποθετείτο γνήσια και αυθεντικά
πάνω στη νοµιµοποίηση της συγκεκριµένης πράξης, θα κινδύνευε η κυβερνητική συνοχή; Μπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κινηθεί ένας κράτος δικαίου, ένα σύγχρονο δηµοκρατικό
πολίτευµα µε τέτοιες αντιλήψεις, δηλαδή ότι η τήρηση συνταγµατικών δεσµεύσεων θα πλήξει την κυβερνητική οµαλότητα;
Έτσι, λοιπόν, οδηγηθήκαµε εδώ που οδηγηθήκαµε.
Επειδή αναφέρθηκε και η περίπτωση των Βουλευτών οι οποίοι
παρευρέθηκαν σήµερα έξω από το Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ, θέλω
να πω -νοµίζω ότι είναι σαφέστατο και ας το αποφασίσουµε κάποια στιγµή- ότι µπορεί ο Βουλευτής να παρευρίσκεται οπουδήποτε επιθυµεί και έχει δικαίωµα να παρεµβαίνει. Αυτό το
δικαίωµα το έχει. Είναι άλλο αυτό και άλλο αυτό που επικαλέστηκε ο κ. Κουκουλόπουλος, δηλαδή για ποιον λόγο είναι εκεί.
Για την πρώτη περίπτωση κρίνει το Σύνταγµα. Για τη δεύτερη περίπτωση, επειδή είναι πολιτικό, κρίνει ο λαός, κρίνουν οι ψηφοφόροι. Είναι σαφές.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν είπα και εγώ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ενίσχυσα αυτό το οποίο αναφέρατε.
Όµως συνέβη και οι αστυνοµικοί επικαλέστηκαν γνώµη του εισαγγελέα. Ισχύει αυτό; Δόθηκε εντολή από την εισαγγελική αρχή
να εµποδιστούν οι Βουλευτές ή ήταν απλώς µια παρορµητική
ενέργεια των αστυνοµικών δυνάµεων; Αυτό πρέπει να ελεγχθεί.
Τέλος, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως είπα, έχασε
την ισχύ της διά της αδρανείας. Και ούτως εχόντων των πραγµάτων, ποια είναι η εξέλιξη;
Τίθεται, κυρία Πρόεδρε, ένα σοβαρό θέµα, όσον αφορά τη λειτουργία και τα όρια λειτουργίας του ίδιου του συνδικαλιστικού
κινήµατος. Πόσο µπορούσε να διαρκέσει όλη αυτή η κατάσταση;
Θα πρέπει εδώ να τοποθετηθούν οι πτέρυγες της Βουλής οι
οποίες αντιτίθενται σ’ όλο αυτό το οποίο έγινε. Πόσο θα µπορούσε να κρατήσει;
Η εκτίµησή µας είναι ότι η ωριµότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος σε αυτήν τη φάση θα έπρεπε να επιδειχθεί µε πρωτοβουλίες και µε ενέργειες οι οποίες δεν θα διατηρούσαν αυτό το
συγκεκριµένο καθεστώς.
Επί πέντε µήνες υπήρχε η κατάληψη. Εµείς λέµε ότι µέχρις
ενός ορισµένου σηµείου ήταν δικαιολογηµένη, µέχρις ότου –είπαµε- να εξαντληθεί η ισχύς της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ούτως εχόντων των πραγµάτων, θα υπάρξει παρέµβαση εκ µέρους όλων των πολιτικών δυνάµεων, ούτως ώστε αυτό για το
οποίο κατηγορείται η Κυβέρνηση, ότι δηλαδή προσπαθεί να χειραγωγήσει τη νέα Δηµόσια Τηλεόραση, να µην το πετύχει και να
αποκτήσουµε πράγµατι µια δηµόσια τηλεόραση µε όλα αυτά τα
στοιχεία τα οποία όλοι θέλουµε; Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα!
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά δηλώνουµε ότι θα είµαστε
παρόντες σε αυτήν τη διαδικασία διαµόρφωσης της νέας Δηµόσιας Τηλεόρασης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Απ’ ό,τι µε ενηµερώνουν, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τοποθετηθεί επί του
θέµατος και θα πρέπει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω
να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορείτε
να θέλετε, γιατί είστε εκτός της διαδικασίας. Έτσι κι αλλιώς, ήµασταν εκτός της διαδικασίας. Με όλο το σεβασµό…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς, δεν εξάντλησα το χρόνο µου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποιο χρόνο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τα οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα πάρουµε
δευτερολογίες, δηλαδή, τώρα; Εν πάση περιπτώσει, ας τον
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εξαντλούσατε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα κάνω χρήση της δευτερολογίας µου τότε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν γίνεται,
όµως, έτσι. Θα περιµένετε το χρόνο της δευτερολογίας σας. Όχι
τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέτε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πώς θα γίνει
τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε; Μίλησαν όλοι οι συνάδελφοι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, τώρα συζητάµε το
ζήτηµα, κυρία Πρόεδρε. Θα τοποθετηθούµε ξανά µετά από δύο
ώρες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, τι να κάνουµε τώρα; Τοποθετηθήκατε. Δεν ήµουν παρούσα στην Έδρα,
αλλά βλέπω ότι µιλήσατε για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω τα υπόλοιπα
πέντε λεπτά, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κάποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να µιλήσουν περισσότερο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να µιλήσω, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στη δευτερολογία; Σαν τι, δηλαδή, να σας δώσω το χρόνο; Πείτε µου σε ποια
διαδικασία να το προσαρµόσω, για να µην είµαι και εγώ εκτεθειµένη πρώτα απ’ όλα απέναντι στον εαυτό µου και µετά απέναντι
στους συναδέλφους, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα συζητάµε το συγκεκριµένο θέµα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Καραθανασόπουλε, θα πάρετε το λόγο στη δευτερολογία σας και εκεί
µπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Το λέω µε όλο το σεβασµό σε εσάς
και στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι τώρα θέλω να µιλήσω, κυρία Πρόεδρε! Τώρα θέλω τον λόγο, πριν ολοκληρωθεί
η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά τον κύριο Υπουργό τότε, θα να κάνω χρήση του δικαιώµατος της δευτερολογίας
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όταν θα έρθει
η ώρα της δευτερολογίας σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όταν θα έρθει η
ώρα. Μετά τον κύριο Υπουργό που θα µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τις τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων και θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας µία αναφορά
στην τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρθηκε σε υπονόµευση της δηµοκρατίας ως
αποτέλεσµα της παρέµβασης που έγινε σήµερα το πρωί στο κτήριο της ΕΡΤ.
Πιστεύω ότι η δηµοκρατία µας θα έχει πραγµατικά αναβαθµιστεί όταν η εφαρµογή του νόµου δεν θα αποτελεί πια είδηση.
Αυτή θα είναι η πραγµατική αναβάθµιση της δηµοκρατίας µας.
Διότι η πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι το ραδιοµέγαρο τελεί υπό κατάληψη από τις 11 Ιουνίου. Εδώ και τέσσερις
µήνες έγινε µια προσπάθεια από τους αρµόδιους Υπουργούς –
δεν είµαι εγώ ο αρµόδιος Υπουργός για τα ζητήµατα της ΕΡΤγια να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση µε τρόπο ήπιο και συναινετικό.
Ενδεχοµένως θα µπορούσε να ασκηθεί κριτική στην Κυβέρνηση γιατί κράτησε τόσο πολύ αυτή η περίοδος του συναινετικού
διαλόγου. Όµως, δεν µπορείτε να ασκείτε κριτική στην Κυβέρνηση γιατί εφαρµόζει το νόµο και αποµακρύνει εργαζόµενους, οι
οποίοι παράνοµα έχουν καταλάβει ένα δηµόσιο κτήριο.
Και κάτι ακόµα. Η δηµόσια τηλεόραση σήµερα εκπέµπει από
άλλες εγκαταστάσεις, εικάζω µε αυξηµένο κόστος σε σχέση µε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

το πώς θα µπορούσε να εκπέµπει, εάν είχε τη δυνατότητα να
είναι στο ραδιοµέγαρο. Φαντάζοµαι ότι και η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών δεν είναι η αντίστοιχη µ’ αυτή η οποία θα
ήταν εάν µπορούσε η καινούργια µεταβατική ΕΡΤ να εκπέµπει
από το ραδιοµέγαρο. Αυτό δεν είναι κάτι που σας προβληµατίζει;
Και έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο. Άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεόραση –και όχι στη
Βουλή- τον κ. Λαφαζάνη, να λέει ότι η ΕΡΤ ανήκει στους εργαζόµενους, ότι το ραδιοµέγαρο ανήκει στους εργαζόµενους. Έχω
δύο ερµηνείες γι’ αυτήν την τοποθέτηση: Ή τελεί σε καθεστώς
σύγχυσης, επειδή τον «άδειασε» ο Πρόεδρός του από το µακρινό
Τέξας ή, ενδεχοµένως, να είναι επηρεασµένος από το γεγονός
ότι σήµερα είναι η επέτειος της Οκτωβριανής Επανάστασης και
ίσως σκέπτεται να επαναφέρει τη λογική των σοβιέτ στην Ελλάδα.
Όµως, σε καµµία περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν µπορεί να ακούγεται υπεύθυνα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι το κτήριο της ΕΡΤ, η περιουσία του ελληνικού λαού,
ανήκει στους εργαζόµενους. Και θα ήθελα µία τοποθέτηση επ’
αυτού. Θα ήθελα να µας πείτε αν προσυπογράφετε αυτήν την
άποψη. Είναι άλλο να λέτε ότι ανήκει στον ελληνικό λαό και τελείως διαφορετικό να λέτε ότι η δηµόσια περιουσία ανήκει στους
εργαζόµενους. Δεν ανήκει στους εργαζόµενους. Πληρώθηκε µε
χρήµατα του ελληνικού λαού, σ’ αυτόν ανήκει και σ’ αυτόν αποδίδεται.
Και κλείνω µε µία παρέµβαση, µε µία απάντηση στην τοποθέτηση του κ. Τσούκαλη. Πράγµατι η τελική επιτυχία του κυβερνητικού εγχειρήµατος θα κριθεί από την ταχύτητα µε την οποία θα
λειτουργήσει η καινούργια Δηµόσια Τηλεόραση, αλλά και από
τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργήσει. Και το σχέδιο της Κυβέρνησης –και έχουµε στη διάθεσή µας ένα σύγχρονο θεσµικό
πλαίσιο για να µπορούµε να το υλοποιήσουµε- είναι να έχουµε
µια δηµόσια τηλεόραση η οποία να σέβεται τα χρήµατα του φορολογούµενου, να λειτουργεί µε λιγότερο προσωπικό, χωρίς
κοµµατικές παρεµβάσεις και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.
Αυτός είναι το τελικός στόχος. Και πράγµατι, όσο πιο γρήγορα
φτάσουµε σ’ αυτόν τον τελικό στόχο, τόσο το καλύτερο.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινείται η Κυβέρνηση. Kαι για να µπορέσουµε να φτάσουµε µια ώρα αρχύτερα σ’ αυτόν τον τελικό
στόχο, έπρεπε να συµβεί αυτό το οποίο έγινε σήµερα, το οποίο
ενδεχοµένως θα έπρεπε να είχε γίνει και πολύ νωρίτερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει και µία ένταση, υπάρχει και µία αντιδικία. Όµως αυτό είναι µέσα στο πλαίσιο του δηµοκρατικού διαλόγου, αρκεί βέβαια να γίνεται και στα όρια της ευπρέπειας και
της εκτίµησης µεταξύ µας.
Συνέχιση της συζήτησης…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί το κάνετε
αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει συµβεί πολλές
φορές να αντιπαρατιθέµεθα και να λέγουν και να αντιλέγουν οι
Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι. Δεν µπορεί να γίνεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εποµένως,
εσείς προτείνετε τώρα µε τον τρόπο σας ότι πρέπει να υπάρξει
ένας δεύτερος κύκλος συζήτησης, να αφήσουµε πίσω το νοµοσχέδιο το οποίο έχουµε προς συζήτηση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Από τη στιγµή που
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υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα και αφού µίλησε και ο κύριος
Υπουργός, τότε και εµείς µπορούµε να κάνουµε χρήση του δικαιώµατος της δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποιος χρόνος
υπάρχει; Ο χρόνος έχει οριστεί να υπάρχει για το νοµοσχέδιο κι
έχει οριστεί να γίνει σήµερα συζήτηση σε µία µόνη συνεδρίαση
για τα άρθρα, τα οποία είναι σπουδαία και στα οποία πρέπει να
τοποθετηθούν οι συνάδελφοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορούµε, λοιπόν, να
χρησιµοποιήσουµε το χρόνο της δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς το κρίνετε αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε. Το Προεδρείο έχει άλλη
γνώµη, µε συγχωρείτε, µε όλο το σεβασµό. Όταν θα έλθει η ώρα
για δευτερολογία, θα µιλήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορούµε να κάνουµε
και τώρα χρήση του δικαιώµατος της δευτερολογίας, από τη
στιγµή που µίλησε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κύριος
Υπουργός µίλησε σε απάντηση δική σας. Θα µπορούσε να είχε
τοποθετηθεί ο ίδιος από ώρα πριν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορούµε λοιπόν και
εµείς να απαντήσουµε τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός, µπορούµε και τώρα να δευτερολογήσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μπορεί αυτό να γίνει. Κακό είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και µετά θα ξαναρχίσει ο Υπουργός να απαντά και θα ξαναρχίσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για ένα θέµα το οποίο δεν είναι στην
ηµερήσια διάταξη.
Κύριε Καραθανασόπουλε, τότε να µην κάνουµε ούτε Διάσκεψη των Προέδρων, να µην υπάρχει ούτε Κανονισµός, να τον
καταλύουµε όποτε του καπνίσει του καθενός εξ υµών. Με συγχωρείτε. Έλεος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν
µπορείτε να χρησιµοποιείτε τον Κανονισµό όπως θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν τον
χρησιµοποιούµε όπως θέλουµε και πάντως όχι εγώ! Εγώ προσπαθώ να τηρήσω όσο µπορώ τον Κανονισµό, εάν µου το επιτρέπετε και εσείς βέβαια, οι οποίοι µε ορίσατε να σας προεδρεύω
όταν έχω την υπηρεσία στην Έδρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν λέγοντες και
αντιλέγοντες πάντοτε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λέω µε όλο
το σεβασµό. Ξέρετε ότι θέλω να µιλήσετε, αλλά θέλω να τηρήσω
και τον Κανονισµό.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Καραθανασόπουλε, θα τα πείτε όταν θα έλθει η σειρά σας και θα σας
δώσω το χρόνο που θέλετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:…είναι απαράδεκτο αυτό
που κάνετε. Θα είχε τελειώσει τώρα η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έπρεπε να είχατε µιλήσει όπως κρίνατε, όταν χωρίς να ρωτήσετε το Προεδρείο παίρνετε θέση και «τρώτε» το χρόνο, δεν σέβεστε το
χρόνο που σας βάζει το Προεδρείο και προβλέπει κάθε φορά ο
Κανονισµός…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος έφαγε το χρόνο;
Ποιος καταχράστηκε το χρόνο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τα τρία λεπτά είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):…και -να µην
πω τη λέξη που λέει ο λαός µας- «µας γράφετε».
Τώρα λοιπόν, εγώ σέβοµαι τον Κανονισµό και δεν σας δίνω το
λόγο.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τρο-
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πολογίες του σχεδίου νόµου ως µία ενότητα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα ήθελα δέκα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δευτερόλεπτα προκειµένου να καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες ενσωµατώνουν παρατηρήσεις των συναδέλφων
Βουλευτών που έγιναν χθες στην Ολοµέλεια και παρακαλώ να
διανεµηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό o Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
µοιραστούν στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργαντάς για οκτώ λεπτά.
Είναι ήδη δώδεκα η ώρα και δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι θα
εγγραφούν για να οµιλήσουν αφού τώρα ουσιαστικά αρχίζει η
συζήτηση επί του νοµοσχεδίου. Καταλαβαίνετε ωστόσο, όσοι θα
εγγραφείτε, ότι θα πρέπει να τηρείτε το χρόνο.
Ορίστε, κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είµαι υποχρεωµένος να κάνω µία αναφορά ενός λεπτού και
εγώ στο θέµα το οποίο ανέκυψε και συζητήθηκε σήµερα και νοµίζω ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα διδαχθήκαµε πολλά. Μέσα σε αυτά
που διδαχθήκαµε σήµερα το πρώτο είναι ότι πλέον η εφαρµογή
της νοµιµότητας αποτελεί είδηση. Αυτό είναι το πρώτο που µάθαµε εδώ σήµερα και το έµαθε και όλος ο ελληνικός λαός. Η
εφαρµογή, λοιπόν, της νοµιµότητας θα αποτελεί είδηση πλέον
σε αυτήν τη χώρα, εφαρµογή µιας νοµιµότητας η οποία πράγµατι
καθυστέρησε, καθώς και χρόνος δόθηκε για διαβούλευση και
τουλάχιστον είκοσι συναντήσεις έγιναν µε τον αρµόδιο Υπουργό
-απ’ ό,τι ξέρω- πλην όµως δεν βρέθηκε µια λύση. Το ότι δεν βρέθηκε µία λύση για τη συναινετική αποχώρηση των εργαζοµένων
από το ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρασκευής δεν σηµαίνει ότι
αυτή η κατάσταση µπορεί να συνεχίζεται και να επιβαρύνεται ο
προϋπολογισµός της χώρας. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο επ’
αυτού του ζητήµατος. Νοµίζω ότι οι πολίτες έχουν νου και θα κατανοήσουν τα δεδοµένα τα οποία σήµερα υπάρχουν στην κοινή
γνώµη.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε, µετά από έναν
διάλογο, που θα τον έλεγα εποικοδοµητικό, τόσο στο στάδιο των
επιτροπών όσο και χθες κατά τη διάρκεια της Ολοµέλειας, θα
ήθελα να εστιάσω στα σηµεία που υπογράµµισαν οι Βουλευτές
των άλλων κοµµάτων. Δεν θα υπογραµµίσω τις διατάξεις στις
οποίες συγκλίνουµε και η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές.
Πολλοί συνάδελφοι, απ’ όλα τα κόµµατα βρήκαν θετικές πολλές από τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, παραδείγµατος χάριν
για τις γονικές άδειες, για το δικαίωµα υπαλλήλου που έχει τεθεί
σε αυτοδίκαιη αργία να υποβάλει αίτηση αναστολής, για τους
επιτυχόντες της προκήρυξης 8Κ και 9Κ και αυτό είναι ελπιδοφόρο.
Θα εστιάσω, όµως, στα σηµεία που αποτέλεσαν εστίες αντιπαράθεσης, µε στόχο όχι να πυροδοτήσω και να εντείνω τις
όποιες διαφορές, αλλά γιατί θέλω να καταδείξω ότι υπάρχει το
περιθώριο για ακόµη µεγαλύτερη σύγκλιση απόψεων. Μεγαλύτερη σύγκλιση απόψεων στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σηµαίνει
ένα ακόµα πιο αποτελεσµατικό κράτος, µε όλες τις θετικές συνέπειες για τον πολίτη.
Θα ξεκινήσω µε την περίφηµη διάταξη του άρθρου 1 για την
κατάργηση της µηχανογραφικής άδειας.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν µου ανατέθηκε η εισήγηση του παρόντος νοµοσχεδίου και είδα στις διατάξεις ότι υπάρχει πρόβλεψη για την περικοπή της µηχανογραφικής αυτής άδειας,
θεώρησα ότι θα είναι δύσκολο να την υπερασπιστώ, καθώς είναι
ένα µέτρο το οποίο έχει µία συνέπεια αρνητική για πολλούς από
τους εργαζόµενους στο δηµόσιο. Χαίροµαι, όµως, γιατί κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων τόσο στις επιτροπές, όσο και στην
Ολοµέλεια, καταφάνηκε ότι πράγµατι η διάταξη αυτή αποτελούσε µία ξεκάθαρη στρέβλωση του κακώς εννοούµενου δηµοσιοϋπαλληλικού συµφέροντος και του καθήκοντος της πολιτείας
να διαφυλάξει την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Πράγµατι –και περιµένω σήµερα την τοποθέτηση των άλλων
πολιτικών δυνάµεων- έγινε µία αναφορά σε µία ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ανέφερε ότι πρέπει ο υπάλληλος ο οποίος εργάζεται
πέραν των πέντε ωρών επί ηλεκτρονικού υπολογιστή, να έχει τη
δυνατότητα ανά δίωρο να διακόπτει την εργασία του τουλάχιστον για ένα δεκαπεντάλεπτο, µάλλον να προγραµµατίζει την εργασία του έτσι ώστε ανά δίωρο να µπορεί να τη διακόπτει ανά
δεκαπεντάλεπτο, προκειµένου να ασχοληθεί είτε µε έτερη δραστηριότητα είτε µε διακοπή της εργασίας του και ανάπαυση.
Αυτή, λοιπόν, η ευρωπαϊκή οδηγία του 1989, η οποία σαφώς
και είναι υποχρεωτική για τη χώρα µας και η οποία σαφώς και
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πρέπει να εφαρµόζεται, ξεκίνησε αρχικώς µε µία συνένωση
αυτών των δεκαπενταλέπτων η οποία οδήγησε στη δηµιουργία
µιας άδειας, τη λεγόµενη µηχανογραφική. Η άδεια αυτή ήταν µία
ηµέρα ανά δύο µήνες στην αρχή και στη συνέχεια έγινε έξι ηµέρες το χρόνο. Μάλιστα, επεκτάθηκε όχι µόνο στους υπαλλήλους
οι οποίοι εργάζονται ανά πεντάωρο επάνω σε έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή, αλλά σε έναν πολύ µεγάλο αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι υπολογίζονται περίπου στις τριακόσιες χιλιάδες.
Καταλαβαίνουµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι η στρέβλωση
αυτή δεν µπορεί να εξακολουθεί να υφίσταται. Κανείς δεν έχει
αντίρρηση να εφαρµοστούν και να ισχύσουν µε αυστηρό τρόπο
οι κανόνες εκείνοι υγιεινής και ασφάλειας όλων των δηµοσίων
υπαλλήλων και εν προκειµένω, αυτών που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χαίροµαι που και ο εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος αλλά και οι εισηγητές άλλων κοµµάτων
ουσιαστικά αποδέχτηκαν είτε άµεσα είτε έµµεσα ότι η συγκεκριµένη αυτή πρόβλεψη αποτελεί µια στρέβλωση του καθεστώτος
το οποίο υπήρχε στους δηµοσίους υπαλλήλους.
Από τα Πρακτικά της συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου αναφέροµαι σε αυτό που ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ λέει επί λέξει:
«Εδώ βέβαια, ευθύνη έχουν οι οργανώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι συµφώνησαν για την αντικατάσταση των µέτρων
υγιεινής και ασφάλειας µε µία µέρα άδεια το δίµηνο». Δεν γνωρίζω, εγώ τουλάχιστον, να υπάρχει άλλη περίπτωση όπου το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος παραδέχεται ότι πράγµατι εδώ
έχουµε µία εφαρµογή µιας κακώς εννοούµενης συνδικαλιστικής
δράσης. Παραδέχεται, λοιπόν, ότι δεν έπρεπε να δεχτούν οι συνδικαλιστές σε αντικατάσταση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, όπως δεν πρέπει να δεχτεί κανείς από εµάς ότι έπρεπε να
δοθεί αυτή η άδεια.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι το θέµα αυτό έχει ξεκαθαρίσει τόσο για
τους συναδέλφους στην Ολοµέλεια, όσο και για την κοινωνία.
Θέλω να πιστεύω ότι σήµερα τα κόµµατα στη συζήτηση επί των
άρθρων θα λάβουν ξεκάθαρη θέση για ένα ζήτηµα όπου η εµµονή σε αυτό δείχνει ακριβώς ότι η παθογένεια που υπάρχει στο
δηµόσιο τοµέα, η παθογένεια που υπήρχε στο συνδικαλισµό,
όπως τον γνωρίζαµε, δεν πρέπει να βρίσκει στήριξη και βοήθεια
από πολιτικές δυνάµεις, όταν αυτό το οποίο υπηρετείται δεν είναι
προς το συµφέρον ούτε των υπαλλήλων ούτε της κοινωνίας ούτε
εν µέρει του συστήµατος της λειτουργίας των δηµοσίων οργανισµών.
Ένα δεύτερο ζήτηµα το οποίο απασχόλησε είναι το ζήτηµα της
«Διαύγειας».
Ειλικρινά, δεν µπορώ να διανοηθώ ότι σήµερα κάποιο από τα
κόµµατα που βρίσκονται σε αυτήν τη Βουλή δεν θα ψηφίσει τη
διάταξη. Πρόκειται για µία ξεκάθαρη διάταξη, η οποία ενισχύει
το θεσµό της «Διαύγειας» µε απολύτως ξεκάθαρο τρόπο και δίνει
µία ισχυρή πλέον νοµιµοποιητική βάση και είναι ξεκάθαρος ο
τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργεί το σύστηµα αυτό. Οι όποιες
ενστάσεις ακούστηκαν -τις οποίες δεν τις κατανόησα- θέλω να
πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσουν έτσι ώστε να µην ψηφιστεί η
συγκεκριµένη διάταξη.
Κύριε Υπουργέ, έχουν τεθεί κάποια επιµέρους ζητήµατα από
Βουλευτές για τα οποία νοµίζω ότι πρέπει να τοποθετηθείτε. Ένα
ζήτηµα είναι η αξιολόγηση των δοµών και των υπηρεσιών του δηµοσίου κατά το άρθρο 10. Για την αξιολόγηση αυτών των δοµών
και του προσωπικού δώσατε µία παράταση µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2014. Κατανοώ, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει στο χρόνο που προβλεπόταν, αλλά θεωρώ ότι
η παράταση ίσως ήταν περισσότερη από αυτήν που χρειάζεται,
γιατί φυσικά καταλαβαίνουµε ότι πρέπει να γίνει µία σωστή αξιολόγηση, αλλά πρέπει να γίνει και µε ρυθµούς τέτοιους που θα
επιτρέψουν να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα στο δηµόσιο
τοµέα. Νοµίζω ότι ο χρόνος αυτός πρέπει να εξορθολογιστεί και
να περιοριστεί.
Σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές άδειες των δηµοσίων υπαλλήλων, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι για να εµπεδωθεί το αίσθηµα εµπιστοσύνης ανάµεσα στον διοικούµενο και στη διοίκηση,
ανάµεσα στον πολίτη και στο δηµόσιο θα πρέπει η εφαρµογή της
διάταξης αυτής -για τη σκοπιµότητα της οποίας είµαι σύµφωνοςνα ισχύσει από την ψήφιση του παρόντος νόµου.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ( Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Έχει γίνει δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Έχει γίνει δεκτό; Χαίροµαι πάρα
πολύ.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα πρέπει να δείτε µε ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία και το ζήτηµα των διακεκριµένων
αθλητών, καθώς νοµίζω ότι είναι αποκατάσταση του δικαίου το
να εξαιρεθούν, οι συγκεκριµένοι αυτοί αθλητές, από τη διαθεσιµότητα στο δηµόσιο. Δεν µπορούν να αξιολογηθούν µε προσόντα ΑΣΕΠ. Γι’ αυτούς, τα προσόντα τους είναι η πορεία τους
όλα αυτά τα χρόνια και η ενασχόληση τους µε τον αθλητισµό,
πορεία η οποία τίµησε την Ελλάδα και η οποία δεν τους έδωσε
το δικαίωµα να αποκτήσουν τα προσόντα εκείνα που έχει ένας
άλλος δηµόσιος υπάλληλος. Έτσι, γι’ αυτούς µία ενδεχόµενη
αξιολόγηση θα ήταν καταστροφική. Νοµίζω ότι και σε αυτό το
ζήτηµα πρέπει να δείξετε ευαισθησία.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που ήµουν εισηγητής σε ένα νοµοσχέδιο απλό, λιτό, άµεσα εκτελεστό, µε διατάξεις που µπορεί να
µην αποτελούν τοµή στη Δηµόσια Διοίκηση, σίγουρα όµως βοηθούν και στη καλύτερη λειτουργία του αλλά και στην εµπέδωση
του κλίµατος δικαιοσύνης και εµπιστοσύνης ανάµεσα στον πολίτη και στο δηµόσιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Γεωργαντά.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μητρόπουλος, έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Βορίδη, µιλήσατε για νοµιµότητα. Ποια νοµιµότητα; Ξέρετε ότι έχετε υποχρεώσει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να
στείλει στους δανειστές γνωµοδότηση που λέει: «Ο ορισµός του
Αγγλικού Δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου αποτελεί έγκυρη επιλογή –λένε Έλληνες δικαστές- που δεσµεύει την Ελλάδα».
Ας µην τα γράφουν τα ΜΜΕ και ας τα αποσιωπούν. Έχετε υποχρεώσει τους Έλληνες δικαστές να δηλώσουν ότι η Ελλάδα και
η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν υπαχθεί νόµιµα, αποτελεσµατικά
και αµετάκλητα στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου. Έχετε δεχτεί και έχετε υποχρεώσει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε γνωµοδοτήσεις που δόθηκαν στις 12 Δεκεµβρίου του 2012,
αλλά ψηφήσατε να δοθούν σαράντα ηµέρες αργότερα µε νόµο
στις 25 Ιανουαρίου- ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος δεν
εξαιρούνται και µπορούν να κατασχεθούν χωρίς δικαστική απόφαση.
Έχετε επίσης δώσει γνωµοδότηση ότι το Ελληνικό Δίκαιο και
το Κοινοβούλιο της Ελλάδος δεν είναι απαραίτητο να επικυρώσουν τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Και µας λέτε για νοµιµότητα; Το Φλεβάρη του 1969, στις 5 το
πρωί, εµένα µε συνέλαβε η Χούντα. Ήµουν µαθητής. Το Φλεβάρη
του 1973 στις 5 το πρωί, εµένα µε συνέλαβε η Χούντα.
Στους εργαζόµενους που προστατεύουν τη δηµόσια περιουσία, που προστατεύουν την περιουσία τους, που προστατεύουν
την εργασία τους απλήρωτοι, καθηµαγµένοι, απολυµένοι, λεηλατηµένοι, προδοµένοι, στις πέντε η ώρα το πρωί; Για να υλοποιήσετε τη νοµιµότητα; Απαγορεύετε σε Έλληνες Βουλευτές
να προσεγγίσουν και να ενηµερωθούν. Γιατί;
Κύριοι, έχετε αναγορεύσει τον ελληνικό λαό σε εχθρό σας. Τον
εξαθλιώνετε, τον λεηλατείτε, τον τροµοκρατείτε. Προσποιείστε
ότι µάχεστε για το ελληνικό ζήτηµα, ενώ τον έχετε παραδώσει
σιδηροδέσµιο στους δανειστές. Έχετε δανειστεί µε όρους κοινωνίας, µε όρους απεµπόλησης της κυριαρχίας; Έχετε καταστρέψει το µέλλον.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει σε κάθε περίπτωση να οµολογήσετε ότι έχετε αποτύχει και να αφήσετε ήσυχους τους Έλληνες, να αφήσετε ήσυχη την Ελλάδα. Την εξαθλιώνετε χωρίς
καµµία προοπτική. Πέντε η ώρα το πρωί νοµιµότητα µε αρωγό
τη δικαιοσύνη!
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, το κόµµα µας
θετικά τοποθετείται στα άρθρα 12, 13, 20, 21 και 22.
Όπως εξήγησα κι εγώ στην επιτροπή και όπως εξήγησε πολύ
επαρκώς και τεκµηριωµένα ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Βούτσης, η «Διαύγεια» είναι σε θετική κατεύθυνση. Ως θετικός θεσµός έχει υλοποιηθεί. Εµείς έχουµε επιφύλαξη διότι
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µετεξελίσσεται σ’ έναν γραφειοκρατικό θεσµό ενδογραφειοκρατικής διευθέτησης. Λείπουν οι καθηµερινές δράσεις που θα εξυπηρετούσαν τον πολίτη. Όπως είπε και ο κ. Βούτσης «χτυπήσαµε
το καµπανάκι».
Συνεπώς, η θέση µας επί του άρθρου της «Διαύγειας» στο
άρθρο 23 είναι «ΠΑΡΩΝ» γιατί, ενώ δεχόµαστε τη θετικότητα της
συµβολής του θεσµού, λειτουργεί ανεπαρκώς και µέχρι τώρα δεν
έχει αποδώσει όσο πρέπει. Υπ’ αυτή την έννοια ψηφίζουµε
«ΠΑΡΩΝ». Για τις τροπολογίες επιφυλασσόµαστε.
Σας είχαµε παρακαλέσει και εγώ και ο κ. Βούτσης και άλλοι
Βουλευτές µας να µεταθέσετε το «πάγωµα» των εκπαιδευτικών
αδειών. Είµαστε κατά του «παγώµατος» των εκπαιδευτικών αδειών. Με χαρά άκουσα σε απάντηση αξιότιµου Βουλευτού της
Συµπολίτευσης ότι έχετε µεταθέσει το χρόνο έναρξης του «παγώµατος» των εκπαιδευτικών αδειών µέχρι δηµοσιεύσεως του
νόµου. Σας επισηµαίνουµε, όµως, ότι και η κατάργηση των εκπαιδευτικών αδειών και το αλυσιδωτό «πάγωµα» -το οποίο εν τοις
πράγµασι είναι κατάργηση- δεν ωφελεί αυτό το οποίο στην αιτιολογική έκθεση λέτε ότι υπερασπίζεστε, δηλαδή την αναβάθµιση της ποιότητας της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης.
Όσο για τη µηχανογραφική άδεια, σπεύσατε και την καταργήσατε σε τηλεοπτικό σταθµό. Εστίασαν απληροφόρητα και οι δικοί
σας Βουλευτές στο θέµα της όρασης ή στο θέµα της λειτουργίας
του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η οδηγία την οποία υποχρεούµεθα να εφαρµόσουµε έχει εννέα προδιαγραφές και πρέπει κάποιοι να ενηµερώσουν και τους Έλληνες Βουλευτές: Οθόνηγενικές παρατηρήσεις, τραπέζι, επιφάνεια εργασίας, κάθισµα εργασίας, χώρος, φωτισµός, ανακλάσεις, θόρυβος, θερµότητα,
ακτινοβολία, υγρασία και όραση. Όλοι εστίασαν στο γεγονός ότι
οι περισσότεροι εργάζονται, έχοντας µπροστά τους οθόνη, αλλά
σας επιβάλλει να τούς έχετε συγκεκριµένο κάθισµα και εργασιακό χώρο κ.ά..
Άρα λοιπόν, όπως σας είπα και µε την ιδιότητα του µελετητή
του εργατικού δικαίου, είστε δέσµιοι της οδηγίας 90/70, την
οποία προαναφέρετε, και είστε δέσµιοι του προεδρικού διατάγµατος 398/1994. Βγήκε η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου
-την οποία κι εσείς υποµνήσατε- η 85/2013, που βεβαίως δεν λέει
αυτό το οποίο κακώς δέχτηκε το συνδικαλιστικό κίνηµα, δηλαδή
την ετήσια προσµέτρηση όλων των δεκαπενταλέπτων που επιβάλλει η οδηγία. Αλλά, άλλο να το καταργείτε και να µην το δέχεστε, και άλλο να εγκαλείτε και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που
τότε, όταν πρωτοεµφανίστηκε η οδηγία προς εφαρµογή, έβαζε
την υποχρέωση ανά δίωρο ή σε κάποιο τακτό διάστηµα να διακόπτεται η εργασία αυτού που δουλεύει µπροστά στην οθόνη για
τους λόγους που σας προανέφερα.
Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές άδειες θεωρώ ότι είναι σε λανθασµένη κατεύθυνση, διότι ενώ –επαναλαµβάνω- στοχεύετε στο
να αναβαθµίσετε και να «ποιοτικοποιήσετε» τη Δηµόσια Διοίκηση,
στερείτε και στους σπουδαστές δηµοσίους υπαλλήλους αλλά και
σε αυτούς που θέλουν να εκπαιδευτούν, κύριε Υπουργέ, το να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή να µην ολοκληρώσουν τα µεταπτυχιακά τους.
Τέλος, επισηµαίνω την κατάργηση των επιτροπών του άρθρου
25. Ήταν η µόνη κοινωνική διάταξη στη δηµόσια διοίκηση η
οποία λειτούργησε, απέδωσε και έδωσε µία ψευδαίσθηση -αν θέλετε-, µία ειλικρινή διάθεση κάποιων συµπολιτών µας που είχαν
αδικηθεί από τη Δηµόσια Διοίκηση, να πουν «να, λειτουργεί η Δηµόσια Διοίκηση και ικανοποιηθήκαµε», όχι τόσο υλικά µε τη γλίσχρα αποζηµίωση που είχε θεσπιστεί αλλά από το ότι πήραν ένα
πρωινό µία απόφαση, µία απάντηση όπου τους έλεγαν «ναι,
επειδή σας αδικήσαµε συνέβη αυτό».
Με την κατάργηση και των οκτώ επιτροπών που απέβλεπαν σε
αυτήν τη λειτουργία θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι σε σωστή
κατεύθυνση.
Για τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, θα τοποθετηθούµε. Για
τα άρθρα ήδη τοποθετηθήκαµε.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε Μητρόπουλε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνος
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Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι προφανές
ότι η εικόνα µε τα ΜΑΤ και τις κλούβες έξω από το Ραδιοµέγαρο
της ΕΡΤ ούτε είναι ευχάριστη ούτε είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε
να επιδιώκει οποιαδήποτε πολιτική δύναµη εντός του Κοινοβουλίου. Είναι, όµως, σαφές επίσης, ότι όταν κάτι ξεκινάει λάθος,
όταν κάτι δηµιουργεί πρόβληµα εν τη γενέσει του, δυστυχώς δεν
µπορεί παρά να ακολουθηθεί από ένα ακόµη λάθος.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Ραδιοµέγαρο της
ΕΡΤ ανήκει στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα φορολογούµενο, ο
οποίος πλήρωσε προκειµένου να κατασκευαστεί. Και φυσικά
ολόκληρο το αρχείο δεν ανήκει µόνο στους υπεύθυνους εργαζοµένους που το διατήρησαν και κατά τους µήνες της κατάληψης, αλλά ανήκει αποκλειστικά στον ελληνικό λαό.
Εποµένως, η εφαρµογή του ν. 4173/2013 που προβλέπει ένα
νέο πλαίσιο για τη δηµόσια τηλεόραση νοµίζω ότι είναι αναγκαιότητα. Και κάθε φορά που δηµιουργούµε προσκόµµατα ή εντυπώσεις, νοµίζω ότι δεν κερδίζει ούτε η δηµοκρατία και δεν
κερδίζει, προφανώς, ούτε ο κοινοβουλευτισµός. Γι’ αυτόν το
λόγο νοµίζω ότι σπαταλήθηκε πολύς χρόνος, ενώ θα έπρεπε να
είχε δοθεί περισσότερο οξυγόνο στο διάλογο, περισσότερη δυνατότητα συνεννόησης. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι η ευθύνη
δεν βαραίνει µόνο την κυβερνητική πλευρά αλλά πολλές πλευρές
εντός του Κοινοβουλίου.
Για αυτό πιστεύω ότι το να µπορέσουµε ακόµα και τώρα να
συνεννοηθούµε για µια ποιοτική, αντικειµενική δηµόσια τηλεόραση, είναι µία έκκληση η οποία δεν εκφράζει µόνο εµένα αλλά
πιστεύω ότι εκφράζει µια µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που πλήγεται βάναυσα τα τελευταία χρόνια και αντιµετωπίζει ζητήµατα επιβίωσης, ζητήµατα οικονοµικά και που
ευελπιστεί σε συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων προκειµένου
να βγούµε από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο, παρά το γεγονός ότι έχει επιµέρους ρυθµίσεις, ρυθµίσεις δηλαδή οι οποίες δεν είναι η ουσία ή η πεµπτουσία της
διοικητικής µεταρρύθµισης, αφορούν όµως ζητήµατα τα οποία
έχουν σηµασία ενδεχοµένως συµβολική αλλά και ουσιαστική
στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η Δηµόσια Διοίκηση.
Νοµίζω ότι το πρώτο ζήτηµα το οποίο θέτει αυτό το νοµοσχέδιο και το οποίο αφορά το συµβολισµό της αλλαγής νοοτροπίας
στη Δηµόσια Διοίκηση, την αλλαγή νοοτροπίας ακόµα και στο
πολιτικό σύστηµα είναι το άρθρο 23, που αφορά βεβαίως το πρόγραµµα «Διαύγεια». Ο θεσµός του προγράµµατος «Διαύγεια»
είναι η κατ’ εξοχήν δέσµευση του πολιτικού προσωπικού της
χώρας και ταυτόχρονα της Δηµόσιας Διοίκησης να λογοδοτεί και
να είναι διαφανές. Είναι ένας θεσµός που δίνει τη δυνατότητα
στον πολίτη να ελέγχει, δίνει τη δυνατότητα στο δηµοσιογράφο
να παρακολουθεί, δίνει τη δυνατότητα στον πολιτικό ή στην Αντιπολίτευση να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Είναι ένας
πρωτοποριακός θεσµός διαφάνειας σε παγκόσµιο επίπεδο και
για αυτό το λόγο έχουν γίνει και οι σχετικές επισηµάνσεις από
διεθνείς οργανισµούς. Είναι ένας θεσµός που µε την παρούσα
διάταξη ενισχύεται και γι’ αυτό το λόγο µπορώ να καταλάβω τους
αστερίσκους, δεν µπορώ να καταλάβω όµως την αρνητική ψήφο.
Επίσης -δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός- θεωρώ όµως θετική
την αναφορά του χθες ότι θα αναλάβει την πρωτοβουλία, ούτως
ώστε τόσο η Βουλή όσο και τα κόµµατα να περνούν τις δαπάνες
τους από τη «Διαύγεια». Είναι ένα ζήτηµα το οποίο και προσωπικά, αλλά και το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει τους τελευταίους δώδεκα µήνες. Και µε ερωτήσεις και µε επιστολές και µε άλλα µέσα
κοινοβουλευτικού ελέγχου έχουµε καταδείξει την αναγκαιότητα
της διαφάνειας απέναντι στον αντικοινοβουλευτισµό, της διαύγειας απέναντι στις σκιές προκειµένου να µπορέσει τόσο η
Βουλή, όσο όµως και τα κοινοβουλευτικά υποκείµενα, δηλαδή τα
κόµµατα, τα συλλογικά υποκείµενα που δρουν εντός της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας να αποτινάξουν από πάνω τους τις
σκιές σε σχέση µε τα οικονοµικά.
Κυρία Πρόεδρε, για να είµαι σύντοµος δεν θα µπω σε κάθε
άρθρο, αλλά θα βάλω κάποια ζητήµατα τα οποία είναι σηµαντικά
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κατά την άποψη της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας.
Πρώτα απ’ όλα, ξεκινώντας από τις τροπολογίες, θα πω ότι
είναι σηµαντικό το γεγονός ότι υπάρχει και από εµάς αλλά και
από άλλα κόµµατα κατατεθειµένη εδώ τροπολογία προκειµένου
να εξαιρεθούν από την κινητικότητα πρωταθλητές, αθλητές, οι
οποίοι για λόγους τιµής προς αυτούς η πολιτεία τους τίµησε, διορίζοντας τους σε θέση κατ’ εξαίρεση. Εποµένως, αυτή η τιµή
δεν περιορίζεται από την παρούσα οικονοµική δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία, αλλά διατηρείται. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν,
θεωρούµε ότι είναι σωστή η άποψη του κυρίου Υπουργού να
κάνει δεκτή τη σχετική τροπολογία. Βεβαίως, έχουµε καταθέσει
και εµείς σχετική τροπολογία.
Το δεύτερο είναι το εξής. Νοµίζω ότι -το είπα και χθες, θέλουµε µία απάντηση από τον κύριο Υπουργό- το ζήτηµα των
αδειών για λόγους εξετάσεων είναι ένα θέµα το οποίο προφανώς
πρώτα πρέπει να το δούµε σε ορθολογική βάση. Δεύτερον, πρέπει να το δούµε σε βάση ελέγχου της κατάχρησης των δικαιωµάτων αυτών. Και σε τρίτο επίπεδο, βεβαίως, πρέπει να γίνει
διαφοροποίηση ανάµεσα στο φοιτητή εργαζόµενο ο οποίος
σπουδάζει στον τόπο εργασίας του και ο οποίος βεβαίως µε µία
µέρα άδεια νοµίζω ότι µπορεί να συµµετέχει στις εξετάσεις. Πρέπει, όµως, ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι και ο εργαζόµενος
δηµόσιος υπάλληλος ο όποιος φοιτά και είναι υποχρεωµένος να
δώσει εξετάσεις σε τόπο διάφορο του τόπου εργασίας του δεν
µπορεί εντός µιας ηµέρας να καλύψει αυτήν την απόσταση. Εποµένως, πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη διαδικασία, η οποία να
προβλέπει και να διασφαλίζει την άσκηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος.
Σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές άδειες η διάταξη ορθώς τώρα
ισχύει από τη ψήφιση του νόµου. Θα έλεγα ότι θα µπορούσε να
δοθεί ακόµα περισσότερη δυνατότητα προσαρµογής, διορισµού
ενδεχοµένως και συγκρότησης των υπηρεσιακών συµβουλίων
και να ισχύσει από 1-1-2014.
Το άλλο ζήτηµα, το οποίο θέσαµε χθες σε σχέση µε τη διάταξη
του άρθρου 8, είναι το εξής: Για ποιο λόγο έχει προβλεφθεί στη
συγκεκριµένη διάταξη το εννιάµηνο ως χρόνος για τις προκηρύξεις. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι φορείς οι οποίοι θα
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση αυτής της διατάξεως, θα
είναι οι φορείς οι οποίοι έχουν κάνει και τις σχετικές προκηρύξεις, ούτως ώστε να µην υπάρξουν επιλογές και σκιές αναξιοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Το άλλο ζήτηµα που αναδείξαµε και χθες αφορά το άρθρο 10,
σχετικά µε την αναδιοργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών. Εδώ,
λοιπόν, πρέπει να τεθεί χρονοδιάγραµµα. Το θέσαµε χθες. Περιµένουµε από τον κύριο Υπουργό να έχει τις σχετικές απαντήσεις.
Τέλος, θεωρούµε ότι στη διάταξη του άρθρου 20, που επιχειρείται η αποκατάσταση µιας αδικίας και ταλαιπωρίας εργαζοµένων οι οποίοι προσελήφθησαν από τις προκηρύξεις 8Κ και 9Κ,
πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα, ούτως ώστε αυτή η διάταξη να εφαρµοστεί και να µην έχουµε µία περίπτωση διατάξεως
η οποία τελικά έµεινε µόνο στα χαρτιά.
Με αυτές τις παρατηρήσεις και µε την ευχή ότι θα µπορέσουµε
να επιτύχουµε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στην επιχειρούµενη ενίσχυση του θεσµού της «Διαύγειας» -µιας µεταρρύθµισης
που γνωρίζετε ότι ήταν µεταξύ των µεταρρυθµίσεων για τη διοικητική µεταρρύθµιση, τη µεταρρύθµιση στο κράτος και τη µεταρρύθµιση στο πολιτικό σύστηµα- θα ήθελα να πω ότι
περιµένουµε τις εξηγήσεις για τις συγκεκριµένες διατάξεις και
τα συγκεκριµένα άρθρα και θα τοποθετηθούµε στη δευτερολογία µας.
Επί των υπολοίπων άρθρων ψηφίζουµε θετικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τριαντάφυλλε.
Η ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι

1908

συνάδελφοι, µε λύπη βλέπω ότι δεν µπορούµε ακόµη να συνεννοηθούµε µε τον κύριο Υπουργό σε κάποια πράγµατα, τα οποία
θεωρώ ότι είναι βασικά. Υπάρχει µία ανεξήγητη εµµονή σε κάποια σηµεία, τα οποία προσκρούουν στον κοινό νου και τη λογική. Γι’ αυτό οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι εµείς, µε βάση το σκεπτικό που ανέπτυξε ο κ. Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να ψηφίσουµε τις µειώσεις αδειών που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως
5 του νοµοσχεδίου. Σας το έχει πει και η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Συλλόγων Πληροφορικής ότι πρόκειται για ένα εντελώς παλαιοδιοικητικό µέτρο που από µόνο του δεν µπορεί να επιφέρει κάποια θετική αλλαγή.
Πριν απ’ όλα, θέλουµε να δούµε πρωτοβουλίες για την αύξηση
της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του δηµοσίου,
όπου µέχρι σήµερα έχουν γίνει απειροελάχιστα πράγµατα τόσο
από τον κ. Μητσοτάκη όσο και από τους προκατόχους του. Αν,
λοιπόν, είχαν γίνει πρώτα οι ανάλογες προσπάθειες από τη συγκυβέρνηση, τότε πραγµατικά θα είχε κάποιο νόηµα η σηµερινή
χονδροειδής ποσοτική προσέγγιση του κυρίου Υπουργού, που
προσπαθεί να µετρήσει στην κυριολεξία µε το κιλό τη δουλειά
των δηµοσίων υπαλλήλων.
Τα άρθρα 6 έως 9, που περιλαµβάνουν θετικές µικροαλλαγές
στις γονικές άδειες, την πιστοποίηση υγείας των υπό διορισµό
δηµοσίων υπαλλήλων και το ΑΣΕΠ, εµείς θα τα ψηφίσουµε.
Όπως έχω ξαναπεί, το άρθρο 10 το καταψηφίζουµε. Εµείς δεν
θα συµπράξουµε σε διαδικασίες «µαϊµού» αξιολογήσεων. Για τον
ίδιο ακριβώς λόγο καταψηφίζουµε και τη σχετική τροπολογία του
κ. Μητσοτάκη που επιχειρεί να θεσµοθετήσει την αδιαφάνεια στις
αξιολογήσεις του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης.
Αυτή η τροπολογία από µόνη της παγιώνει την πεποίθησή µας
ότι όντως δεν υφίστανται κανονικές εκθέσεις αξιολόγησης και γι’
αυτό προσπαθείτε να µην εµφανίσετε τα πρακτικά του Κυβερνητικού Συµβουλίου.
Υπενθυµίζω και πάλι ότι ο κύριος Υπουργός έχει επανειληµµένα αρνηθεί να καταθέσει στη Βουλή τις εκθέσεις αξιολόγησης
φορέων, όπως είναι νοσοκοµεία, ασφαλιστικά ταµεία και άλλα,
αν και του τις έχουµε ζητήσει εγγράφως. Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης της Διοίκησης παίρνει σηµαντικές αποφάσεις για τις αναδιαρθρώσεις
δηµοσίων οργανισµών, οι αποφάσεις αυτές καλύπτονται από
πέπλο µυστικότητας.
Εδώ και αρκετούς µήνες έχει σταµατήσει η ενηµέρωση της
σχετικής ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας.
Μάλιστα, πρόσφατα διεκόπη ακόµα και η ανάρτηση δελτίων
Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σας για τις συνεδριάσεις
του συµβουλίου.
Εσείς έρχεστε σήµερα να δώσετε νοµιµοφάνεια σε αυτήν την
απαράδεκτη τακτική συσκότισης, προκειµένου να µην δηµοσιεύεται απολύτως τίποτα. Φυσικά και θα µας βρείτε κάθετα αντίθετους σε αυτήν την πρακτική. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα συνεχίσουµε να σας ελέγχουµε κοινοβουλευτικά για την αδιαφάνεια
των αξιολογήσεων στο δηµόσιο, παράλληλα µε το δικαστικό
έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στο ένα και µοναδικό νοµοσχέδιο που µας έχει φέρει µέχρι σήµερα ο κύριος Υπουργός κυρίαρχο στοιχείο είναι η ατολµία. Πώς
αλλιώς θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει µε ήπιο τρόπο τα
άρθρα 11 και 12 για τις εξαιρέσεις από τη διαθεσιµότητα;
Από αυτήν την άτολµη στάση θέλω να εξαιρέσω τον Υπουργό
κ. Αβραµόπουλο, που προς τιµήν του ανταποκρίθηκε άµεσα στο
αίτηµα των συγγενών πεσόντων στρατιωτικών που υπηρετούν
στο δηµόσιο. Την τροπολογία αυτή θα την στηρίξουµε, καθώς
θεωρούµε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έπραξε το αυτονόητο.
Εδώ θέλω να υπενθυµίσω την άρνηση του κ. Μητσοτάκη να
εξαιρέσει από τη διαθεσιµότητα τους διακριθέντες Έλληνες
αθλητές. Για να διορθώσουµε αυτήν την πολύ µεγάλη αδικία καταθέσαµε σχετική τροπολογία µε τη συνάδελφο κ. Σακοράφα,
µια γυναίκα που έχει τιµήσει τον ελληνικό αθλητισµό.
Νοµίζω ότι και εσείς πρέπει να αποδώσετε την οφειλόµενη τιµή
στους ανθρώπους εκείνους που προέβαλαν την Ελλάδα παγκοσµίως. Γι’ αυτό, περιµένω να ακούσω έναν τεκµηριωµένο αντίλογο από τη συγκυβέρνηση, το γιατί δεν θέλετε να το πράξετε
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και όχι αυτά τα περί µπόνους είκοσι µορίων που παραπέµπουν
στην παλαιοδιοικητική µιζέρια, για την οποία µίλησα προηγουµένως.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούµε άτολµα τα βήµατα που κάνετε
στα άρθρα 11 και 12 για τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και
τελείως ανεπαρκείς τις παρεµβάσεις σας για τους ανάπηρους και
τους πολύτεκνους. Γι’ αυτόν το λόγο θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ»,
καθώς δεν διορθώνουν ουσιαστικά τις αδικίες µε τους περιορισµούς εξαιρέσεων από τη διαθεσιµότητα των ΑΜΕΑ και τα προβλήµατα στις µετατάξεις πολυτέκνων.
Πάγια θέση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι πως οι ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µίζερο τρόπο από την Κυβέρνηση. Για παράδειγµα, αδυνατώ να
κατανοήσω γιατί ο κ. Μητσοτάκης επιµένει να βάζει τόσο ψηλά
τον πήχη της αναπηρίας και δεν αποδέχεται την πρόταση της
ΕΣΑµεΑ να ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις για ανάπηρους
µε ποσοστό 50% και άνω.
Στα άρθρα 13 ως 19, ως καθαρά διεκπεραιωτικές πρωτοβουλίες, δεν θα αντιλέξουµε. Το ίδιο θα πράξουµε µε τα άρθρα 21
ως 23, καθώς είναι από τις ελάχιστες διατάξεις του νοµοσχεδίου
που ρυθµίζουν µε ευθύ και σαφή τρόπο θέµατα ΚΕΠ, προστατευοµένων προσώπων του ν. 2643/1998 και ζητήµατα λειτουργίας της «Διαύγειας».
Στο άρθρο 20, όµως, θα πούµε «ΠΑΡΩΝ», διότι για λόγους που
δεν κατανοούµε αρνηθήκατε να το βελτιώσετε. Δυστυχώς, παραµένει, κύριε Υπουργέ, ανεξήγητα ελλειπτική η διατύπωση για
τους αδιόριστους επιτυχόντες ΑΣΕΠ του Υπουργείου Εργασίας.
Ενώ πράγµατι επιχειρείτε να διορθώσετε µια τεράστια αδικία, το
κάνετε όµως µε έναν εξαιρετικά φοβικό τρόπο.
Το θέµα αφορά τις γνωστές προκηρύξεις ΑΣΕΠ 8Κ/2008 και
9Κ/2008, για τις οποίες υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, µε τις οποίες πολλοί επιτυχόντες απολύθηκαν από το ΙΚΑ και άλλοι από παλαιότερη προκήρυξη του ΑΣΕΠ µένουν ακόµα αδιόριστοι από το Υπουργείο
Εργασίας.
Ο τρόπος που προσεγγίζετε το θέµα αφήνει αναπάντητα δύο
βασικά ζητούµενα. Πρώτον, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραµµα
των διορισµών τους. Δεύτερον, για τους απολυµένους που θα
επαναπροσληφθούν ποιοι ακριβώς θα είναι οι φορείς του Υπουργείου Εργασίας όπου θα αποκατασταθούν οι επιτυχόντες της
προκήρυξης 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ.
Από τη στιγµή µάλιστα που το Υπουργείο Εργασίας ισχυρίζεται
ότι έχει αξιολογήσει τους φορείς του, όπως είναι ο ΟΑΕΔ και τα
ασφαλιστικά ταµεία, και ο κ. Μητσοτάκης λέει πως ενέκρινε τα
σχέδια στελέχωσής τους, αυτό σηµαίνει ότι γνωρίζετε επακριβώς
πού υπάρχουν κενά και µε τι είδους προσωπικό θα πρέπει να
πληρωθούν. Γιατί, λοιπόν, δεν προσδιορίζετε ονοµαστικά τους
φορείς που θα πάνε οι διοριστέοι;
Όλα τα παραπάνω, βέβαια, θα µπορούσαν να γίνουν υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι όντως υφίστανται κανονικές αξιολογήσεις για το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΕΑ ή τον ΟΓΑ. Ακόµα περιµένουµε, βέβαια, να τις διαβάσουµε αυτές τις περίφηµες εκθέσεις αξιολόγησης. Σας έχω ρωτήσει από τον Αύγουστο πού βρίσκονται και ακόµα περιµένω να πάρω απάντηση.
Θα πούµε, επίσης, «ΠΑΡΩΝ» και στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για θέµατα υπαγωγής αθλητών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η αναδροµική ισχύς που της δίνετε από το
2008 είναι περίεργη και δεν βρήκαµε πουθενά κάποια εξήγηση
για τη συγκεκριµένη επιλογή σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν θα δευτερολογήσω, κυρία Πρόεδρε, οπότε θα ήθελα λίγο
χρόνο επιπλέον.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε τα άρθρα 24 και 25 τα οποία θα καταψηφίσουµε.
Με το άρθρο 24 εξαιρείτε από τον κεντρικό έλεγχο των Υπουργείων -τελείως αναιτιολόγητα- τις συµβάσεις µίσθωσης έργου
καλλιτεχνών και δηµοσιογράφων µε το δηµόσιο, όπως ακριβώς
έγινε και µε την ΝΕΡΙΤ. Πρόκειται για µια διάταξη που ανοίγει παράθυρα πρόσληψης σε πλήθος κρατικών φορέων κάθε λογής ουρανοκατέβατων «ηµετέρων». Την ώρα που προχωράτε σε δεκά-
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δες χιλιάδες διαθεσιµότητες στο δηµόσιο, δίνετε τη δυνατότητα
σε οποιονδήποτε οργανισµό να προσλαµβάνει «ηµετέρους» σε
αυτοσχέδια Γραφεία Τύπου του εκάστοτε προέδρου του. Με
άλλα λόγια ανοίγετε προσωπικά παραµάγαζα για να βολεύουν
και να βολεύονται οι φίλοι σας. Είναι µια απαράδεκτη διάταξη η
οποία ιδιαίτερα κάτω από τις σηµερινές συνθήκες συρρίκνωσης
του δηµοσίου καταδεικνύει τον απίστευτο φαρισαϊσµό της συγκυβέρνησης σε θέµατα προσλήψεων.
Στο άρθρο 25 κάνετε µια µικρή βελτίωση, αλλά ακόµα κι έτσι,
αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το Σύνταγµα, καθώς -απολύτως αδικαιολόγητα- καταργείτε το στοιχειώδες δικαίωµα χρηµατικής αποζηµίωσης του πολίτη απευθείας από τη διοίκηση,
όταν αυτή κωλυσιεργεί ή αγνοεί αιτήσεις του. Και λέω «καταργείτε», γιατί στην πράξη αυτό ακριβώς θα συµβεί, αφού παραπέµπετε την εξέταση του θέµατος στα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα. Αναρωτηθήκατε ποτέ αν, για παράδειγµα, όλα τα σώµατα επιθεώρησης ή οι ανεξάρτητες αρχές –γιατί γι’ αυτά µιλάτεέχουν από τους ιδρυτικούς τους νόµους την αρµοδιότητα να επιδικάζουν τέτοιες αποζηµιώσεις; Εποµένως πρόκειται για µια τελείως πρόχειρη διάταξη που στην πράξη θα ακυρώσει το
συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του άρθρου 10 περί αποζηµίωσης των πολιτών από τη διοίκηση σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης.
Κύριε Υπουργέ, πέραν των παραπάνω, έχουµε καταθέσει και
µία τροπολογία για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας υπαλλήλων σε θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω το
Υπουργείο να συµφωνήσει µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες ότι
πρόκειται για µια αναγκαία διάταξη που ρυθµίζει το προφανές,
ότι δηλαδή όσοι υπάλληλοι έχουν προϋπηρεσία σε κοινοτικά όργανα πριν από το διορισµό τους στο ελληνικό δηµόσιο, θα πρέπει
να τύχουν της αυτονόητης αναγνώρισης αυτής ως πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας. Είναι µια προσθήκη που ελπίζω ότι τελικά
θα αποδεχθείτε.
Παρά τα επιµέρους θετικά, η άποψη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι πως το συζητούµενο νοµοσχέδιο κινείται είτε στην πεπατηµένη είτε σε λανθασµένες κατευθύνσεις. Γενικότερα
πιστεύουµε πως η Δηµόσια Διοίκηση χρειάζεται περισσότερο σήµερα παρά ποτέ άλλοτε τολµηρές πρωτοβουλίες και όχι διεκπεραιωτικές κινήσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους δεν πρόκειται να το
στηρίξουµε µε την εξαίρεση των συγκεκριµένων άρθρων που
επεσήµανα και των τριών τροπολογιών που προανέφερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας κάνω γνωστό ότι από τις θέσεις των επισήµων παρακολουθεί τη συνεδρίαση της Ολοµέλειάς µας η
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας κ. Λάουρα
Μπολντρίνι.
Σάς καλωσορίζουµε, κυρία Πρόεδρε, στο ελληνικό Κοινοβούλιο και ευχόµαστε σε εσάς, στους συναδέλφους Βουλευτές Ιταλούς αλλά και στον ιταλικό λαό καλή δύναµη. Να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κουκούτση, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όταν το 1981 πήρε την εξουσία το ΠΑΣΟΚ έδωσε τη διοίκηση
της ΕΡΤ στον κ. Ρωµαίο.
Κάποιοι δηµοσιογράφοι, λοιπόν, τον ρώτησαν αν έχει σκοπό
να κάνει την ΕΡΤ BBC και αυτός δήλωσε: «Ναι, θα το κάνω, µε
την προϋπόθεση να κάνω και τους Έλληνες Εγγλέζους».
Είµαι της άποψης ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού συµφωνούσε να τιναχθεί το «βρώµικο χαλί» της ΕΡΤ. Το έκανε η Κυβέρνηση, αλλά το έκανε άγαρµπα, ερασιτεχνικά και αυταρχικά.
Για εµάς περίσσευµα δηµοκρατίας ή έλλειµµα δηµοκρατίας µε
την ΕΡΤ κλειστή ή ανοιχτή, δεν υπάρχει. Είχαµε πει τότε σε δηλώσεις µας πως, ό,τι κι αν προκύψει, εµάς η κρατική τηλεόραση
θα µας φερθεί όπως φέρονται και τα ιδιωτικά κανάλια. Κρίνουµε
ότι είναι φορέας παραπληροφόρησης και ότι είναι φορέας προπαγάνδας.
Η Αριστερά έθεσε το θέµα ως εξής: Ο ξεσηκωµός, υποτίθεται,
για την ΕΡΤ πρέπει να έχει παλλαϊκό χαρακτήρα. Όµως, οι εργα-
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ζόµενοι παλεύουν τα πράγµατα να µείνουν όπως ήταν πριν. Μιλάµε πάλι για κεκτηµένα. Ο χρόνος που έγινε η επέµβαση σήµερα, µας λέει ξεκάθαρα: «ασχολήσου Έλληνα µε την ΕΡΤ,
ξέχασε την πείνα σου, τα βάσανά σου, το ΔΝΤ, τα χαράτσια, τους
φόρους, τους ρακοσυλλέκτες, την αναξιοπρέπειά σου».
Όσον αφορά το παρόν σχέδιο νόµου, εµείς έχουµε δηλώσει
ότι είναι αποσπασµατικό και γι’ αυτό δέχεται και την κριτική µας.
Έρχοµαι τώρα επί των άρθρων.
Όσον αφορά το άρθρο 1 του σχεδίου νόµου, δηλώνουµε απερίφραστα «ΟΧΙ». Εξηγήσαµε το γιατί και στην επιτροπή και στην
Ολοµέλεια.
Για τα άρθρα 2 και 3, θα προτείναµε να µην φτάνουν το δηµόσιο υπάλληλο στα όριά του και λέµε «ΟΧΙ» γιατί δεν µιλάει στη
συνείδηση των δηµοσίων υπαλλήλων.
Για το άρθρο 4 και τις εκπαιδευτικές άδειες λέµε πάλι «ΟΧΙ»
και επαναλαµβάνουµε για µια ακόµη φορά ότι είναι η τρίτη χρονιά που ισχύει αυτό το µέτρο.
«ΟΧΙ» λέµε και στο άρθρο 5.
Στο άρθρο 6, σχετικά µε τις γονικές άδειες, θα συµφωνήσουµε
και θα πούµε «ΝΑΙ».
Στο άρθρο 7, για τις πιστοποιήσεις παθολόγου γενικού ιατρού,
ιδιωτικών ιατρών, θα πούµε «ΟΧΙ».
Για το άρθρο 8, θα πούµε «ΟΧΙ» γιατί υπάρχει αυτό το καθεστώς καχυποψίας, εκ µέρους της Κυβέρνησης απέναντι στο δηµόσιο υπάλληλο. Είναι και η παράγραφος 4 του άρθρου 8, η
οποία έχει πάλι αυτές τις επιπρόσθετες πονηρές εξετάσεις.
Επί του άρθρου 9, δηλώνουµε ξεκάθαρα «ΟΧΙ», γιατί θεωρούµε ότι η επικούρηση στη δηµόσια υγεία είναι σκλαβιά.
Λέµε «ΟΧΙ» επί του άρθρου 10.
Δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ» στα άρθρο 11 και 12 γιατί δεν λύνουν
προβλήµατα.
Στο άρθρο 13, για τη δυνατότητα επικύρωσης των εγγράφων,
δηλώνουµε «ΝΑΙ».
Δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 14, για την πολύ αυστηρή
εφαρµογή των διατάξεων της αυτοδίκαιης αργίας.
Επί του άρθρου15 του νόµου λέµε «ΝΑΙ», όπως και στα άρθρα
16 και 17, όπου συγκεκριµενοποιούνται οι ενστάσεις και οποιαδήποτε στιγµή µπορεί να γίνει άρση της αυτοδίκαιης αργίας.
Επί του άρθρου 18, για την αποκλειστική απασχόληση, δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Λέµε «ΝΑΙ» στο άρθρο 19, όπως και στο άρθρο 20, για τους
Κ8 και Κ9.
Επί του άρθρου 21, για τη µεταφορά είµαστε πάλι θετικοί,
όπως και στο άρθρο 22 για τους επιτυχόντες του διαγωνισµού
2643/1998.
Επί του άρθρου 23 για τη διαφάνεια δηλώνουµε «ΝΑΙ».
Στο άρθρο 24 για τους καλλιτέχνες δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ» και
είµαστε κάθετοι στο άρθρο 25 του σχεδίου νόµου, που καταργεί
τις ειδικές επιτροπές και µας παραπέµπει στις ανεξάρτητες
αρχές και στα ελεγκτικά σώµατα.
Από εκεί και έπειτα, θα θέλαµε να αναφερθούµε και στις τροπολογίες. Καταψηφίζουµε την τροπολογία που αναφέρεται στο
ΤΑΙΠΕΔ, γιατί εµείς ζητούµε κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και είµαστε
απέναντι στη φιλοσοφία του ξεπουλήµατος.
Λέµε «ΝΑΙ» στο άρθρο για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες
Δυνάµεις. Κρίνουµε ως θετικό το µέτρο.
Στην προσθήκη-τροπολογία για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών θα πούµε «ΟΧΙ». Θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε, αλλά δίπλα στους οµογενείς ή στους άλλους αθλητές
έχει γραφτεί και «αλλοδαποί». Τι το θέλατε αυτό;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Κουκούτση.
Έχει ζητήσει τον λόγο η κυρία Υφυπουργός.
Έχετε το λόγο για δύο λεπτά, κυρία Υπουργέ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θέλω
να δώσω δύο διευκρινίσεις σε σχέση µε αυτά που είπε η εισηγήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η κ. Χρυσοβελώνη. Μάλιστα είχαµε και µια συζήτηση µε την κ. Χρυσοβελώνη στην επιτροπή για
το νοµοσχέδιο.
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Κυρία Χρυσοβελώνη, όπως σας είχα εξηγήσει και τότε, οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι ογκωδέστατα έγγραφα. Βρισκόµαστε,
λοιπόν, στη διαδικασία –και θα το δείτε πολύ σύντοµα- να αναρτηθούν σχέδια αξιολόγησης, και υπουργείων και φορέων, στο
διαδικτυακό τόπο του min.press, δηλαδή το διαδικτυακό τόπο
της Κυβέρνησης όπου είναι η υπηρεσία ενηµέρωσης της Κυβέρνησης. Εκεί, λοιπόν, θα µπορείτε και εσείς αλλά και οι πολίτες να
µπείτε και να δείτε και να αξιολογήσετε, και εσείς και οι συνεργάτες σας, σχέδια αξιολόγησης τα οποία έχουν συζητηθεί στο
Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης.
Ωστόσο, πρέπει επίσης να επισηµάνω –κυρία Πρόεδρε, το
γνωρίζετε- ότι το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης είναι
ένα κυβερνητικό συµβούλιο όπως το λέει και το όνοµα του. Και
όπως και του Υπουργικό Συµβουλίου τα πρακτικά είναι απόρρητα, έτσι και τα πρακτικά του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης είναι απόρρητα. Αν, όµως, παρακολουθήσετε τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις, σε συνδυασµό µε τα σχέδια αξιολόγησης που σύντοµα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, πιστεύω
θα έχετε όλοι τη δυνατότητα να ασκήσετε τον έλεγχο που πρέπει
να ασκεί η Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κυρία Υφυπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Πανούσης, ειδικός αγορητής της
Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι η ΕΡΤ
θα έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Αλλά επί
χρόνια λειτουργούσε ως κυβερνητικό παράρτηµα και στελεχώθηκε ως δικοµµατικό φέουδο. Αυτά, όµως, τα αµαρτήµατα του
χθες δεν απονοµιµοποιούν τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων.
Αναρωτιέµαι, απέναντι σε αυτήν τη «raison d’ etat» που εκφράζει ο κ. Βορίδης τι µπορεί να αντιτάξει η πολιτική κοινωνία; Τι
άλλο από ένα δηµοκρατικό έλεγχο µέσα από τους υφιστάµενους
θεσµούς; Άρα χρειαζόµαστε ένα δηµοκρατικό κοινοβουλευτικό
έλεγχο που υπερβαίνει τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
τις αστυνοµικές επιχειρήσεις-«σκούπα» και η Βουλή να µπορεί
να συζητάει ψύχραιµα και σε βάθος τις κοινωνικές συγκρούσεις,
συµβολικές ή πραγµατικές, πριν πάρουν άλλη µορφή. Ο συνεχής
κοινοβουλευτικός έλεγχος της νοµιµότητας δεν αφήνει περιθώρια για µια κοµµατική ή διακοµµατική παραγωγή νοµιµότητας.
Χρειάζονται, λοιπόν, οριοθετήσεις.
Δεν είναι του παρόντος, αλλά αναφέρθηκαν χθες πολλοί συνάδελφοι, να συζητήσουµε για τα ζητήµατα της λειτουργίας του
ελληνικού κράτους. Αλλά νοµίζω ότι πολλά απ’ αυτά τα θέµατα
ερµηνεύουν και τις σηµερινές και τις χθεσινές αποκλίσεις. Είναι
γνωστό, άλλωστε, ότι οι κρατικές δοµές της Ελλάδας επιβλήθηκαν από ξένες δυνάµεις.
Μια περιφερειακή και οικονοµικά εξαρτηµένη χώρα υιοθετούσε πάντα αξίες διαφορετικές από τις δικές της και ξένα πρότυπα. Βασικός, όµως, άξονας τι ήταν και τι είναι; Η οργανική
ενότητα του κράτους-έθνους. Αυτή η οργανική ενότητα στερεί
την αυτονοµία του ατόµου και δεν κάνει εύκολα αποδεκτές τις
διαφωνίες. Κοινωνικές οµάδες και υπο-οµάδες καλούνται να ενσωµατωθούν γρήγορα στο κράτος, πριν τις διαµελίσουν οι διάφορες ελίτ. Το συγκεκριµένο κράτος από τη µία και οι παραδόσεις από την άλλη, εκτός από τις εντάσεις, έχουν µάθει να υπερβαίνουν το νόµο και να διαµορφώνουν ιδιότυπα δίκτυα πελατειακών και κοµµατικών σχέσεων. Αυτά τα δίκτυα έχουν διαποτίσει
και διαβρώσει όλη τη ραχοκοκαλιά του κρατικού και δηµόσιου
µηχανισµού. Δεν ξεριζώνονται µε διατάξεις περί αδειών και πειθαρχικών.
Η συνταγµατική οργάνωση της κυρίαρχης εξουσίας του κράτους, δηλαδή το πολίτευµά µας, προφανώς δεν συµπίπτει µε ένα
ιδεατό πρότυπο που κατά καιρούς επικαλούµαστε, αλλά µορφοποιεί τη δυναµική των πολιτικών, των νοµικών, των κοινωνικών
σχέσεων. Αυτό το πολιτικό καθεστώς προσπαθεί να συνθέσει και
αυτή είναι η δουλειά του.
Το σύγχρονο, λοιπόν, κοινωνικό κράτος, η πολιτική εξουσία και
διοίκηση δεσµεύονται, όχι µόνο ως προς τη νοµιµότητα και τη
συνταγµατικότητα, αλλά και ως προς την αποτελεσµατικότητα
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στην πραγµάτωση των κοινωνικών δικαιωµάτων. Άρα, η θετική
παρέµβαση µε κοινωνικό σκοπό στην οργάνωση των δηµοσίων
υπηρεσιών και η προστασία των κοινωνικών αγαθών είναι το µέγα
ζητούµενο.
Κατά συνέπεια η απότοµη και βίαιη ανατροπή ενός κοινωνικού
κεκτηµένου συχνά παραβιάζει και το ίδιο το δηµόσιο συµφέρον.
Γι’ αυτό θέλει προσοχή, όταν παίρνουµε δυσµενή µέτρα, ως ποιο
βαθµό προσβάλλουµε το status της ζωής των άλλων ή το προσδόκιµο απόδοσης των πληττοµένων.
Κράτος-έθνος, κράτος-θεσµός, κρατική αυτοδύναµη κεντρική
εξουσία, ναι, νοµοθετεί, διοικεί, δικάζει, εξαναγκάζει. Ναι, αλλά
οι κυβερνώντες και οι κυβερνώµενοι πρέπει να συλλειτουργούν
µε συνένωση δικαίου και κοινωνίας. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η δικαιοκρατική κρατική εξουσία πρέπει να αναγνωρίζει ως προτεραιότητα και πρωταρχικότητα τους κανόνες δικαίου.
Το ίδιο, όµως, ισχύει και για τη διοίκηση και για το νοµοθέτη.
Η διοίκηση υπόκειται στη νοµοθετική εξουσία, αρχή νοµιµότητας
και ο νόµος στο Σύνταγµα, αρχή συνταγµατικότητας. Αυτές τις
αρχές δεν µπορούµε ούτε να τις παραβλέπουµε ούτε να τις παραβιάζουµε, επικαλούµενοι έκτακτες ανάγκες και µάλιστα δηµοσιονοµικές.
Κράτος και ελευθερία για πολλούς είναι αλληλοαποκλειόµενες
έννοιες. Αναρωτιέµαι, όµως: σήµερα, χωρίς το κράτος, πώς θα
προστατεύονται οι ελευθερίες; Η άρνηση της άρνησης είναι ένας
νόµος που δεν σηµαίνει, όµως, ότι αρνείσαι το προηγούµενο στάδιο της εξέλιξης. Άλλωστε, όλοι είµαστε, όπως έλεγε ο Μαρξ,
παιδιά του καιρού µας και όχι των χθεσινών ουτοπιών µας. Με τα
σηµερινά συγκεκριµένα εργαλεία θα χειριστούµε τα σηµερινά
συγκεκριµένα προβλήµατα, καθώς καµµία θεωρία δεν καλύπτει
το χρόνο και το περιεχόµενο της µεταβατικής περιόδου, ακόµα
και αν πηγαίναµε προς τον παράδεισο.
Έρχοµαι στα άρθρα.
Άρθρα 2 και 3: Αναρρωτικές. Επιµένω ότι χρειάζεται µια εξουσιοδότηση για µια ΚΥΑ Υπουργείου Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης για την εφαρµογή της διάταξης. Αλλιώς, είναι στον
αέρα. Υπάρχει αρχή και δεν υπάρχει διαδικασία.
Άρθρο 5: Εκπαιδευτικές άδειες. Οι άδειες να έχουν δυνατότητα µιας ελαστικότητας δέκα ή δεκαπέντε ηµερών µε βάση το
πρόγραµµα εξετάσεων, την απόσταση ή άλλες συνθήκες και ο
υπεύθυνος χορήγησης της αδείας µε βάση τα πιστοποιητικά που
θα του φέρνει ο ενδιαφερόµενος θα κρίνει αυτήν τη δυνατότητα.
Άρθρο 8: Αρµοδιότητες ΑΣΕΠ. Η άµεση κάλυψη των αναγκών
προσωπικού πρέπει να είναι εµφανές ότι δεν εµπίπτει στο νόµο
περί προσλήψεων ή περί απαγορεύσεων προσλήψεων.
Άρθρο 14, 15, 16: Πειθαρχικά. Άλλη σύνθεση. Να δοθεί διευκρίνιση στο άρθρο 16 ποιο όργανο αποφασίζει για την άρση της
αργίας, διότι στην παράγραφο 3 λέτε αυτό που έθεσε σε αργία,
και στην παράγραφο 2 σηµείο 4 λέτε αυτό που είναι αρµόδιο για
το διορισµό.
Άρθρο 20: Ταυτόχρονη απορρόφηση της 8Κ και της 9Κ. Αλλιώς, δεν έχει κανένα νόηµα.
Τροπολογία για επιτυχόντες στο διαγωνισµό ΑΣΕΠ 1998. Είµαστε υπέρ της διάταξης της τροπολογίας για τους αθλητές. Είµαστε υπέρ -και το έχουµε καταθέσει- για την ένταξη και
εξοµοίωση των τεχνικών εργοδηγών. Είµαστε θετικοί -και µε µία
ευαισθησία- σε σχέση µε την τροπολογία που αφορά όσους υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές.
Κατ’ αρχάς, βλέπουµε θετικά τα ζητήµατα της χορήγησης για
γέννηση διδύµων, τριδύµων κ.λπ., επιπλέον άδειας ανατροφής
και βέβαια και για το θέµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ακούστηκε, και στα ζητήµατα των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Για τις άλλες τροπολογίες, η ΔΗΜΑΡ επιφυλάσσεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Χρήστος Κατσώτης, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στη χθεσινή συζήτηση Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
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καθώς και ο Υπουργός, στην προσπάθειά τους να στηρίξουν
αυτόν τον πόλεµο σε βάρος των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
έθεσαν το ζήτηµα αλλαγής του νόµου για τα συνδικάτα, αµφισβήτησαν τη νοµιµότητα των εκλογών για την εκπροσώπηση των
εργαζοµένων στους οργανισµούς, στους οποίους βέβαια πρέπει
να πω πως σε ό,τι µας αφορά δεν παίρνουµε µέρος.
Το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει τους εργαζόµενους και το λαό ότι
η επίθεση, ο πόλεµος σε βάρος των δικαιωµάτων των εργαζοµένων πηγαίνει µαζί µε την καταστολή, την περιστολή ακόµη και
των ελάχιστων δηµοκρατικών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Ήδη,
το δικαίωµα της οργάνωσης των εργαζοµένων στον ιδιωτικό
τοµέα είναι υπό απαγόρευση. Αυτό θέλετε και στο δηµόσιο.
Γι’ αυτό, όπως είπαµε και χθες, οι δυνάµεις καταστολής έχουν
τεθεί στην υπηρεσία των επιχειρηµατιών για να αντιµετωπίσουν
τους εχθρούς εργάτες. Στο πλαίσιο της γραµµής «νόµος και
τάξη» ή «το κράτος είστε εσείς», δεν υπάρχει αγωνιστική εκδήλωση χωρίς την προκλητική παρουσία των δυνάµεων καταστολής. Επιβεβαιώνεται, φαίνεται, όσο κι αν θέλετε να κρύψετε, ότι
η δικτατορία των µονοπωλίων, που υπηρετείτε, αξιοποιεί το κράτος τους για να θωρακίσει την κυριαρχία τους µε τη βία και την
τροµοκρατία.
Χρειάζεται να κατανοηθεί από την πλειοψηφία των εργαζοµένων και του λαού ότι αυτό το σύστηµα, µε την εξουσία των µονοπωλιακών οµίλων, δεν εξανθρωπίζεται, δεν διορθώνεται, αλλά
ανατρέπεται. Σε αυτήν τη γραµµή ρήξης και ανατροπής, στη
γραµµή διεκδίκησης των αναγκών απαιτείται να αναπτυχθούν
αγώνες από τους εργαζοµένους και τον λαό, αγώνες που µε τη
µαχητικότητα θα βάλουν εµπόδια στα χειρότερα, θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις βαθιών αλλαγών, προς όφελος της πλειοψηφίας του λαού.
Δεν µας εξέπληξε η σηµερινή ενέργεια της Κυβέρνησης «για
την επιβολή της νοµιµότητας», όπως ισχυρίζεστε, στην ΕΡΤ και
ούτε τους ίδιους βέβαια τους εργαζοµένους. Με τη συνήθη τακτική της, τα ΜΑΤ, τα χηµικά, τα γκλοµπ, κατέλαβαν το ραδιοµέγαρο, αποβάλλοντας τους εργαζοµένους, που πέντε µήνες τώρα
αγωνίστηκαν για τη δουλειά τους και δέχθηκαν την αλληλεγγύη
της µεγάλης πλειοψηφίας του λαού µας σε όλη την Ελλάδα. Το
ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό τους και τους καλεί να συµπορευτούν
στους πολιτικούς αγώνες µαζί του.
Το παρόν νοµοσχέδιο, όπως είπαµε και χθες, είναι σε αυτήν
την κατεύθυνση δηµιουργίας πιο αποτελεσµατικού κράτους για
να υλοποιεί τη στρατηγική των µονοπωλιακών οµίλων, ενός κράτους µε υπαλλήλους υποταγµένους, φθηνούς, ανασφαλείς και
πειθήνιους στην υλοποίηση των εθνικών πολιτικών σε βάρος της
πλειοψηφίας του λαού.
Η πολιτική σας, όπως αποτυπώνεται και µε αυτό το σχέδιο
νόµου, είναι να έχουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι όλα όσα χαρακτηρίζουν τον ιδιωτικό υπάλληλο, ευελιξία, να είναι φθηνοί, υπάκουοι
και να µπαινοβγαίνουν στη δουλειά και στην ανεργία. Εξάλλου
αυτό ήδη γίνεται µε τα διάφορα προγράµµατα απασχόλησης.
Επειδή πολύς λόγος έγινε και από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας –µε επικαλέστηκε πολλές φορές- έρχοµαι τώρα στο
άρθρο 1 για το θέµα της χορήγησης άδειας ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ναι, είπαµε ότι οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές, οι οποίοι
υπάρχουν στο δηµόσιο και είναι σε απόλυτη ταύτιση και συνεργασία µε εσάς, πήγαν και συµφώνησαν, αντί να υπάρχουν οι ρυθµίσεις της υγιεινής και ασφάλειας, αυτές να καταστρατηγηθούν
και να δοθεί µία µέρα άδεια ανά δίµηνο ως αντιστάθµισµα αυτής
της απασχόλησης.
Σύµφωνα µε τους εργαζοµένους, πρέπει να πούµε το εξής.
Επικαλείστε ότι το δηµόσιο θα εξοικονοµήσει 1,8 εκατοµµύρια
εργατοώρες ετησίως. Πρέπει όµως να πούµε ότι στην επιτροπή
οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, προβάλλοντας τις ρυθµίσεις των νόµων
για την υγιεινή και ασφάλεια, είπαν ότι οι εργατοώρες που οφείλονται σε αυτούς, αν για παράδειγµα εφαρµόζονταν όλοι οι όροι
υγιεινής και ασφάλειας προς τους εργαζοµένους, θα ήταν τριπλάσιες από αυτές που εσείς λέτε ότι θα εξοικονοµηθούν.
Ναι, εµείς λέµε να εφαρµοστούν οι όροι υγιεινής και ασφάλειας. Εσείς όµως δεν το κάνετε αυτό, αλλά καταργείτε και τους
όρους υγιεινής και ασφάλειας και την µία µέρα άδεια ανά δίµηνο.
Εξάλλου αυτός είναι ο στόχος σας.
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Με τα άρθρα 2 και 3 περικόπτονται οι ρυθµίσεις που ίσχυαν
ως σήµερα για τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες. Ποιο είναι
το επιχείρηµα; Λέτε ότι παρατηρείται κατάχρηση των αδειών.
Στην επιτροπή αλλά και χθες, έγινε αναφορά για τις επαπειλούµενες κυήσεις και την κατάχρηση που -κατά τον Υπουργό- γίνεται
από τις γυναίκες. Η Κυβέρνηση, µε το πρόσχηµα της κατάχρησης, έρχεται να καταργήσει την άδεια που έχει στόχο να διαφυλάξει ακόµα και την ίδια τη ζωή.
Προβλέπεται επίσκεψη κατ’ οίκον από ελεγκτή ιατρό που θα
πιστοποιεί την ασθένεια. Σύµφωνα µε το άρθρο, υποχρεώνεται
ρητά η υπηρεσία να αποστέλλει γιατρό, αλλιώς θα διώκεται πειθαρχικά ο αρµόδιος προϊστάµενος. Η Κυβέρνηση γνωρίζει ότι
ελεγκτές ιατροί δεν υπάρχουν. Άρα ή θα πρέπει να συνοδεύεται
το συγκεκριµένο άρθρο µε πρόβλεψη πρόσληψης γιατρών ή η
ρύθµιση αυτή αφορά απλώς τις περικοπές των αναρρωτικών
αδειών, αφού κανείς προϊστάµενος, µιας και δεν θα έχει γιατρό
να στείλει για να πιστοποιήσει την ασθένεια, δεν θα δικαιολογεί
καµµία άδεια ως αναρρωτική, παρά µόνο ως αδικαιολόγητη
απουσία.
Το άρθρο 4 προβλέπει την κατάργηση των εκπαιδευτικών
αδειών. Ο Υπουργός πάλι χθες στην οµιλία του πρόβαλε τον ιδιωτικό τοµέα σαν πρότυπο και στο θέµα των εκπαιδευτικών αδειών,
ενώ είναι γνωστό ότι η χορήγησή τους είναι εξαίρεση στον ιδιωτικό τοµέα. Δεν υπάρχουν. Έτσι, λοιπόν, έρχεται να δικαιολογήσει την κατάργηση και στο δηµόσιο τοµέα.
Με το άρθρο 5 δυσκολεύετε ακόµη περισσότερο τον υπάλληλο που είναι φοιτητής, σπουδαστής, να ανταποκριθεί στις εξετάσεις, µειώνοντας τις αναγκαίες ηµέρες γι’ αυτές.
Με το άρθρο 6 επιχειρείτε να αντιµετωπίσετε τις δικαστικές
αποφάσεις που προέβλεπαν σε περίπτωση διδύµων, η άδεια να
είναι εννέα συν εννέα µήνες. Μετά την ακρόαση των φορέων οι
τρεις µήνες γίνονται έξι.
Στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται η κατάργηση ρυθµίσεων που απέκλειαν τη χορήγηση µειωµένου ωραρίου στον πατέρα. Παρ’ όλα αυτά αποφεύγεται να το γράψετε ευκρινώς και
ρητά ότι χορηγείται η χρήση µειωµένου ωραρίου.
Στο άρθρο 7 ο τίτλος «Απλοποίηση διαδικασίας διορισµού για
την πιστοποίηση της υγείας των υπό πρόσληψη δηµοσίων υπαλλήλων» είναι παραπλανητικός. Με τη ρύθµιση αυτή προβλέπεται
η πιστοποίηση της υγείας να γίνεται από ιδιώτες γιατρούς, στους
οποίους οι υπό πρόσληψη δηµόσιοι υπάλληλοι θα καταβάλλουν
αµοιβή.
Με το άρθρο 9 προβλέπεται η συµµετοχή του ΑΣΕΠ στη διαδικασία πρόσληψης του επικουρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία και τις µονάδες κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής
αλληλεγγύης, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου. Αυτή η ρύθµιση δεν αλλάζει τις σχέσεις εργασίας των
επικουρικών, δεν αλλάζει τα εργασιακά τους δικαιώµατα. Η επίκληση της αξιοκρατίας δεν ευσταθεί, γιατί δεν φταίει αυτό που
δεν υπάρχει προσωπικό στα νοσοκοµεία, στις µονάδες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. Σε συζήτηση σε νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας αναφέρθηκε ότι η Κυβέρνηση θα καταθέσει
τροπολογία για παράταση της θητείας για τρία χρόνια των επικουρικών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου δεν πάνε γιατροί.
Εσείς σήµερα έρχεστε και φέρνετε άλλη ρύθµιση.
Με το άρθρο 10 παρατείνονται οι προθεσµίες για την αξιολόγηση οργανικών µονάδων και του προσωπικού των φορέων του
δηµοσίου. Κριτήριο για την αξιολόγηση των οργανισµών είναι
αυτό που ακούστηκε από την Κυβέρνηση, ότι το κράτος θα πρέπει να σταµατήσει να έχει δραστηριότητες που δεν πρέπει να
έχει. Κριτήριο για τη στρατηγική της Κυβέρνησης είναι η παραπέρα ενίσχυση του κεφαλαίου, η δηµιουργία προϋποθέσεων για
νέους δρόµους κερδοφορίας, µε όλα τα µέτρα που παίρνει
καθώς και µε τις ιδιωτικοποιήσεις τοµέων της οικονοµίας. Είναι
φανερό ότι η κινητικότητα, η διαθεσιµότητα, οι απολύσεις, θα
είναι διαρκείς µε ό,τι σηµαίνει αυτό για τους εργαζόµενους. Τις
υπηρεσίες που προσφέρουν σήµερα διάφοροι οργανισµοί θα τις
στερηθούν οι εργαζόµενοι, ο λαός ή θα τις αγοράσουν ακριβά
από τους επιχειρηµατίες.
Με το άρθρο 11 διευρύνονται οι εξαιρέσεις από το καθεστώς
διαθεσιµότητας. Με τον τρόπο των εξαιρέσεων ευαίσθητων οµά-
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δων προσπαθείτε να µειώσετε τις αντιδράσεις στο αντεργατικό
µέτρο των διαθεσιµοτήτων. Ζητάµε να καταργηθεί αυτό το
µέτρο, να επανέλθουν στις δουλειές τους οι καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονοµικών, οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστηµίων, οι σχολικοί φύλακες, οι άλλοι δηµοτικοί υπάλληλοι και
οι υπάλληλοι άλλων οργανισµών.
Τέλος, τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18 και 19 αφορούν συνολικά
αλλαγές στο Πειθαρχικό Δίκαιο. Το κάνουν πιο αντιδραστικό. Με
τις ρυθµίσεις αυτές επιδιώκετε την υποταγή των δηµοσίων υπαλλήλων στις ταξικές λειτουργίες του κράτους. Οι βελτιώσεις που
φέρνει σε περιπτώσεις συλλογικών οργάνων ή µελών υπηρεσιακών συµβουλίων µε τη µη επιβολή της αυτοδίκαιης αργίας, αλλά
τη δυνητική αργία, δεν αλλάζουν την αντιδραστική αντίληψη που
έχετε για τον δηµόσιο υπάλληλο, πειθήνιο όργανο της ταξικής
πολιτικής.
Διαµορφώνετε ένα ακόµη εργαλείο υποταγής των εργαζοµένων και δίωξης της πολιτικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής
δράσης των δηµοσίων υπαλλήλων.
Τέλος, µε το άρθρο 20 φαίνεται ότι ρυθµίζουν το θέµα των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ µε τις προκηρύξεις 8Κ και
9Κ. Ωστόσο, οι προσληφθέντες της 9Κ και οι απολυθέντες µε δικαστικές αποφάσεις, θα είναι στην αναµονή για πολύ ακόµα,
γιατί δεν υπάρχει χρονοδιάγραµµα. Εξάλλου, όπως είπε ο κύριος
Υπουργός, δεν εξαιρούνται από τον κανόνα για τις προσλήψεις
του 1 προς 5, µε αποτέλεσµα η πρόσληψή τους να µετατίθεται
στο απώτερο µέλλον.
Για τα υπόλοιπα άρθρα, αλλά και για τις τροπολογίες θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας κάνω γνωστό ότι από τις
θέσεις των επισήµων παρακολουθεί τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκε στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκε για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενταµελής ουγγρική αντιπροσωπεία, συνοδευόµενη από την Πρέσβειρα της Ουγγαρίας
στην Αθήνα κ. Eszter Sandorfi, οι οποίοι στο πλαίσιο των εργασιών τους πραγµατοποιούν επίσκεψη στη Βουλή.
Σάς καλωσορίζουµε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας ενηµερώσω
ότι έχουν εγγραφεί είκοσι τέσσερις συνάδελφοι.
Ο κανονικός χρόνος από τον Κανονισµό είναι οκτώ λεπτά. Θα
ήθελα να συµφωνήσουµε όλοι να µειώσουµε λίγο το χρόνο στα
έξι λεπτά, για να µιλήσουν όλοι, γιατί ήδη είναι 13.00’ η ώρα.
Είναι µόνη συζήτηση, έτσι έχει οριστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων όσον αφορά το νοµοσχέδιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν βρίσκω τον λόγο για να µειωθεί ο
χρόνος ως προς το εξής. Έχει γίνει ήδη ο κύκλος των οµιλιών
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, εκτός του επιπλέον χρόνου
που έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ζήτηµα. Δηλαδή το να
οριστεί ώρα 17.00’ ή 18.00’ το απόγευµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι –αν µου επιτρέπετε- έχουν άλλα έξι λεπτά
ως δευτερολογία και οι ειδικοί αγορητές και οι εισηγητές έχουν
τέσσερα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Να περιορίσουµε εαυτούς και αλλήλους ως προς αυτό, όπως κάναµε και εχθές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ θα έλεγα
να δίνεται χρόνος επτά λεπτών στους εγγεγραµµένους οµιλητές,
για να µην πούµε έξι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Χθες, κοινή συναινέσει, δεν δευτερολογήσαµε και φύγαµε. Ας περιορίσουµε, λοιπόν, εαυτούς και αλλήλους αντί να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ λέω να
ορίσουµε επτά λεπτά, να κλείνουµε στα επτά και να κατεβαίνει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από µόνος του ο οµιλητής, χωρίς να παρεµβαίνει ο Πρόεδρος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει, κυρία Πρόεδρε. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, ας ορίσουµε επτά λεπτά χρόνο για τους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επτά λεπτά,
λοιπόν, και σας ευχαριστώ για την κατανόηση, αλλά νοµίζω ότι
όλοι πρέπει να το αντιληφθούµε.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
παρά το ότι δεν αντιµετωπίζει το σύνολο των προβληµάτων,
σαφώς περιλαµβάνει µέτρα που συµβάλλουν στη µεταρρύθµιση
και στη βελτίωση της διοίκησης. Επίσης, αποσκοπεί στη δηµιουργία πιο αποτελεσµατικού δηµόσιου τοµέα µε µέγεθος που
είναι το απολύτως απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία των
υπηρεσιών χωρίς αναχρονιστικά προνόµια, µε µικρότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη και φιλικότητα προς αυτόν.
Έχω να κάνω µερικές παρατηρήσεις.
Στο άρθρο 1 καταργείται η µηχανογραφική άδεια των έξι ηµερών για κάθε έτος, είδος άδειας που είναι αλήθεια ότι βρισκόταν
στο στόχαστρο άλλων κλάδων εργαζοµένων. Βέβαια, δεν γνωρίζουµε µε ποιον τρόπο θα εξασφαλίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία σε εξοπλισµό µε
οθόνη οπτικής απεικόνισης, σύµφωνα µε την οδηγία 90/270 ΕΟΚ
του 1990, όπως για παράδειγµα τα ολιγόλεπτα διαλείµµατα εργασίας ανά δίωρο.
Με το άρθρο 2 περιορίζονται οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές
άδειες. Εδώ θα πρότεινα η εκ µέρους του προϊσταµένου της διεύθυνσης διοικητικού παράλειψη αποστολής ιατρού για έλεγχο
ασθενούντος υπαλλήλου να θεωρείται πειθαρχικό παράπτωµα,
µόνο εφόσον η υπηρεσία διαθέτει ελεγκτή-ιατρό, προϋπόθεση
που νοµίζω ότι δεν υπάρχει για όλες τις υπηρεσίες. Διαφορετικά,
στον προϊστάµενο θα έπρεπε να προβλεφθεί η δυνατότητα να
καλεί κατά περίπτωση ιδιώτη ιατρό.
Με το άρθρο 5 µειώνεται η παρεχόµενη προς τους φοιτητές
εργαζόµενους άδεια εξετάσεων, πλην όµως δεν έχει ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για όσους φοιτούν σε σχολές µακριά από τον
τόπο εργασίας τους.
Έρχοµαι στις διατάξεις του άρθρου 15. Για τα µέλη υπηρεσιακών συµβουλίων εκτιµάται ως θετικό το ότι δεν θα τους επιβάλλεται πλέον αυτοδίκαιη αργία για µια σειρά πειθαρχικών παραπτωµάτων, αλλά δυνητική αργία, εφόσον µία υπόθεση παραπέµφθηκε αµετάκλητα στο ακροατήριο. Έτσι, ουσιαστικά θα πάψει
η απορρύθµιση των υπηρεσιακών συµβουλίων.
Στο άρθρο 16 είναι θετικό το ότι η εισαγόµενη ρύθµιση παρέχει τη δυνατότητα κρίσεως υπαλλήλου που τίθεται σε αυτοδίκαιη
αργία και παρέχεται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από την
υποβολή του στην κατάσταση αυτή.
Ταυτόχρονα, πρέπει όµως να εξασφαλιστεί η επιτάχυνση των
ποινικών και πειθαρχικών διαδικασιών. Έτσι, δεν θα χρονίζουν
και θα γίνεται δυνατή η άµεση εκκαθάριση των υποθέσεων κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε ο υπάλληλος που στην πραγµατικότητα δεν
έχει παραβεί τις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις να αποκαθίσταται άµεσα, ενώ ο υπάλληλος που έχει υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά και ποινικά παραπτώµατα να αποµακρύνεται οριστικά από
την υπηρεσία.
Για το άρθρο 20 και την επαναπρόσληψη των επιτυχόντων των
διαγωνισµών των προκηρύξεων 8Κ/2008 και 9Κ/2008, πιστεύω
ότι δεν υπάρχει αντίρρηση, δεδοµένου ότι οι ανάγκες του ΙΚΑ σε
προσωπικό είναι ιδιαίτερα µεγάλες.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που υπογράψαµε
εξήντα Βουλευτές -όχι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας- µε την οποία
ζητάµε την εξαίρεση από την εφαρµογή της διαδικασίας της διαθεσιµότητας και κινητικότητας για τους υπαλλήλους πρώην
αθλητές που διορίστηκαν στο δηµόσιο βάσει των εξαιρετικών
αθλητικών διακρίσεών τους, όπως Ολυµπιονίκες, παγκοσµιονίκες
και µεταλλιούχους Ευρώπης.
Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων
που τίθενται σε κινητικότητα και διαθεσιµότητα, καθορίστηκε µε
τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013.
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Όµως, στον ενσωµατωµένο στον νόµο Πίνακα 1 µε τα µόρια
που λαµβάνουν οι υπάλληλοι και συγκεκριµένα στην κατηγορία
3: «Τρόπος εισαγωγής στη Δηµόσια Διοίκηση», δεν αναγνωρίζονται µόρια σ’ αυτήν την κατηγορία προσωπικού µε την αιτιολογία
ότι δεν τοποθετήθηκαν στο δηµόσιο µε διαγωνισµό στον οποίο
είχε οπωσδήποτε συµµετοχή ο ΑΣΕΠ.
Ποιο είναι πιο καθαρό από το ότι υπάρχει ο νόµος αυτός για
τους αθλητάς, ασχέτως µε το ποια είναι η Κυβέρνηση και ασχέτως µε το τι είναι ο αθλητής, κι ότι πράγµατι έβγαινε Ολυµπιονίκης ή ήταν πρώτος παγκόσµιος ή µεταλλιούχος ή έκτος; Έχετε
σκεφθεί τι σηµαίνει πρώτος στον κόσµο σε µία χώρα η οποία
είναι δέκα εκατοµµυρίων κατοίκων, όταν αλλού µιλάµε για δύο
δισεκατοµµύρια;
Άρα προτρέπει τον αθλητή η πολιτεία µε τον νόµο που είχε.
Είναι προτροπή της πολιτείας για τον πρωταθλητισµό, ώστε να
είναι το «κύτταρο» και η «µέλισσα» που θα τραβήξει τα παιδιά
µας στον αθλητισµό, για να αποφύγουν όλους τους παράδροµους και να είναι µε καλύτερη υγεία, καλύτερη νοοτροπία, ψυχική, σωµατική, πνευµατική, τα πάντα.
Στο ΑΣΕΠ µπορεί κάλλιστα αυτός που δίνει εξετάσεις να βλέπει τον διπλανό του και να κλέψει. Εκεί, όµως, δεν υπάρχει
κλοπή, αλλά υπάρχει αξιοκρατία πλήρης και ανάλογα µε αυτό το
οποίο έχεις καταφέρει, µπαίνεις σε µία υπηρεσία.
Το κράτος, η πολιτεία δεν µπορεί να πηγαίνει ενάντια στον
εαυτό της. Ο νόµος αυτός ακόµα ισχύει. Δηλαδή, εάν ένας αυτήν
τη στιγµή πετύχει να είναι Ολυµπιονίκης, παγκόσµιος πρωταθλητής ή µεταλλιούχος στην Ευρώπη, αυτός δικαιούται να µπει σε
µια υπηρεσία. Άλλο θέµα είναι το ότι λόγω της κρίσεως αυτήν
την στιγµή έχει σταµατήσει η διαδικασία και αυτοί δεν µπαίνουν
στις υπηρεσίες.
Εποµένως, θα βάλουµε κάποιον και αυτόν ο οποίος είναι τώρα
σε µια υπηρεσία θα τον βγάλουµε επειδή δεν υπάρχουν µόρια;
Μα, µπήκε ξεκάθαρα µε τον νόµο του κράτους, ο οποίος του
έδινε το δικαίωµα να µπορέσει να πολεµήσει, να διαβάσει λιγότερο, να είναι µεν µορφωµένος, αλλά όχι να είναι από τους πρώτους, ώστε να µπορέσει να µπει µε το ΑΣΕΠ.
Είναι αδιανόητο το ότι καθόµαστε και µαζεύουµε υπογραφές.
Δεν είναι µόνον εξήντα οι Βουλευτές που συνυπογράφουν τη
σχετική τροπολογία. Δεν υπάρχει ένας στη Βουλή εδώ πέρα
µέσα που να διαφωνεί. Η κ. Σοφία Σακοράφα για τον ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και αυτή τροπολογία. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υπέγραψαν, οι ανεξάρτητοι Βουλευτές υπέγραψαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ συµφωνεί.
Δεν υπάρχει ένας εδώ µέσα στη Βουλή που να διαφωνεί.
Πρέπει, λοιπόν, εµείς να µαζεύουµε υπογραφές -είναι σωστό;για το αυτονόητο, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εξαιρεθούν;
Είναι δυνατόν να τους βάζουµε σε τέτοια ταλαιπωρία ψυχική
µετά από δέκα χρόνια –αν έχουν παιδάκια κ.λπ.- να απολυθούν;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Διαφωνεί ο Τόµσεν, όµως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν µας ενδιαφέρει αν διαφωνεί ή όχι.
Εµείς είµαστε εδώ µέσα από τον κόσµο σταλµένοι. Είµαστε οι
εκπρόσωποί του και είναι από τις λίγες φορές –και χαίροµαι- που
συµφωνούν όλοι και δεν υπάρχει κάποιος που να µην συµφωνεί,
εδώ πέρα µέσα, µε το ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν αυτοί οι αθλητές.
Γι’ αυτό µε τον Υπουργό σας παρακαλώ δείτε το στην πραγµατική του βάση, στη βάση δηλαδή της δικαιοσύνης και του ότι
αν αύριο τα παιδιά µας, ο αθλητισµός δεν τα έχει κοντά του, στην
αγκαλιά του, από εκεί και πέρα θα έχουµε τεράστια προβλήµατα.
Αυτήν τη στιγµή, που η πατρίδα περνάει όλα αυτά που περνάει, η µόνη εκτόνωση που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι
να πάει να αθληθεί, να ξεκουραστεί ψυχικά και πνευµατικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Η κυρία Ασηµίνα Σκόνδρα έχει τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα αρχικά να πω από αυτό εδώ το Βήµα και να αναγνωρίσω στην ηγεσία του Υπουργείου και µάλιστα χωρίς ίχνος κολακείας, ότι παρ’
όλο που κλήθηκε να διαχειριστεί δύσκολες και πρωτόγνωρες κα-
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ταστάσεις, όπως είναι η κινητικότητα, η διαθεσιµότητα και όλα
τα σχετικά και µάλιστα µέσα σε ελάχιστο χρόνο, δεν παρέλειψε
να προχωρήσει σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες µε πνεύµα µεταρρυθµιστικό, εφαρµόζοντας την απόφαση της Κυβέρνησης να αλλάξει προς το καλύτερο ό,τι πάσχει και ό,τι νοσεί, ό,τι ταλαιπωρεί
και προβληµατίζει τους πολίτες, ό,τι κρατά καθηλωµένη τη χώρα.
Όπως πρέπει να αναγνωρίσω και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση τη µαεστρία να συνδέει τα πάντα µε το µνηµόνιο για να
µπορεί, βεβαίως, να καλύπτει πίσω από αυτό την κάθετη και απόλυτη άρνησή της στα πάντα, ακόµη και στα λογικά, στα απαραίτητα, στα ζητούµενα από όλον τον ελληνικό λαό.
Καταλήγουµε, λοιπόν, σήµερα, µετά από όλη τη συζήτηση που
έγινε για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, στο συµπέρασµα πως
συµφωνούµε στο ότι διαφωνούµε. Και το τραγελαφικό σε αυτήν
την περίπτωση είναι ότι διαφωνούµε σε ζητήµατα που έξω από
αυτή την Αίθουσα συµφωνούµε άπαντες.
Ποιος δεν συµφωνεί ότι η Δηµόσια Διοίκηση χρειάζεται εξορθολογισµό, εκσυγχρονισµό, αναβάθµιση, ρυθµίσεις, τοµές, οργανωτικές αλλαγές; Ποιος από εµάς δεν έχει ακούσει παράπονα,
δεν έχει εισπράξει δυσαρέσκεια και αγανάκτηση από τους πολίτες αναφορικά µε τη Δηµόσια Διοίκηση; Και αντίστροφα, όµως,
οι δηµόσιοι λειτουργοί δεν αγανακτούν µε το να µπαίνουν όλοι
στο ίδιο τσουβάλι; Συλλήβδην αποκαλούνται κοπανατζήδες, τεµπέληδες, διεφθαρµένοι, βολεµένοι.
Υπηρέτησα, αγαπητοί συνάδελφοι, τη Δηµόσια Διοίκηση και
µπορώ να σας βεβαιώσω ότι πάρα πολλοί, οι περισσότεροι, διακρίνονται για την ικανότητά τους, για το φιλότιµό τους, για την
εντιµότητά τους και για υπευθυνότητά τους. Δεν δέχονται ούτε
οι δηµόσιοι λειτουργοί, λοιπόν, την απαξίωση και την ταπείνωση.
Ποια είναι η λύση; Η µεταρρύθµιση. Και πώς γίνεται αυτή, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Πείτε µας εσείς τον τρόπο,
αφού δεν συµφωνείτε ούτε στα αυτονόητα. Καταθέστε ένα σχέδιο, χαράξτε µία στρατηγική. Διαφορετικά ελάτε να συµφωνήσουµε σε αυτά που εµείς προτείνουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια µεταρρύθµιση δεν γίνεται
πατώντας το διακόπτη. Απαρτίζεται από πολλές µικρές ρυθµίσεις
που στο σύνολό τους και σταδιακά επιφέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Και το σηµερινό νοµοσχέδιο αυτό ακριβώς κάνει. Εισάγει βελτιώσεις, διορθώνει αστοχίες και στρεβλώσεις, επισπεύδει
διαδικασίες, εξαλείφει γραφειοκρατία.
Πιστεύω δε, ότι είναι το πρώτο από µια σειρά άλλων που θα
ακολουθήσουν, γιατί είµαι σίγουρη ότι η Κυβέρνηση και η ηγεσία
του Υπουργείου είναι αποφασισµένες να βάλουν τη σφραγίδα
τους στη Δηµόσια Διοίκηση και νοµοθετικά και πρακτικά και ουσιαστικά, ώστε να νιώθει δικαιωµένος και ο πολίτης και ο δηµόσιος υπάλληλος.
Συµφωνώ, αγαπητοί συνάδελφοι, µε τον εξορθολογισµό στο
καθεστώς αδειών για τη µηχανογραφική άδεια. Η προστασία της
υγείας του υπαλλήλου σαφώς διασφαλίζεται µε διαλλείµατα ανά
τακτά διαστήµατα και όχι όπως τελικά είχε διαµορφωθεί αυτό
του το δικαίωµα σε άδεια έξι ηµερών.
Επίσης, στο δεύτερο άρθρο του νοµοσχεδίου αυτού, καθορίζονται εκ νέου οι αναρρωτικές άδειες. Και είµαι βεβαία ότι δεν
κρύβει τίποτα το τιµωρητικό. Πρέπει, όµως, να παραδεχτούµε
και να είµαστε ειλικρινείς ότι σε πολλές περιπτώσεις γινόταν κατάχρηση χωρίς ιδιαίτερα σοβαρό λόγο.
Επίσης, το άρθρο 7 απλοποιεί τις διαδικασίες διορισµού για
την πιστοποίηση υγείας των υπό πρόσληψη δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτή η διάταξη δεν εξαλείφει ένα µέρος της γραφειοκρατίας και της αναµονής;
Στο άρθρο 15 τροποποιείται σε πολλά αδικήµατα η αυτοδίκαιη
αργία σε δυνητική. Επίσης, µειώνεται η διάρκεια της πειθαρχικής
διαδικασίας και η έκδοση αποφάσεων και έτσι έχουµε ταχεία
αποκατάσταση του νόµου. Πού είναι το µεµπτό;
Με το άρθρο 23 ενδυναµώνεται η «Διαύγεια» ως θεσµός. Η αλλαγή αυτή αποτρέπει την όποια καταστρατήγηση. Γιατί διαφωνούµε;
Η απορρόφηση των υποψηφίων των 8Κ και 9Κ του 2008 που
έχει ταλαιπωρήσει πολλούς συµπολίτες µας για µακρό χρονικό
διάστηµα, λύνεται µε τον πιο δίκαιο και τον πιο σωστό τρόπο και
προσδίδει αξιοπιστία στην ίδια την πολιτεία.
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Συµφωνώ ακόµη µε την προσθήκη της χρονικής διάρκειας,
όσον αφορά την άδεια ανατροφής, στους γονείς που έχουν δίδυµα και τρίδυµα τέκνα και χαίροµαι, διότι αυτό είναι ίσως ένα
µικρό βήµα προς την άκρως απαραίτητη κινητροδότηση για τεκνοποίηση. Γιατί έχω ξαναπεί από αυτό εδώ το Βήµα ότι το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας είναι µία βόµβα στα θεµέλια
του ίδιου του έθνους.
Επίσης, η δυνατότητα που δίνεται να κάνει χρήση µειωµένου
ωραρίου ή της εννιάµηνης αδείας ο πατέρας δηµόσιος υπάλληλος για την ανατροφή τέκνου και όταν η σύζυγος δεν εργάζεται,
είναι ένα δίκαιο µέτρο και εξυπηρετεί την ισότητα.
Ξεκαθαρίζει ακόµα τις τρεις περιπτώσεις που εξαιρούνται από
την κινητικότητα, δηλαδή όσοι έχουν ήδη µετακινηθεί, όσοι διορίστηκαν βάσει ειδικών διατάξεων και όσοι µισθοδοτούνται από
διεθνείς οργανισµούς. Απορώ: Κι εδώ υπάρχει αντίρρηση και
ασυµφωνία; Κι αν υπάρχει, γιατί υπάρχει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στους διακεκριµένους αθλητές. Το ανέλυσε πλήρως ο κ. Ιωαννίδης προηγουµένως. Θα προσθέσω κι εγώ τη δική µου φωνή στο να γίνει δεκτή
η τροπολογία, την οποία έχουµε υπογράψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πέρα από τις όποιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, για να πετύχει η µεταρρύθµιση στη Δηµόσια Διοίκηση θα πρέπει να συνδυαστεί µε την αλλαγή νοοτροπίας και να σπάσει ένα κατεστηµένο
πολλών ετών. Θα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία, η πρακτική, η
στάση και η συµπεριφορά. Πρέπει να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και το κύρος των υπηρεσιών.
Θίγονται, λοιπόν, εδώ ρυθµίσεις που καλώς ή κακώς θεωρούνται κεκτηµένα. Αν µπούµε, όµως, στο βάθος θα δούµε ότι σωστά
θίγονται, ανεξάρτητα αν κάποια συµφέροντα βρίσκονται αντίθετα
µε αυτές τις ρυθµίσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η Δηµόσια Διοίκηση πρέπει να γίνει λειτουργικό, ευέλικτο και σωστό
εργαλείο του κράτους που θα υπηρετεί τους πολίτες, θα τους
σέβεται και αναγνωρίζει τα δικαιώµατά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Για αυτό µας έστειλε εδώ ο ελληνικός
λαός.
Σας καλώ να ψηφίσουµε όλοι µαζί το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η αρχή της δεδηλωµένης από τον Τρικούπη στο σήµερα» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής τριάντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Πετρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Πάντζας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα από όλα θέλω να αναφερθώ στα σοβαρά γεγονότα που συµβαίνουν στο Ραδιοµέγαρο
της ΕΡΤ και να καταγγείλω τον κ. Δένδια που έδωσε εντολή στα
ΜΑΤ να εισβάλουν αξηµέρωτα στους χώρους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.
Ο κ. Δένδιας και οι συνεταίροι που κυβερνούν την Ελλάδα, επιβάλουν για άλλη µια φορά το νόµο και την τάξη έτσι όπως τον
έχουν κόψει και τον έχουν ράψει τα αφεντικά τους, η τρόικα δηλαδή. Ρίχνουν για άλλη µια φορά µαύρο πάνω στο µαύρο. Ήδη
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τριάµισι χρόνια τώρα έχουν ρίξει µαύρο στις ψυχές του ελληνικού λαού. Η πραγµατική κατάληψη της ΕΡΤ ξεκίνησε σήµερα
στις 4.20’ το πρωί.
Η νέα Δηµόσια Τηλεόραση καθρεφτίζει πλήρως την πολιτική
παρακµή ενός καθεστώτος που µέρα µε τη µέρα γίνεται όλο και
πιο ακραίο, όλο και πιο αυταρχικό.
Αναρωτιέµαι, πόσο ακόµα πιο χαµηλά µπορείτε να φτάσετε,
κύριοι της Κυβέρνησης. Αφού πρώτα υφαρπάξατε το χρήµα του
ελληνικού λαού, τώρα εισβάλλετε και στην αξιοπρέπεια του.
Μέσα σε αυτό το κλίµα έρχοµαι σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Αναρωτιέµαι, ποια είναι αυτή η µεταρρύθµιση, ο εκσυγχρονισµός και η αναβάθµιση στο δηµόσιο τοµέα. Είναι η κατάργηση
της µηχανογραφικής άδειας; Είναι η µείωση των αναρρωτικών
αδειών ή η απαγόρευση των εκπαιδευτικών αδειών;
Θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, ότι
χθες κατά την τοποθέτησή σας, σας άκουσα να αναρωτιέστε, αν
θα πρέπει η εκπαιδευτική άδεια να είναι σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι η δαπάνη αυτή δεν είναι
εις βάρος του προϋπολογισµού. Αντίθετα, η δαπάνη αυτή είναι
σε βάρος της συνταγής της λιτότητας που έχετε επιβάλλει στον
ελληνικό λαό από το πρώτο κιόλας µνηµόνιο που ο Πρόεδρός
σας κατέκρινε, µιλώντας για τη «συνταγή του λάθους» στα διάφορα «Ζάππεια».
Κλείνω την παρένθεση και επανέρχοµαι στο νοµοσχέδιο και
συγκεκριµένα στις τροπολογίες.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, εσείς που έχετε ως κύρια αποστολή
να απολύσετε κόσµο από τη Δηµόσια Διοίκηση, µε απόφασή σας
θα διορίσετε τους διακριθέντες αθλητές που έτυχαν διάκρισης
πριν το 2009;
Γιατί αυτό λέει η τροπολογία 921/33 στην παράγραφο 2.
Τότε πείτε σε όλους αυτούς που διακρίθηκαν σε κορυφαίες
αθλητικές διοργανώσεις και σήκωσαν ψηλά τα ιδανικά και τις
αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισµός, ότι προχωράτε στο διορισµό
τους άµεσα. Σας προκαλούµε, θα µας βρείτε σύµφωνους. Γιατί
εµείς θεωρούµε ότι η ρύθµιση αυτή είναι ένα ακόµα επικοινωνιακό τρικ και ο λόγος είναι ότι κάποιος, διαβάζοντάς τη µένει µε
την εντύπωση ότι έρχονται διορισµοί. Αν ανατρέξει, όµως, στην
αιτιολογική έκθεση, θα διαβάσει ότι ο διορισµός θα ολοκληρωθεί, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις πραγµατικές ανάγκες που πρέπει
να καλυφθούν στο δηµόσιο τοµέα. Εδώ, λοιπόν, κρύβεται η κοροϊδία. Εξαγγέλλετε διορισµούς την ίδια ώρα που οι πραγµατικές
ανάγκες, κατά τη δική σας τροϊκανή ερµηνεία, είναι οι απολύσεις
στο δηµόσιο, την ίδια ώρα που βγάζετε σε διαθεσιµότητα τους
διορισµένους διακριθέντες αθλητές. Άρα, λοιπόν, για ποιους διορισµούς µιλάτε; Συνεχίζετε να εµπαίζετε τους ίδιους ανθρώπους
που όταν πέτυχαν τη διάκριση, έτρεχε σύσσωµη η Κυβέρνησή
σας να φωτογραφηθεί µαζί τους.
Η χώρα που γέννησε τον αθλητισµό, έχει την υποχρέωση να
σέβεται και να στηρίζει όλους αυτούς που σήκωσαν τη σηµαία
της σε αθλητικές διοργανώσεις, όπως το κάνουµε εµείς µε την
τροπολογία που κατέθεσαν Βουλευτές µας για τους διακριθέντες αθλητές που εσείς δεν εξαιρείτε από τη διαθεσιµότητα.
Έρχοµαι τώρα στην άλλη τροπολογία µε την οποία ρυθµίζεται
µια µεγάλη αδικία που οι δικές σας κυβερνήσεις δηµιούργησαν.
Μια αδικία που κρατούσε σε οµηρία εκατοντάδες µαθητές µε
αθλητικές διακρίσεις, εµποδίζοντάς τους να κάνουν χρήση της
µοριοδότησης και να εγγραφούν στο πανεπιστήµιο.
Σήµερα, λοιπόν, έρχεστε -πολύ ορθώς- και καταργείτε για το
τρέχον ακαδηµαϊκό έτος την προϋπόθεση του ενεργού αθλητή.
Κάνετε, όµως, κι ένα βήµα παραπέρα, θαρραλέο θα το έλεγα για
τα δεδοµένα σας. Αναγνωρίζετε, δηλαδή, τη διάκριση στους πανελλήνιους αγώνες ανεξάρτητα αν συµµετείχαν οµογενείς ή αλλοδαποί αθλητές. Αυτό που δεν κάνετε, όµως, είναι να διευρύνετε τη διάταξη αυτή που λέει «πέραν της λήξης της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013».
Αντί, λοιπόν, να ενθαρρύνετε τα παιδιά από οικογένειες µεταναστών να αθλούνται και να συµµετέχουν σε ερασιτεχνικούς
αγώνες και να διακρίνονται, προκρίνετε τον αθλητισµό µόνο για
Έλληνες, όπως κάποιοι άλλοι προκρίνουν τη διανοµή τροφίµων
µόνο για Έλληνες. Είσαστε, δηλαδή, περίπου στην ίδια γραµµή.
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Αναδεικνύετε για άλλη µία φορά την αντίληψη της Κυβέρνησής
σας που αντιµετωπίζει τα παιδιά των µεταναστών σαν παιδιά
ενός κατώτερου θεού.
Κύριε Υπουργέ, την τροπολογία για τη µοριοδότηση των διακριθέντων αθλητών θα µπορούσαµε να τη στηρίξουµε, µε την
προϋπόθεση, όµως, ότι θα απαλειφθεί ο χρονικός περιορισµός
που θέτετε σχετικά µε τη συµµετοχή αλλοδαπών αθλητών στα
πανελλήνια πρωταθλήµατα.
Κλείνω λέγοντας το εξής: Ο αθλητισµός σήµερα στη χώρα που
κάποτε γκρέµιζε τείχη για να υποδεχθεί τους Ολυµπιονίκες της
έχει πέσει θύµα των µνηµονιακών σας πολιτικών, των µνηµονίων
που υπαγορεύουν ότι ο αθλητισµός είναι κάτι περιττό για τη
χώρα. Απαντώ, λοιπόν, σε όλους αυτούς που στηρίζουν τις ξένες
κερδοσκοπικές ντιρεκτίβες, ότι περιττά για τη χώρα είναι τα µνηµόνια, η τρόικα και όλοι αυτοί που καταστρέφουν τον αθλητισµό.
Τέλος, θέλω να πω, ότι ο Πρόεδρός σας, ο κ. Σαµαράς, εξαγγέλλει το wi-fi. Τι να το κάνει, κύριε Σαµαρά, ο λαός µας το wi-fi
όταν δεν έχει να φάει;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πάντζα και που ήσασταν συνεπής στο χρόνο.
Ο κ. Ορφανός έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι φανερό ότι θέµατα που αφορούν τη Δηµόσια Διοίκηση είναι προκλητικά, διότι
όλοι ξέρουµε ότι όταν αποκτήσουµε Δηµόσια Διοίκηση ανάλογη
των απαιτήσεων ενός σύγχρονου κράτους, τότε θα έχουµε αποκτήσει µία ατµοµηχανή η οποία θα µπορεί να οδηγήσει τη χώρα
πολύ πιο γρήγορα, σε κατευθύνσεις οι οποίες διεκδικούµε ο καθένας από τη δική του πλευρά, ο καθένας µε τη δική του σκέψη.
Άρα λοιπόν, γνωρίζουµε, κυρία Υπουργέ, ότι έχετε ένα δύσκολο ρόλο. Το ρόλο να βάλετε εµπρός µια µηχανή η οποία δούλευε και δουλεύει µε ένα ρυθµό που δεν ικανοποιεί κανέναν. Γι’
αυτό, από αυτήν την οπτική, στην προσπάθειά σας για τη µεταρρύθµιση της λειτουργίας και την αναβάθµιση του δηµόσιου
τοµέα σάς συµπαραστεκόµαστε και σας στηρίζουµε.
Είναι φανερό ότι οι κινήσεις που γίνονται µε το νοµοσχέδιο
είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως ο εξορθολογισµός των
αναρρωτικών και εκπαιδευτικών αδειών. Την αναστολή µέχρι τα
τέλη του 2014 ίσως πρέπει να τη δείτε λίγο, διότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες προηγήθηκαν. Βέβαια, µπαίνει µία προθεσµία, η 1η Σεπτεµβρίου, αλλά ίσως κάπου πρέπει να δοθεί ένα
περιθώριο -ή µε επόµενη κίνηση να δοθεί αυτό το περιθώριο- για
εκείνους οι οποίοι είχαν προετοιµάσει τις επόµενες κινήσεις
τους. Πρέπει να δείτε πώς ακριβώς θα το χειριστείτε. Αυτή είναι
η οπτική και αυτά είναι τα νέα τα οποία παίρνω από το δηµόσιο
τοµέα.
Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι συµπαραστεκόµαστε στην οικογένεια που αποκτά δίδυµα, τρίδυµα µε µια πρόσθετη τώρα
εξάµηνη διάρκεια, στο γονέα-πατέρα που η γυναίκα του δεν εργάζεται και του δίνουµε το εννιάµηνο που είχε ως δικαίωµα µόνο
η µητέρα.
Είναι φανερό ότι τα θέµατα πειθαρχικού δικαίου µπαίνουν σε
ένα γρηγορότερο ρυθµό, σε µια διαφορετική κατεύθυνση, σε
έναν εξορθολογισµό και έτσι επιτυγχάνεται ταχύτερη εκκαθάριση των υποθέσεων και εκλείπουν χρονίζουσες εκκρεµότητες.
Επίσης, θεωρώ θετική εξέλιξη την επίλυση των θεµάτων που
αφορούν τους επιτυχόντες στο διαγωνισµό του 2008 µε κωδικούς αριθµούς 8Κ και 9Κ. Η ανάγκη αποκατάστασης των επιτυχόντων θα ήτο ακόµα ισχυρότερη, αν υπήρχε ένα δυνητικό
χρονοδιάγραµµα. Καταλαβαίνουµε τις ανάγκες που υπάρχουν,
αλλά αυτοί είναι επιτυχόντες πέντε χρόνια πριν. Πρέπει να τους
δώσουµε κάποια προτεραιότητα σε σχέση µε άλλους οι οποίοι
προκύπτουν σήµερα.
Βέβαια, θεωρώ πολύ θετική τη διάταξη περί «Διαύγειας», η
οποία λέει ότι αν δεν αναρτηθεί δεν ισχύει µία πράξη και όταν
αναρτηθεί και υπάρχει διαφορά στο κείµενο που θεωρείται ότι
είναι το νόµιµο, ισχύει αυτό της «Διαύγειας», έτσι ώστε οι πολίτες
να ξέρουν ποιο είναι το κείµενο σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετικό κείµενο το οποίο έχει βγει από τα Υπουργεία ή από αυτούς οι οποίοι διευθύνουν.
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Τώρα θα µιλήσω για µερικές τροπολογίες. Είναι όλες ενδιαφέρουσες, όµως, ο χρόνος µάς περιορίζει.
Κατ’ αρχάς, θα µιλήσω για την τροπολογία µε γενικό αριθµό
918 και ειδικό 31, η οποία αναφέρεται στους ενεργειακούς επιθεωρητές. Ζητείται µια µικρή χρονική επέκταση µέχρι το τέλος
Νοεµβρίου σε αυτούς που έχουν τον τίτλο του ενεργειακού επιθεωρητή, για να τελειώσουν τη διαδικασία και να πάρουν τις µόνιµες άδειες. Άρα, είναι περισσότερο µια διαδικαστικού χαρακτήρα κίνηση. Θα παρακαλούσα µαζί µε τους συναδέλφους που
την υπέβαλαν να το δείτε µε θετικό πνεύµα.
Θα αναφερθώ τώρα στις τρεις τροπολογίες που αφορούν
τους αθλητές.
Η πρώτη για την οποία θα µιλήσω έχει γενικό αριθµό 928 και
ειδικό 40. Είναι αυτή την οποία έχουν συνυπογράψει εξήντα Βουλευτές. Όµως, θέλω να πω ότι υπάρχουν άλλες δύο τροπολογίες
ιδίου περιεχοµένου. Η µία είναι του κ. Μητρόπουλου µε την κ.
Σακοράφα. Η άλλη είναι από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο
αποτέλεσµα φέρνουν αυτές οι τροπολογίες.
Θέλω να πω το εξής. Η πολιτεία µε ένα στρατηγικό στόχο
φροντίζει και έρχεται να επιβραβεύσει κάποιες συγκεκριµένες
επιτυχίες, αντικειµενικές και έχει µεγάλη σηµασία αυτό. Στην
προσπάθεια να κάνουµε κράτος προσπαθούµε να γίνουµε δικαιότεροι, αλλά όταν αδικήσουµε αυτούς που αντικειµενικά βρέθηκαν
εκεί, γινόµαστε άδικοι. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτοί οι
αθλητές µάς εκπροσώπησαν, πήγαν ψηλά. Χαρήκαµε µαζί τους,
πανηγυρίσαµε, πήραµε ένα κοµµάτι από τη δόξα τους ως χώρα
και ως πρόσωπα. Και έρχεται σήµερα η ίδια η πολιτεία και τους
λέει «ξέρετε, µπείτε στη σειρά και ανταγωνιστείτε κάποιους που
έχουν διαφορετικά προσόντα από αυτά που είχατε εσείς και για
αυτόν το λόγο βρεθήκατε στο δηµόσιο».
Όταν κάποιος είναι µεγάλος αθλητής ο χρόνος που του περισσεύει για να σπουδάσει είναι περιορισµένος. Κάποιοι το έκαναν.
Οι πολλοί δεν µπορούσαν. Άρα, λοιπόν, σε αυτά που θεωρούνται
αντικειµενικά προσόντα, δηλαδή τις γνώσεις και τα πτυχία, λογικά υστερούν.
Πάµε σε ένα δεύτερο σηµείο. Ο νόµος ισχύει από το 1999. Οι
πρώτοι διορισµοί είναι µετά το 2002. Ο χρόνος που διαθέτουν
ως προϋπηρεσία είναι ελάχιστος.
Ο µέσος όρος είναι γύρω στα τέσσερα µε πέντε χρόνια, λίγοι
έχουν παραπάνω. Άρα, όταν τους βάζεις στις σειρά, τους έχεις
βάλει τελευταίους από το ξεκίνηµά τους. Και αφού τους έχεις
βάλει τελευταίους, έρχεσαι να κάνεις κάτι το οποίο µου έκανε εντύπωση.
Έχει κατατεθεί µία τροπολογία µε γενικό αριθµό 925 και ειδικό
37 από το Υπουργείο. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι
αφορά πρόσωπα που οι συγγενείς τους ήταν στις Ένοπλες Δυνάµεις, για κάποιο δυσάρεστο λόγο βρέθηκαν εκτός και κάποιοι
συγγενείς τους διορίστηκαν. Σε αυτούς, λοιπόν, λέµε ότι δεν θα
τους βάλουµε σε αυτήν τη διαδικασία, διότι η εφαρµογή ρυθµίσεων, που θα ακύρωνε το σκοπό του νοµοθέτη, θα εξέθετε την
ίδια την πολιτεία. Αυτό κάνουµε σήµερα. Δηλαδή, αυτό που
έκανε ο νοµοθέτης το 1999, ερχόµαστε να το ακυρώσουµε.
Ζητώ, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, µαζί µε όλη τη Βουλή –την τροπολογία των εξήντα την έχουν συνυπογράψει όλα τα υπόλοιπα
κόµµατα εκτός από τα δύο που έχουν υπογράψει τις ξεχωριστές
τροπολογίες, άρα υπάρχει µία συνολική τοποθέτηση- να τεθούν
εκτός διαθεσιµότητας ούτε καν κινητικότητα ούτε µόρια. Ζητούµε εκκαθάριση του σκηνικού, εξαίρεση από τις διατάξεις του
ν. 4172/2013 ως έννοια δικαίου, όχι ως έννοια χατιριού και ρουσφετιού. Είναι δίκαιο να τους εξαιρέσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Ένα λεπτό χρειάζοµαι ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ τώρα και σε άλλες δύο τροπολογίες.
Η µία είναι η 919 µε ειδικό αριθµό 32, στην οποία αναφέρθηκε
ο κ. Πάντζας. Έρχεστε και διορθώνετε ένα κενό το οποίο υπήρχε
από το 2008 όσον αφορά τις προϋποθέσεις των αθλητών που θέλουν να εισαχθούν στα πανεπιστήµια και τους λείπει η µοριοδότηση την οποία έδινε η πολιτεία. Με αυτήν τη διάταξη αποκαθίσταται µία αδικία.
Όµως εγώ θα συµφωνήσω µε τον κ. Πάντζα όσον αφορά την
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άλλη διάταξη του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία λέει τα εξής:
«Οι αθλητές οι οποίοι έτυχαν διάκρισης µέχρι 31-12-2009 και
σύµφωνα µε το ν. 2725 δικαιούνται διορισµού, εάν δεν έχουν
υποβάλει αίτηση µέχρι να δηµοσιευτεί ο νόµος αυτός, χάνουν
αυτό το δικαίωµα». Απαράδεκτο! Δηλαδή τι αποφασίσαµε; Να
τους αιφνιδιάσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Το µόνο που θα θεωρούσα νοητό είναι
να τους πούµε: «Εντός έξι µηνών θα καταθέσετε τα χαρτιά σας
για να µην απολέσετε αυτό το δικαίωµα». Να τους δώσουµε το
περιθώριο.
Ποιος γνωρίζει αυτήν τη ρύθµιση; Εµείς το είδαµε σήµερα.
Εκείνοι δεν το ξέρουν. Η πολιτεία δεν πρέπει να αιφνιδιάζει. Εγώ,
λοιπόν, ξεκαθαρίζω αυτήν τη διάταξη δεν την ψηφίζω. Να καταγραφεί και στα Πρακτικά. Θεωρώ ότι είναι µεγίστη αδικία απέναντι σε πρόσωπα το ρόλο των οποίων περιέγραψα νωρίτερα και
πώς συµπεριφέρθηκαν απέναντι σε εµάς τους υπόλοιπους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Ορφανέ.
Μετά την κ. Γεροβασίλη –ενηµερώνω τους άλλους δύο κυρίους που περιµένουν- θα τοποθετηθεί η κυρία Υφυπουργός και
µετά θα ξαναµπούµε στον κατάλογο.
Η κ. Άννα Καραµανλή έχει τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που έχει ως κύριο στόχο να επιφέρει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στη Δηµόσια Διοίκηση της χώρας.
Αποτελεί ένα νοµοθέτηµα απαραίτητο και κινείται στην κατεύθυνση των δεσµεύσεων που έλαβε η Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά για τον εξορθολογισµό του δηµόσιου τοµέα.
Στην προσπάθεια που κάνει η ηγεσία του Υπουργείου είναι λογικό να προκύψουν και παραλείψεις. Κάτι που µπορεί να χαρακτηριστεί ως παράλειψη σε ένα νοµοσχέδιο στο πλαίσιο της
συζήτησής µας όµως συνεπάγεται δοµικές αρνητικές επιπτώσεις
σε κάποιο µέρος της κοινωνίας. Γι’ αυτόν το λόγο τόνισα λίγο
νωρίτερα πως πρόκειται για ένα νοµοθέτηµα που κινείται στη
σωστή κατεύθυνση µε µια σηµαντική όµως παράλειψη στην
οποία θα αναφερθώ παρακάτω.
Εδώ, θέλω να υπογραµµίσω ποιος πρέπει να είναι και ο ρόλος
της Βουλής. Να στηρίζει τα ορθά και να αναδεικνύει και να αλλάζει στοιχεία που δεν είναι τόσο σωστά.
Πριν εκλεγώ Βουλευτής ως πολίτης θεωρούσα πως η πιο σηµαντική απαίτηση που είχα από τους πολιτικούς ήταν η διαφάνεια. Είναι προφανές πλέον ότι µε τη νέα µου ιδιότητα εξακολουθώ να πιστεύω το ίδιο και θεωρώ τη διαφάνεια απόλυτη
υποχρέωσή µας προς τους πολίτες. Κατά συνέπεια, κρίνω τη
ρύθµιση που έρχεται µε το παρόν νοµοσχέδιο για το πρόγραµµα
«Διαύγεια» ως εξαιρετικά σηµαντική.
Με κάποιες ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου ικανοποιείται το αίσθηµα δικαιοσύνης ως προς κάποιες οµάδες πολιτών,
ζήτηµα αναγκαίο και ευκταίο.
Τέτοια ρύθµιση, είναι η αποκατάσταση των προστατευόµενων
του ν. 2643/98 κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, οι οποίοι είχαν επιτύχει
στις προκηρυχθείσες θέσεις του έτους 2008 για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού αλλά εκκρεµούσε ο διορισµός τους.
Επίσης, τέτοια ρύθµιση είναι και η διάταξη του άρθρου 12, που
δίνει τη δυνατότητα στους πολύτεκνους υπαλλήλους να µπορούν
να µετατάσσονται όπως και οι τρίτεκνοι, κατά προτεραιότητα,
υπό την προϋπόθεση πως τρία τουλάχιστον από τα παιδιά τους
συνοικούν µαζί τους και είναι εξαρτώµενα µέλη.
Στο ίδιο κλίµα του αισθήµατος δικαιοσύνης είναι και το άρθρο
20, το οποίο αφορά την αποκατάσταση των επιτυχόντων στους
διαγωνισµούς 8Κ και 9Κ του ΑΣΕΠ το 2008. Και οι τρεις διατάξεις
που ανέφερα κρίνονται απαραίτητες και αποδεικνύουν πως η πολιτεία, όταν µπορεί, πρέπει να εφαρµόζει το περί δικαίου αίσθηµα. Διότι, όταν στηρίζουµε κάποιες οµάδες, κάθε φορά και
περισσότερες, τότε σταδιακά θα ενισχυθεί ολόκληρη η κοινωνία.
Και αυτό επιτυγχάνει αυτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δι-
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οικητικής Μεταρρύθµισης.
Το ίδιο πνεύµα διακρίνει και τη διάταξη του άρθρου 11, σχετικά
µε τις τρεις περιπτώσεις εξαιρέσεων από τη διαδικασία της διαθεσιµότητας.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να επανεξετάσετε την εξαίρεση από
τη διαθεσιµότητα των εξαιρετικά διακριθέντων αθλητών. Αυτό
είναι και το κύριο ζήτηµα στη σηµερινή µου τοποθέτηση ως παλιά
πρωταθλήτρια, γυµνάστρια, Βαλκανιονίκης.
Μαζί µε άλλους πενήντα εννέα συναδέλφους καταθέσαµε µία
τροπολογία για την εξαίρεση της εφαρµογής της διαθεσιµότητας και κινητικότητας στους εξαιρετικά διακριθέντες αθλητές
που εργάζονται ως δηµόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι διορίστηκαν
λόγω των εξαιρετικών αθλητικών διακρίσεών τους σε Ολυµπιακούς, Παγκόσµιους και Ευρωπαϊκούς Αγώνες, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του ν. 2725/1999. Πρόκειται για µία κατηγορία υπαλλήλων που υπηρετούν σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες
του δηµοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
και Β’ βαθµού και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα.
Οι εξαιρετικά διακριθέντες αθλητές είναι Έλληνες που τίµησαν
την πατρίδα µας µέσα από αδιάκοπες προσπάθειες, επιτυγχάνοντας να ακουστεί ο εθνικός ύµνος σε όλο τον πλανήτη. Τέτοια
πολύτιµη προσφορά θεωρείται µοναδική. Στο ν. 4172/2013 παρατηρήθηκε, λοιπόν, µία ανακολουθία. Ενώ η συγκεκριµένη ειδική κατηγορία υπαλλήλων είχε εξαιρεθεί των διατάξεων της
διαθεσιµότητας και της κινητικότητας στο ν. 4093/2012, δεν έγινε
το ίδιο και στον πρόσφατο ν. 4172.
Όπως πολύ σωστά έχετε πράξει, όλες οι άλλες ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων έχουν εξαιρεθεί της διαθεσιµότητας και µεταξύ αυτών είναι και οι εξαιρετικά διακριθέντες αθλητές που
υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάµεις. Αυτό που ζητάµε τώρα,
κυρία Υπουργέ, είναι να συµβεί το ίδιο και για τους υπόλοιπους
διακριθέντες αθλητές. Όλοι τους, µηδενός εξαιρουµένου, δεν
µπήκαν από την πίσω πόρτα αλλά έκαναν χρήση του νόµου.
Γενικότερα. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, το να τεθούν σε διαθεσιµότητα κάποιοι
δηµόσιοι υπάλληλοι δεν σηµαίνει απόλυση, µιας και µπορεί να
µετακινηθούν µέσω της κινητικότητας σε κάποια άλλη υπηρεσία.
Εδώ, όµως, υπάρχει η ανάγκη να διευκρινισθεί το εξής: Όσοι
έχουν προσληφθεί µέσω του ΑΣΕΠ, πριµοδοτούνται µε τριάντα
µόρια. Οι αθλητές, όµως, δεν προβλέπεται να λάβουν αντίστοιχη
πριµοδότηση. Κι επειδή ο πρώτος τέτοιος διορισµός, σύµφωνα
µε το νόµο του 1999, έγινε το 2002, έχουν ελάχιστα µόρια από
την προϋπηρεσία. Έτσι, δηµιουργείται µία άνιση διαδικασία. Αυτό οδηγεί τους εξαιρετικά διακριθέντες αθλητές, που έλαβαν
τιµής ένεκεν διορισµό στη Δηµόσια Διοίκηση, να µην έχουν τη
δυνατότητα να διεκδικήσουν τις διαθέσιµες θέσεις στο στάδιο
της κινητικότητας επί ίσοις όροις µε τους συναδέλφους τους που
έχουν προσληφθεί µέσω ΑΣΕΠ.
Κυρία Υπουργέ, θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε το γεγονός, πως
το ΑΣΕΠ των παιδιών αυτών ήταν ο αδιάκοπος αγώνας για την
πρωτιά. Πως ο σκοπός της ζωής τους, ήταν να τιµήσουν την πατρίδα µας στο πλαίσιο του πολυετούς εθνικού σχεδιασµού περί
αθλητισµού. Η εξαίρεσή τους από το µέτρο της διαθεσιµότητας,
δεν πλήττει σε καµµία περίπτωση το καλώς εννοούµενο δηµόσιο
συµφέρον, που προσπαθεί να υπηρετήσει το µέτρο της διαθεσιµότητας. Άλλωστε, οι εν λόγω αθλητές υπηρέτησαν µε τον καλύτερο τρόπο το δηµόσιο συµφέρον µέσω των διακρίσεών τους
και συνεχίζουν να το υπηρετούν µε ζήλο από τις θέσεις που κατέχει ο καθένας στη Δηµόσια Διοίκηση.
Έχουµε χρέος ως πολιτεία, να στηρίξουµε τους ανθρώπους
που στήριξαν την πατρίδα µας, τους ανθρώπους που κόπιασαν
και αφιέρωσαν τη ζωή τους για να κυµατίσει η ελληνική σηµαία
ψηλά, ψηλότερα από όλες τις άλλες σε όλη την υφήλιο, τους ανθρώπους που έκαναν όλους τους Έλληνες ανά τον κόσµο να δακρύσουν από υπερηφάνεια και συγκίνηση.
Κυρία Υφυπουργέ, γνωρίζω ότι τόσο εσάς όσο και τον
Υπουργό, σάς διακρίνει πνεύµα δικαιοσύνης και ευαισθησίας. Και
ξέρω πως ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε ήδη πως θα δεχθεί όσες
τροπολογίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση µε γνώµονα
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την αποκατάσταση των αδικιών.
Δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι αναγνωρίζετε πως η µη εξαίρεση από τη διαθεσιµότητα των εξαιρετικά διακριθέντων αθλητών -κάποιοι µάλιστα από αυτούς, κυρία Υφυπουργέ, είναι
σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα και µας παρακολουθούν αδηµονώντας- ήταν µία παράλειψη που θα καλύψετε άµεσα δείχνοντας
την απαραίτητη πρόνοια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είµαι σίγουρη πως θα φροντίσετε να αποδοθεί η δέουσα και
επιβεβληµένη τιµή στους άξιους αθλητές, δείχνοντας πως η πολιτεία διακατέχεται από συνέπεια, κάτι που το σύνολο της κοινωνίας έχει ανάγκη να διαπιστώνει µε κάθε ευκαιρία στην εποχή των
έντονων προκλήσεων που ζούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Καραµανλή.
Η κ. Όλγα Γεροβασίλη έχει το λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η
Κυβέρνηση έχει πάρει τον κατήφορο και δεν λέει να σταµατήσει
πουθενά. Η µία έκνοµη και αντιδηµοκρατική ενέργεια διαδέχεται
την άλλη. Αφού πρώτα ρίξατε «µαύρο» στις οθόνες µας, αφού
προκαλέσατε την αντίδραση του ελληνικού λαού και των εργαζοµένων της ΕΡΤ, χθες το βράδυ στείλατε νύχτα τα ΜΑΤ για να
αποκαταστήσετε τη δήθεν νοµιµότητα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δεν αποκαθιστάτε τη νοµιµότητα,
δουλειές κλείνετε. Μόλις προχθές η Κυβέρνηση, µε τις ψήφους
δυστυχώς της ΔΗΜΑΡ, χάρισε τις συχνότητες στους καναλάρχες. Δεν είναι τυχαίο ότι σήµερα βάλατε χειροπέδες στην είσοδο
του ραδιοµεγάρου, αυτό που οι εργαζόµενοι κρατούσαν δήθεν
κλειστό, για να το αποδώσετε δήθεν στους πολίτες. Ποτέ το ραδιοµέγαρο δεν υπήρξε πιο ανοικτό στο κοινό, πιο ζωντανό από
αυτούς τους µήνες της αυτοδιαχείρισης της ΕΡΤ.
Έτυχε να βρίσκοµαι την πρώτη και την τελευταία µέρα του
αγώνα των εργαζοµένων της ΕΡΤ στο στούντιο, στο δελτίο ειδήσεων. Έχω να πω ότι η αγωνιστικότητά τους παρέµεινε αµείωτη
και η ποιότητα υψηλή. Ο λαός θα σας απαντήσει, γιατί δεν πρόκειται να αφήσουµε το σκοτάδι και τη σιωπή να κυριαρχήσουν
στις ζωές µας.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο δηµόσιος τοµέας στοχεύθηκε και χρησιµοποιήθηκε για την επιβολή,
επέκταση και εµπέδωση των µνηµονιακών νεοφιλελεύθερων πολιτικών στη χώρα µας. Ήταν σχετικά εύκολο, µια και η λειτουργία
του δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις ικανοποιητική. Υπήρχαν
στρεβλώσεις, οι οποίες όµως δεν δηµιουργήθηκαν αφ’ εαυτού.
Τις είχαν δηµιουργήσει και τις συντηρούσαν εκείνοι που τώρα
επαγγέλλονται την ανασυγκρότηση της διοικητικής µηχανής του
κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικός στόχος του παρόντος
νοµοσχεδίου δεν είναι άλλος από την ολοκληρωτική µετάβαση
του δηµοσίου τοµέα στον έλεγχο του ιδιωτικού, όπως εγκαίρως
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επισηµάνει. Εκείνο που δεν είχαµε προβλέψει
όµως, είναι η ιδιαίτερη βιαιότητα που ασκεί η Κυβέρνηση προκειµένου να πετύχει το στόχο της όπως χθες το βράδυ, όπως
στους διακόσιους εβδοµήντα έξι εργαζόµενους των πανεπιστηµίων, τους οποίους βάζει η Κυβέρνηση σε αυτοδίκαιη αργία
επειδή δεν απογράφησαν.
Η αυτοδίκαιη αργία, είναι η δαµόκλειος σπάθη που επικρέµεται
πάνω από τα κεφάλια όλων των δηµοσίων υπαλλήλων. Ασαφή
πειθαρχικά παραπτώµατα, όπως ανάρµοστη συµπεριφορά και
διώξεις στηριζόµενες σε απλές ενδείξεις, µπορούν να οδηγήσουν αυτόµατα ένα µεγάλο αριθµό εργαζοµένων στο δηµόσιο
σε αργία µεγάλης διάρκειας. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει δηµόσιοι
υπάλληλοι όµηροι µέχρι την αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
Η προσπάθεια περιορισµού της µεγάλης χρονικής διάρκειας
που επιχειρείται στο άρθρο 16, δεν εξασφαλίζει σε καµµιά περίπτωση την άρση οµηρίας του υπαλλήλου. Επιπλέον, η µετατροπή
της υποχρεωτικής αργίας σε δυνητική, που επιχειρείται στα
άρθρα 14 και 15, σε περιπτώσεις δηλαδή συλλογικών οργάνων
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ή µελών υπηρεσιακών συµβουλίων είναι απλά ένας εξωραϊσµός
ενός βίαιου µέτρου που η ίδια η Κυβέρνηση το νοµοθέτησε, το
εφαρµόζει και το διατηρεί στην περίπτωση των φυσικών προσώπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου χαρακτηρίζεται
από καχυποψία απέναντι στη Δηµόσια Διοίκηση και τιµωρητική
λογική απέναντι στους δηµοσίους υπαλλήλους. Ενδεικτικά αναφέρω τα άρθρα 4 και 5, µε τα οποία δυσχεραίνεται η επιµόρφωσή τους, µειώνονται οι µέρες άδειας που δικαιούνται για τη
συµµετοχή στις εξετάσεις και καταργείται εντελώς ως το τέλος
του 2014 το δικαίωµα της εκπαιδευτικής άδειας.
Μάλιστα, µε νοµοτεχνική βελτίωση που φέρατε, ανακαλείτε
αναδροµικά και τις ελάχιστες εκπαιδευτικές άδειες που χορηγήθηκαν µετά την 1η Σεπτεµβρίου του 2013.
Κατά τα άλλα, η Κυβέρνηση διατείνεται για ένα νέο δηµόσιο
στελεχωµένο από υπαλλήλους υψηλών προδιαγραφών και προσόντων. Οι διατάξεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε κάθε
αντίστοιχο ευρωπαϊκό κανονισµό εργασίας, ακόµα και µε τον κανονισµό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν εκ των
τριών εταίρων της τρόικας, ο οποίος προβλέπει δώδεκα αναρρωτικές άδειες συνολικά έως δύο συνεχόµενες, χωρίς βεβαίως
την υποχρέωση προσκόµισης ιατρικού πιστοποιητικού.
Εκτός αυτού υπάρχει πληθώρα ειδικών αδειών για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων. Ενδεικτικά, µπορώ να αναφέρω τα εξής:
Τέσσερις ηµέρες σε περιπτώσεις γάµου, µέχρι δύο ηµέρες σε
περίπτωση µετακόµισης, µέχρι τρεις ηµέρες σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας συζύγου, δύο ηµέρες για τον γάµο τέκνου
κ.λπ..
Είναι απορίας άξιο, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, γιατί δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν τέτοια παραδείγµατα ως πρότυπο λειτουργίας. Δυσκολεύοµαι να πιστέψω ότι απλά η τρόικα σας υποχρεώνει γι’
αυτό. Δική µου πεποίθηση είναι, πως στη συγκεκριµένη περίπτωση ούτε υπηρετείτε εντολές της τρόικας ούτε προσπαθείτε
να βελτιώσετε την ενδεχοµένως και κατά περιπτώσεις προβληµατική λειτουργία του δηµοσίου. Πιστεύω ότι επιτίθεστε στην
ίδια την έννοια δηµόσιο.
Γι’ αυτό και ο στόχος σας δεν είναι το µικρό και λειτουργικό
κράτος. Είναι ψευδεπίγραφο αυτό που ισχυρίζεστε. Ο πραγµατικός στόχος είναι το αποδυναµωµένο δηµόσιο, ένας δηµόσιος
τοµέας που δεν θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, ώστε να
δηµιουργηθεί κενό το οποίο θα καλύψουν οι εταιρείες ιδιαίτερα
καλοπληρωµένων εξειδικευµένων συµβούλων και εταιρειών.
Πραγµατικός στόχος είναι µία Ελλάδα που θα κυβερνάται από
ιδιωτικές συµφωνίες, από ιδιωτικές εταιρείες σε ιδιωτικούς χώρους υπέρ των συµφερόντων λίγων ιδιωτών, αυτών που θα αγοράσουν τα σχολεία µας, τα νοσοκοµεία, τις τεχνικές υπηρεσίες,
την Αµυντική Βιοµηχανία, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και
ό,τι εν πάση περιπτώσει γνωρίζαµε τόσα χρόνια ως κράτος πρόνοιας, ακόµη κι αν αυτό δεν ήταν όσο προνοιακό εµείς θα θέλαµε. Και φυσικά ο ισχυρός ικανός και λειτουργικός δηµόσιος
τοµέας δεν χωρά σε αυτήν την προοπτική. Είναι εµπόδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που στηρίζετε την Κυβέρνηση,
άλλοι από εσάς οραµατίζεστε και άλλοι απλά εξυπηρετείτε την
µετάλλαξη του ελληνικού κράτους σε κράτους των εταιρειών,
που θα αναπαράγει και θα ενισχύει πολύ συγκεκριµένα ιδιωτικά
συµφέροντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς ένα τέτοιο κράτος όχι µόνο το απορρίπτουµε αλλά και
το καταδικάζουµε, επειδή εµείς στο ΣΥΡΙΖΑ οραµατιζόµαστε το
κράτος στην υπηρεσία των πολιτών ούτε µικρό ούτε µεγάλο αλλά
όσο ακριβώς χρειάζεται, ώστε ο δηµόσιος τοµέας να γίνει πιο
λειτουργικός, να γίνει εφαλτήριο και αρωγός στην παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας και όπως ακριβώς χρειάζεται, ώστε
να υποστηρίξει την κοινωνική συνοχή και την οικονοµική παλινόρθωση και ανάπτυξη.
Και θα δώσουµε τη µάχη για να το καταφέρουµε, επειδή ανάµεσα στην επιβίωση των υµετέρων ιδιωτών και των Ελλήνων πολιτών, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν γεννάται κανένα απολύτως ερώτηµα για
το ποια πλευρά διαλέγουµε.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ κι εµείς.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Έχετε έξι λεπτά, κυρία Υπουργέ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία
Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα µε δύο λεπτά παραπάνω. Θα ζητήσω
κι εγώ την ανοχή σας, γιατί δεν τοποθετήθηκα στην επί της αρχής συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς το νοµοσχέδιο το
οποίο συζητούµε σήµερα δεν φιλοδοξεί να λύσει όλα τα προβλήµατα κι όλες τις κακοδαιµονίες της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης. Είναι όµως βέβαιο ότι οι ρυθµίσεις τις οποίες συζητήσαµε
και στην επιτροπή και συζητούµε από εχθές, είναι ρυθµίσεις οι
οποίες προάγουν τον τελικό στόχο που δεν είναι άλλος από µία
Δηµόσια Διοίκηση -έµφαση στο δηµόσια και καθόλου εταιρικήπου στηρίζεται στο τρίπτυχο διαφάνεια, αξιολόγηση, αποτελεσµατικότητα προς όφελος των πολιτών.
Γι’ αυτό χρειάζονται ρυθµίσεις οι οποίες είναι και ενδοϋπηρεσιακές, δηλαδή µία βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο οι δηµόσιες υπηρεσίες επικοινωνούν µεταξύ τους και βεβαίως, προς τον
τελικό αποδέκτη που είναι ο πολίτης.
Όµως, εγώ αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως
προς το εξής. Καλοδεχούµενες και οι κριτικές, καλοδεχούµενες
και οι καλές κουβέντες που ακούστηκαν από όλους τους συναδέλφους και µε την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
καθένα και την καθεµιά και από τη δική µου πλευρά, όσο παρακολούθησα και την επιτροπή και την Ολοµέλεια, για τις παρατηρήσεις τους. Είναι καλοδεχούµενα όλα.
Ωστόσο όπως είπα, αναρωτιέµαι. Η εξυπηρέτηση του πολίτη,
περνάει από την καταστρατήγηση οποιασδήποτε προσπάθειας
µπορεί να υπάρξει για αδιαφάνεια, για γραφειοκρατία, για µεθοδεύσεις; Αν αυτό είναι έτσι, τότε αναρωτιέµαι. Εις τι οι αιτιάσεις
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά τις προωθούµενες ρυθµίσεις για το «Διαύγεια»; Αναρωτιέµαι, πραγµατικά, διότι
το άρθρο 23, στοχεύει στην ουσιώδη ισχυροποίηση του θεσµού
της διαφάνειας, ενός θεσµού που είναι πια αποδεδειγµένο ότι
και όπως λειτουργεί σήµερα, πριν καν έρθουν αυτές οι ρυθµίσεις, λειτουργεί µε τρόπο που εµπεδώνει τη διαφάνεια στη δράση της Δηµόσιας Διοίκησης.
Θέλω να µιλήσω λίγο πιο συγκεκριµένα. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση διά του εισηγητού της, του κ. Μητρόπουλου, αµφισβητεί,
κατ’ αρχάς, την αποτελεσµατικότητα αυτή καθεαυτή, διότι, όπως
λέει -διαβάζω- «δεν αναρτώνται πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης, ποινικά µητρώα και άλλα έγγραφα που αφορούν τους
πολίτες».
Είναι προφανές ότι µάλλον τελείτε σε σύγχυση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, διότι είναι γνωστό ότι η «Διαύγεια» δεν είναι η διαδικτυακή πύλη «Ερµής» ούτε τα ΚΕΠ, τα
οποία έχουν στόχο, πράγµατι, την εξυπηρέτηση των πολιτών στα
πιστοποιητικά που χρειάζονται οι πολίτες ηλεκτρονικά ή φυσικά
από τα ΚΕΠ. Δεν είναι αυτό η «Διαύγεια». Η «Διαύγεια» δεν είναι
τίποτα άλλο, παρά η δυνατότητα να γίνει η δράση της Δηµόσιας
Διοίκησης φανερή στους πολίτες. Είναι, λοιπόν, ένα όπλο στα
χέρια των πολιτών η «Διαύγεια». Δεν είναι η πύλη «Ερµής» που
εξυπηρετεί τους πολίτες και λειτουργεί εδώ και καιρό.
Θέλω να πληροφορήσω τη Βουλή των Ελλήνων ότι αυτήν τη
στιγµή που µιλάµε, έχουµε δώδεκα υπηρεσίες οι οποίες ολοκληρώνονται πλήρως ηλεκτρονικά από το σύστηµα «Ερµής», χωρίς
να απαιτείται η φυσική παρουσία πολιτών. Έχουµε ογδόντα τρεις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες ο χρήστης του «Ερµής»
µπορεί να κάνει αίτηση από το σπίτι, από τον υπολογιστή του και
να παραλάβει από τα ΚΕΠ το πιστοποιητικό του. Έχουµε και χίλιες επτακόσιες είκοσι τέσσερις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις
οποίες ο «Ερµής» δεν προσφέρει αυτό καθεαυτό το πιστοποιητικό αλλά προσφέρει την πληροφόρηση για ό,τι χρειάζεται.
Άρα, λοιπόν, είµαστε σε µία κατάσταση, όπου στόχος µας είναι
να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της πύλης του
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«Ερµής». Από την άλλη, όµως, δεν είναι ρόλος της «Διαύγειας»,
όπως µάλλον από σύγχυση υποστηρίζεται, να παρέχει και να
αναρτά τα πιστοποιητικά που έχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, θα προσέκρουε στο άρθρο 9
του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο είναι γνωστό ότι οι πολίτες έχουν όλο το δικαίωµα για την πληροφόρηση ή όχι σχετικά
µε τα προσωπικά τους δεδοµένα και άρα, τα δεδοµένα τα οποία
εκείνοι επιλέγουν να δηµοσιοποιήσουν ή όχι.
Θα ήθελα, λοιπόν, να δείτε πιο προσεκτικά τα θέµατα που αφορούν τη «Διαύγεια» και να επανεξετάσετε τη στάση σας σε σχέση
µε αυτό το περίεργο «ΠΑΡΩΝ». Τι σηµαίνει «ΠΑΡΩΝ»; Στηρίζετε
ή δεν στηρίζετε αυτόν το θεσµό;
Άλλη µία αιτίαση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ήταν ότι ο
θεσµός είναι τάχα γραφειοκρατικός, ότι ο θεσµός δεν αφορά τις
περισσότερες περιπτώσεις και ότι το άρθρο 23, περιορίζει αρκετά την ύλη που αναρτάται στο «Διαύγεια».
Είναι προφανές ότι και εδώ κάνετε λάθος, διότι η ρύθµιση που
εισάγουµε δεν αφαιρεί αλλά προσθέτει υποχρεώσεις στη διοίκηση για να εξυπηρετεί τη διαφάνεια προς όφελος των πολιτών.
Η ανάληψη της υποχρέωσης δαπάνης είναι ήδη ρυθµισµένη. Η
απόφαση, όµως, έγκρισης της δαπάνης και η οριστικοποίηση της
πληρωµής της δαπάνης είναι αυτό ακριβώς που κάνει η ρύθµιση.
Δηλαδή, τι κάνει η ρύθµιση; Δίνει ακόµη περισσότερη δυνατότητα στον πολίτη να ελέγξει αν η δηµόσια δαπάνη που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τελικά πληρώθηκε, πότε πληρώθηκε και να
µπορεί εκ των υστέρων να κρίνει τη διοίκηση.
Αυτό είναι δύναµη στα χέρια των πολιτών. Όµως, δεν φθάνει
µόνο αυτό. Παράλληλα µε τη ρύθµιση που εισάγουµε, προχωρούµε στην εµπέδωση τεχνικά της διαφάνειας, έτσι ώστε να γίνει
αποτελεσµατικότερο εργαλείο. Πώς το κάνουµε αυτό; Το κάνουµε µε τη µηχανή αναζήτησης, έτσι ώστε οι πολίτες να µπορούν πιο εύκολα να αναζητούν εκείνα τα δηµόσια έγγραφα τα
οποία τους αφορούν ή τα οποία θέλουν να ελέγξουν, βάζοντας
µέσα στην ίδια τη «Διαύγεια» τη διαδραστικότητα, δηλαδή τη δυνατότητα των πολιτών να µπαίνουν και να σχολιάζουν τις δηµόσιες αποφάσεις.
Νοµίζω ότι είναι ενδεικτικό όλου του κλίµατος που επικρατεί
αυτόν τον καιρό το ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα άλλο, παρά να µηδενίζει απολύτως οτιδήποτε κι αν φέρνει
η Κυβέρνηση, ακόµα και αυτήν τη «Διαύγεια». Θα περίµενε κανείς
ότι µετά την αρχική καταψήφιση από το ΣΥΡΙΖΑ το 2010, µετά
απ’ όσα έχουν συµβεί και µετά από το γεγονός ότι προσεγγίζουµε τα δέκα εκατοµµύρια από τα εννιά εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες αποφάσεις του δηµοσίου, νοσοκοµείων, δήµων, Υπουργείων, υπουργικές αποφάσεις, κοινές
υπουργικές αποφάσεις. Σχεδόν δέκα εκατοµµύρια αποφάσεις
υπάρχουν αυτήν τη στιγµή στο διαδίκτυο.
Και λέτε τι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Λέτε ότι αυτό είναι
γραφειοκρατικό; Ποιο είναι το γραφειοκρατικό; Το ότι πληροφορούνται οι πολίτες; Το ότι από την πιλοτική εφαρµογή που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο θα µπορούµε και να αναζητούµε, όπως σας
είπα, µέσω µηχανής αναζήτησης εκείνα τα δεδοµένα που θέλουµε, για να ελέγξουµε την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, τις διοικήσεις των δήµων, τα δηµοτικά συµβούλια και τους
δηµάρχους, τις διοικήσεις των νοσοκοµείων, τις γενικές γραµµατείες;
Τι ακριβώς καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ; Τι ακριβώς καταψηφίζει; Καταψηφίζει γενικώς και αορίστως οτιδήποτε, γιατί αυτό που σας
ενδιαφέρει, είναι να αποδείξετε αυτό όµως που δεν µπορεί να
αποδειχθεί, ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν θέλει τίποτα άλλο, όπως
σας ακούω να λέτε, παρά να καταργήσει τις δυνατότητες των
πολιτών και να εισάγει την εταιρική διοίκηση.
Αυτή η Κυβέρνηση κάνει κάθε τι το δυνατό σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, να ουσιαστικοποιήσει τη λειτουργία θεσµών οι
οποίοι έχουν πετύχει, όπως η διαφάνεια και να φέρει και να ρυθµίσει τα δικαιώµατα των πολιτών. Βεβαίως, στο επόµενο νοµοσχέδιο θα φέρουµε ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν τη δοµή και τη
λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης και τη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναµικό.
Έτσι, λοιπόν, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, ολοκληρώνεται µία
πρώτη φάση θετικών ρυθµίσεων για τη Δηµόσια Διοίκηση και
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προχωρούµε και στη θεσµοθέτηση κι άλλων που δεν αφορούν
ούτε την τρόικα ούτε τα µνηµόνια αλλά αφορούν την προσπάθειά
µας να βελτιώσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η ελληνική Δηµόσια
Διοίκηση εξυπηρετεί τους πολίτες και είναι για τους πολίτες αλλά
και µε τους πολίτες µέσω «Διαύγειας».
Πριν κατέβω από το Βήµα, καλώ άλλη µία φορά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να επανεξετάσει τη στάση της σε σχέση µε
το άρθρο 23. Θα το βρείτε µπροστά σας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, για τη Δηµοκρατική
Αριστερά η λέξη «µεταρρύθµιση» είναι το απόλυτο προαπαιτούµενο αλλαγής. Θα πούµε για άλλη µία φορά ότι, όσον αφορά
εµάς, υπήρξε ρητή η διαφωνία µας ουσιαστικά και η κατηγορία
απέναντι στο µαύρο της οθόνης της ΕΡΤ και σε όλα αυτά που
επακολούθησαν. Η απόρριψη κάθε συµβιβαστικής δηµοκρατικής
λύσης –για να το πω έτσι- για µας ήταν το κόκκινο πανί όλης
αυτής της µονοµερούς και µονοκοµµατικής πρωτοβουλίας που
υπήρξε τότε από τον κ. Σαµαρά.
Οι µήνες που πέρασαν, ανέδειξαν τα αδιέξοδα αυτής της κυβερνητικής επιλογής. Το αυταρχικό πρότυπο για την προώθηση
των µεταρρυθµίσεων εµφανίζει σήµερα, δυστυχώς, την αναπόφευκτη και αναµενόµενη κατάληξη της εφαρµογής του. Τα ΜΑΤ
επενέβησαν και εκκένωσαν την ΕΡΤ σε µία δηµοκρατική χώρα.
Ενός κακού, λοιπόν, µύρια έπονται. Η θέση της Δηµοκρατικής
Αριστεράς είναι ότι όλα αυτά θα µπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Όµως, κάποιοι δεν το θέλησαν. Για πολλά χρόνια, η Δηµόσια
Διοίκηση υπέφερε από πολιτικές επιλογές ανάλογα µε τον πολιτικό της προϊστάµενο αλλά και από πελατειακές λογικές. Η ΕΡΤ,
είναι ένα τέτοιο τρανταχτό παράδειγµα. Υπάρχουν ευθύνες, λοιπόν, ανάλογα µε τον πολιτικό προϊστάµενο.
Φτάσαµε έτσι σε µια ρητορική κοινωνικών αυτοµατισµών, που
καλλιεργήθηκε από πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες θεώρησαν ότι
έτσι θα διαχειριστούν καλύτερα την κρίση, σε ένα κλίµα απόλυτης απαξίωσης της δηµοσιοϋπαλληλικής λειτουργίας και στη
στοχοποίηση των δηµοσίων υπαλλήλων. Όλα αυτά συµβαίνουν,
αντί να προσπαθήσουµε να αναβαθµίσουµε ουσιαστικά το πολύπαθο δηµόσιο, µε βαθιές ριζικές καινοτόµες και διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και φυσικά όχι απορρυθµίσεις.
Ξεχνάµε συχνά ότι η έξοδος από την κρίση –για εµάς και για
εµένα προσωπικά, απόλυτη κρίση αξιών- περνά και µέσα από την
αναβάθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης, γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της δοµής του κράτους. Και αντί να επενδύουµε αυτήν την
πολύ σηµαντική και καίρια στιγµή για την αναβάθµισή της, καλλιεργούµε την απαξίωση και την ισοπέδωση.
Πριν περάσω στην ουσία του παρόντος νοµοσχεδίου, θα ήθελα να θυµηθούµε ότι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
λίγο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του δήλωσε ότι από τον προκάτοχό του κ. Μανιτάκη παρέλαβε «µηδέν». Μετά από τέσσερις
µήνες παρουσίας στο Υπουργείο, αυτοδιαψεύδεται.
Θα ήταν απολύτως περιττό να θυµίσουµε ότι τα θεµέλια µιας
διαρθρωτικής και µελετηµένης µεταρρύθµισης του κράτους τέθηκαν τότε, όταν επιχειρήθηκε για πρώτη φορά –πιστεύουµε µε
κάποια επιτυχία, όπως σήµερα αναγνωρίζεται, γιατί τότε κάποιοι
µιλούσαν για απόλυτη αποτυχία- µε τη συναίνεση των υπαλλήλων, η αξιολόγηση όλων των δοµών των Υπουργείων.
Φυσικά δεν έλειψαν οι πολιτικές αντιδράσεις ακόµα και στην
τότε κυβέρνηση συνεργασίας, επειδή πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι
δεν θέλουν να ακούσουν για αξιολόγηση. Και µιλάµε για µια αξιολόγηση που είναι απολύτως απαραίτητη.
Πρέπει να πούµε, όµως, ότι το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης και άλλοι θεσµοί, έβαλαν την σφραγίδα τους και αποδεικνύονται και για την σηµερινή ηγεσία πολύτιµο εργαλείο για
τη µεταρρύθµιση της διοίκησης. Έτσι, λοιπόν, γίνεται αξιολόγηση δοµών. Αν και ο κ. Μητσοτάκης δεν το αναγνωρίζει ρητά,
ωστόσο τον τιµά το γεγονός ότι, σε ένα βαθµό τουλάχιστον, ακολουθεί τον κανόνα –που κατά τη γνώµη µας θα έπρεπε να είναι
απαράβατος- της θεσµικής συνέχειας της δηµόσιας πολιτικής
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και λειτουργίας.
Συνεπώς, δεν µπορούµε παρά να επικροτήσουµε, ως θετικό
βήµα, το γεγονός ότι στο παρόν νοµοσχέδιο αξιοποιούνται πρωτοβουλίες από το προσχέδιο νόµου, για την οργάνωση και λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης που είχε ετοιµαστεί επί τρικοµµατικής κυβέρνησης από τον απερχόµενο τότε Υπουργό και είχε
παραδοθεί φυσικά στο νέο Υπουργό.
Είναι θετικό, λοιπόν, που αποκαθίσταται µία αδικία και επαναπροσλαµβάνονται όσοι είχαν απολυθεί µε δικαστική απόφαση,
λόγω αντισυνταγµατικότητας της πρόσληψής τους, δηλαδή οι
επιτυχόντες του διαγωνισµού 9Κ/2008.
Είναι, επίσης, πολύ θετικό ότι αξιοποιείται η προεργασία που
είχε γίνει επί Μανιτάκη, για τον εξορθολογισµό του καθεστώτος
των αναρρωτικών αδειών, όπου παρατηρούνταν καταχρήσεις
κάθε είδους.
Τέλος, είναι θετικό ότι θωρακίζεται ακόµα περισσότερο η πειθαρχική διαδικασία, γίνεται ταχύτερη και φυσικά δικαιότερη.
Στην ουσιαστική ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στο δηµόσιο,
ενεργοποιήθηκαν και παγωµένες διαδικασίες, που επί χρόνια µάλιστα ήταν ενάντια σε εξωφρενικές απαιτήσεις για σωρηδόν οριζόντιες απολύσεις και που για πολλούς µήνες χρησιµοποιήθηκαν
λαϊκίστικα ή όχι από πολλούς και µέσα στη Βουλή, καθώς και από
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Βέβαια από την άλλη, το πνεύµα ήταν εντελώς διαφορετικό
από την απαράδεκτη ρύθµιση που προωθήθηκε µαζί µε τον
Υπουργό Παιδείας, για να τεθούν σε αυτοδίκαιη αργία οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστηµίων που δεν απογράφησαν. Η
πειθαρχική ευθύνη και η δεοντολογία στο δηµόσιο, δεν επιτρέπει
να ευτελίζονται για να περάσει κάποιο Υπουργείο µια τροπολογία
ή κάποια πολιτική, στην οποία συναντά έντονες και δικαιολογηµένες αντιδράσεις.
Ας συµφωνήσουµε πάντως ότι το µείζον και σηµαντικό δεν
είναι να στοχοποιείται σωρηδόν το ανθρώπινο δυναµικό, της διοίκησης εν προκειµένω αλλά να αναβαθµιστεί και να αξιοποιηθεί.
Ο εξορθολογισµός των αναρρωτικών αδειών είναι, όπως είπαµε, ορθός. Η µηχανογραφική άδεια χρειαζόταν εξορθολογισµό και είναι πολύ θετικό το στοιχείο, αφού επέτρεπε καταχρήσεις. Εδώ, όµως, γίνεται µία ισοπεδωτική παρέµβαση. Συγκεκριµένα, η άδεια που δινόταν στους υπαλλήλους του τοµέα της πληροφορικής –µία άδεια απαραίτητη µιας και υπάρχει, αν δεν
απατώµαι, ευρωπαϊκή οδηγία που δηλώνει ότι κάθε σαράντα
πέντε λεπτά εργασίας απαιτείται τουλάχιστον δεκάλεπτο διάλλειµα για τους ανθρώπους που δουλεύουν στους υπολογιστέςουσιαστικά καταργείται ισοπεδωτικά για όλους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Θα ήταν ίσως επίσης περιττό να πω ότι σε όλα τα ευνοµούµενα
κράτη, κράτη καπιταλιστικά που θεωρούνται πολύ σκληρά απέναντι στους εργαζόµενους, υπάρχει το γνωστό διάλειµµα τύπου
«lunch break» ή «διάλειµµα για να φας» ή ουσιαστικά για κάποιες
άλλες ανθρώπινες διαδικασίες που υπάρχουν, προκειµένου να
µπορέσει να αποδώσει και να γίνει επιτέλους παραγωγικός ο εργαζόµενος. Όλοι αυτό θέλουµε για τη Δηµόσια Διοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και επειδή πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να ολοκληρώσω αναφερόµενη στη «Διαύγεια». Παρά το γεγονός ότι είναι σαφές πως
επιχειρήσατε να υπονοµεύσετε τη «Διαύγεια» µε τη διαβούλευση
της µιας µέρας -και αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί να πει κανένας ότι δεν έγινε- σ’ αυτό το σχέδιο νόµου έρχονται κάποια στοιχεία και γίνεται, πραγµατικά, εργαλείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πράγµατι, λοιπόν, επανορθώνετε και βελτιώνετε τη «Διαύγεια».
Ολοκληρώνω, λοιπόν, καλώντας σας να σκεφτούµε πώς θα
επεκταθεί η «Διαύγεια» σε κάθε επίπεδο από την κυβερνητική πολιτική µέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση και µέχρι τις διοικητικές
αποφάσεις του δικαστικού τοµέα -ένα σηµείο και ένας κλάδος
στον οποίο πονάµε ως κράτος- και τις αποφάσεις που αφορούν
τον ιδιωτικό τοµέα αλλά και τους φορείς, όπως είναι η Βουλή, η
οποία δεν υπάγεται στη «Διαύγεια». Σας καλώ να επεκτείνουµε
τη «Διαύγεια» και τη διαφάνεια στον ιδιωτικό τοµέα και στις ει-
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σηγµένες εταιρείες, δηλαδή στον τοµέα της εταιρικής ευθύνης.
Θα είµαστε δίπλα σε κάθε άρθρο που θα προωθεί µεταρρυθµίσεις και ελπίζουµε να ολοκληρωθούν πράγµατα και οράµατα,
στα οποία θέλουµε να συµβάλλουµε και εµείς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί- καθηγητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ναυπλίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα για επτά λεπτά η κ. Σοφία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω κάνοντας ένα µικρό σχόλιο το
οποίο δεν µπορώ να αποφύγω και να υπενθυµίσω στην κυρία
Υπουργό ότι αυτός είναι ο ρόλος της Αντιπολίτευσης. Βεβαίως
και ρόλος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι να συµφωνεί
όταν πρέπει και να είναι και εποικοδοµητική αλλά κυρίως ο ρόλος
της Αντιπολίτευσης, είναι να ελέγχει και να προτείνει. Πρόκειται
για ρόλο, κυρία Υπουργέ, τον οποίο εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά, γιατί υπήρξατε µέλος κόµµατος το οποίο για πάρα πολλά
χρόνια υπήρξε αξιωµατική αντιπολίτευση. Άρα, νοµίζω ότι στο
συγκεκριµένο δεν θα έπρεπε να είστε τόσο επικριτική απέναντι
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κλίµα µέσα στο οποίο γίνεται
η σηµερινή συνεδρίαση, όσο τεταµένο κι αν είναι από σηµειολογικής άποψης, δυστυχώς για τη δηµοκρατία και το Κοινοβούλιο,
δεν είναι ούτε πρωτόφαντο ούτε και κορυφαίο γι’ αυτό που ζούµε
τα τελευταία τρία χρόνια.
Φαντάζει γελοιογραφία και µάλιστα κακόγουστη, να προσπαθούµε να συζητήσουµε ένα σχέδιο νόµου υποστηρίζοντας και
ακολουθώντας την κοινοβουλευτική διαδικασία, την ίδια στιγµή
που η Κυβέρνηση διαρκώς και συνεχώς µε αυξανόµενη ένταση
καταλύει στην πράξη αυτήν ακριβώς τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Μια οµάδα που θέλει να ονοµάζεται «Κυβέρνηση» έχει αποφασίσει συνειδητά και εφαρµόζει συγκεκριµένα ένα σχέδιο πολιτικής που σαν αποτέλεσµα –αν όχι σαν ζητούµενο- έχει την
καταρράκωση και την ακύρωση όλων των δηµοκρατικών κατακτήσεων του λαού µας.
Η θρασύτατη αγνόηση από µέρους της του Συντάγµατος και
η χυδαία παράκαµψη της Βουλής και των λειτουργιών της δεν
είναι απλά καταγγελλόµενη από µένα σαν δηµοκρατική εκτροπή
αλλά σαν επικίνδυνος εκφασισµός θεσµών και συµπεριφοράς.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου στην επιτροπή, είχα τονίσει ότι κάθε σχέδιο νόµου που έρχεται, είναι
ακόµα ένα βήµα στον κατήφορο αυτής της αντιδηµοκρατικής
εκτροπής. Σήµερα αποδεικνύεται ότι η πραγµατικότητα που προσπαθεί να διαµορφώσει η Κυβέρνηση ξεπερνάει και τη σηµασία
και τη βαρύτητα οποιασδήποτε καταγγελίας.
Δεν υπάρχουν καν ερωτήµατα πλέον από την πλευρά µου για
το ελάχιστο όριο υποταγής αυτής της Κυβέρνησης και των υποστηρικτών της σ’ αυτήν την πορεία κατάλυσης της δηµοκρατίας.
Μετά τα σηµερινά γεγονότα, η σκοπιµότητα του άρθρου 23
είναι εµφανής, κύριε Πρόεδρε. Επειδή η µεγαλύτερη βία είναι η
ανάγκη επιβίωσης, αυτός που εκµεταλλεύεται τόσο σκαιά και χυδαία αυτήν την ανάγκη, ονοµάζεται «στυγνός εκµεταλλευτής».
Αυτήν την ταυτότητα εξυπηρετεί αυτή η Κυβέρνηση µε τις πράξεις της, έτσι όπως τις είδαµε σήµερα.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, γιατί δεν πιστεύω πια
ότι χρειάζεται να πω οτιδήποτε για να προβληµατίσω, όταν η εικόνα της σιδερόπορτας της ΕΡΤ κλειδωµένη µε χειροπέδες –
ούτε καν αυτό- αλλά και η απαγόρευση πρόσβασης στο δηµόσιο
χώρο συναδέλφων µας Βουλευτών από έναν αξιωµατικό, δεν
προβληµατίζει και δεν εξεγείρει εκείνους στους οποίους απευθύνοµαι.
Ανταποκρινόµενη στο κάλεσµα των ανθρώπων της ΕΡΤ δηλώνω παρούσα και καλώ σε συστράτευση όλες τις πολιτικές δυ-
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νάµεις αλλά κυρίως τους πολίτες. Και για άλλη µια φορά επαναλαµβάνω ότι η µάχη για την ανατροπή αυτής της Κυβέρνησης
είναι διαρκής και παντού και νοµίζω ότι θα πρέπει να τα πούµε
στους δρόµους.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο, στο άρθρο 1, καταργείτε την
άδεια των χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη στιγµή που
δεν εφαρµόζετε νόµους και κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη διαµόρφωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο
της εργασίας τους, λέγοντας ότι έτσι εξοικονοµείται σηµαντικά
ο αριθµός των ανθρωποωρών. Πόσες -τέλος πάντων- είναι αυτές
οι ώρες, κύριε Υπουργέ;
Στο άρθρο 4 και 5, αναστέλλετε τις εκπαιδευτικές άδειες, αποτρέπετε ουσιαστικά την εκπαίδευση των δηµοσίων υπαλλήλων.
Το ερώτηµα είναι, πως είναι δυνατόν να χρειάζονται πτυχία και
τίτλοι σπουδών σαν κριτήρια πρόσληψης και από την άλλη να κόβετε τις άδειες σπουδών. Ο στόχος σας, για εµένα είναι προφανής. Πάση θυσία είναι η απαξίωση του δηµόσιου και µια κατηγορία να χαρακτηρίζεται σαν ανεπαρκής στο δηµόσιο, ώστε να
ιδιωτικοποιηθεί.
Στο άρθρο 6, κάνετε νόµο µια ήδη ισχύουσα απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Είναι εµφανές ότι φοβάστε µην
αρθεί µελλοντικά αυτή η απόφαση και τρέχετε να την κάνετε
νόµο. Νοµίζω ότι εδώ θα πρέπει να σας κρίνουν και οι πολύτεκνοι
και οι µητέρες διδύµων και τριδύµων, παρ’ ότι λέτε ότι τους διευκολύνετε µέσα από τον ελάχιστο χρόνο που τους δίνεται για
να αναθρέψουν τα παιδιά τους.
Στο άρθρο 7, άλλη µια υπηρεσία και υποχρέωση του δηµοσίου
εκχωρείται σε ιδιώτες χωρίς λόγο και χωρίς αιτία ή µάλλον, µε
τη γνωστή δικαιολογία «καλύτερη λειτουργία», «αποσυµφόρηση»
και τα λοιπά. Δεν έχω να σχολιάσω εδώ τίποτα.
Στο άρθρο 8, η αποθέωση της απαξίωσης του ΑΣΕΠ, κυρία
Υπουργέ, εµµέσως πλην σαφώς. Επικαλείστε κόστος εξετάσεων
και χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου και δηµιουργείτε δεδοµένους
οµήρους και υποψήφιους ρουσφετιών. Το πολεµήσατε από την
αρχή, τώρα το κάνετε και πράξη και µε τη µείωση ακόµα και του
χρόνου προσωρινής πρόσληψης µέχρι την έκδοση απόφασης
χωρίς εναλλακτική λύση, οδηγείτε αναπόφευκτα στη διάλυση
των δηµοσίων υπηρεσιών.
Στο άρθρο 10, ξεπερνάτε και τον πιο θρασύ εαυτό σας. Είχατε
επικαλεστεί αξιολόγηση δοµών και υπαλλήλων για την αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών, για να αιτιολογήσετε έστω και
προσχηµατικά τις διαθεσιµότητες και τις απολύσεις. Τώρα ούτε
αυτά τηρείτε. Για εσάς οι επιταγές της τρόικας είναι διαταγές.
Το ίδιο είχε κάνει και ο κ. Βολουδάκης. Πόσο πιο ωµοί µπορείτε
να γίνετε ακόµη, για να απολύσετε όσους σας διατάζουν να απολύσετε;
Στο άρθρο 11, η εξαίρεση κατηγοριών από τη διαθεσιµότητα
γίνεται εµφανώς όχι για λόγους ευαισθησίας αλλά για λόγους
συµµόρφωσης σας προς τους ήδη υπάρχοντες και ισχύοντες νόµους.
Σε αυτήν τη βάση και µε αυτήν τη λογική, ώστε εν πάση περιπτώσει, να προφυλαχθούν όσοι περισσότεροι µπορούν, καταθέσαµε και την τροπολογία, όπως και άλλοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, που εκφράζει ολόκληρη την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ και που αφορά στην πρόσληψη διακριθέντων αθλητών
και στην εξαίρεση των ήδη προσληφθέντων από τη διαθεσιµότητα.
Εδώ η συµπεριφορά της Κυβέρνησης –θα µου επιτρέψετε να
πω- είναι πέρα από κάθε λογική και δεν θα σταθώ στις απαξιωτικές εκφράσεις του κυρίου Υπουργού, για «πρόσληψη πίσω από
την πόρτα». Ο ν. 2725/99 ισχύει µέχρι σήµερα που µιλάµε τουλάχιστον. Την ίδια στιγµή οι προσληφθέντες αλλά και όσοι έχουν
δικαίωµα πρόσληψης σήµερα, µε αυτόν το νόµο τίθενται σε διαθεσιµότητα.
Δεν θα αναλωθώ σε κορώνες περί συµπεριφοράς της πολιτείας περί απόδοσης τιµής σε όσους την τιµούν, δεν πιστεύω ότι
έχετε τις ευαισθησίες για να φέρνετε τέτοιους νόµους. Σας προκαλώ να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας. Ο ν.2527/1999 ισχύει; Ή καταργήστε τον ή εξαιρέστε τους για πάντα από τη διαθεσιµότητα.
Όλα τα υπόλοιπα περί µορίων που ανέφερε ο κύριος Υπουργός
στην επιτροπή, είναι νοµίζω κοροϊδία απέναντι σε αυτούς τους
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ανθρώπους, απέναντι στους αθλητές που τίµησαν την πατρίδα –
όπως είπαν όλοι οι συνάδελφοι µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσακαι προσβάλλει επίσης, κυρία Υπουργέ, την αξιοπρέπεια τους.
Στα άρθρα 14 και 15, ξεκαθαρίστε τις προθέσεις σας µε ενιαία
αντιµετώπιση και συµπεριφορά όλων των δηµοσίων υπαλλήλων,
αιρετών και µη, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια ενός εκάστου,
όχι διαχωρισµός, κυρία Υπουργέ.
Στο άρθρο 16, σε συνέχεια της παραπάνω επισήµανσής µου
απλώς επισηµαίνω ότι αν δεν συνεδριάσει το υπηρεσιακό συµβούλιο, ο κρινόµενος µένει στιγµατισµένος και σε οµηρία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κι αυτό το κάνετε ακόµα χειρότερο µε τα επόµενα δύο άρθρα,
το 17 και το 18, όπου ουσιαστικά και πρακτικά και µέσα από ένα
πολυδαίδαλο πειθαρχικό δίκαιο, στερείτε από τον υπάλληλο την
άµεση κρίση του από το δευτεροβάθµιο όργανο.
Άρθρο 19. Το άρθρο 19, είναι φυσική συνέχεια του παραπάνω
που ανέφερα. Δεν νοµίζω ότι θα είµαι υπερβολική, αν θυµίσω το
νόµο περί τεντιµποϊσµού, της πάλαι ποτέ καλής εποχής. Ας σοβαρευτούµε. Τι σηµαίνει «ανάξια συµπεριφορά εκτός υπηρεσίας»; Και ποιος την κρίνει, κυρία Υπουργέ; Και µε ποια µέτρα
και σταθµά;
Όσον αφορά το άρθρο 20 –και τελειώνω- κι εδώ, παρ’ ότι φαίνεται ότι αποκαθιστάτε την τάξη µετά τόσα χρόνια, πάλι αφήνετε
παράθυρα µη εφαρµογής. Ούτε δεσµεύεστε για το βάθος χρόνου ούτε µνηµονεύετε την υποχρεωτική συµµόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν παρόµοιες περιπτώσεις και θα
σας θυµίσω τους επιτυχόντες του 1999 µε τον ΑΣΕΠ. Νοµίζω ότι
κι εδώ ο καθένας θα µπορεί να δώσει τις δικές του ερµηνείες.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Κυριαζίδης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
είχα την πρόθεση να τοποθετηθώ σήµερα, καθότι στη Διαρκή
Επιτροπή είχα το χρόνο να αναπτύξω τις θέσεις µου σε ό,τι
αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο. Υπήρξε, όµως, µία πρόκληση,
γιατί κατά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση προηγήθηκε του νοµοσχεδίου έκτακτο γεγονός, µε βάση το οποίο βεβαίως, όπως η ίδια
αναφέρθηκε και µε τα στοιχεία εκείνα που είχε, υπήρξε σήµερα
η αποσταθεροποίηση του κράτους, υπήρξε µία έκνοµη ενέργεια
και πράξη από πλευράς της Αστυνοµίας, παρουσία βεβαίως και
δικαστικού λειτουργού.
Αυτά είναι πρωτοφανή, πρωτόγνωρα πράγµατα, δηλαδή το να
θεωρείται, σε µία ευνοµούµενη δηµοκρατία, ως αποσταθεροποίηση και έκνοµη ενέργεια, όταν ένας δηµόσιος οργανισµός, πραγµατοποιεί αυτό που εκ της αποστολής του επιβάλλεται. Παραξενεύοµαι µε το γεγονός. Και εδώ θα έπρεπε ενδεχοµένως να κατηγορηθεί η Κυβέρνηση για το ότι επί τέσσερις µήνες δέχεται
µία κατάσταση, υποµένει µία κατάσταση η ελληνική κοινωνία, η
οποία καθηµερινά λειτουργεί σε βάρος της.
Και για να είµαστε πιο συγκεκριµένοι, ύστερα από σχετική
ερώτηση και δική µου και άλλων συναδέλφων µου προς τον Υφυπουργό που είναι αρµόδιος για τα θέµατα της δηµόσιας τηλεόρασης και επειδή έγινε λόγος ότι δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον
από πλευράς της Κυβέρνησης να βρεθεί µια λύση, η απάντηση
είναι η εξής: Έγιναν πάνω από είκοσι συναντήσεις µε εκπροσώπους σωµατείων και αντιµετωπίστηκαν όλα σχεδόν τα αιτήµατα,
σε ορισµένες περιπτώσεις µε τροπολογίες που ψήφισε η Βουλή.
Παρ’ όλα αυτά, µερίδα των εργαζοµένων συνεχίζει να κατακρατά το κτήριο του ραδιοµεγάρου και τις εγκαταστάσεις, εµποδίζοντας µε αυτόν τον τρόπο και την πρόσληψη χιλίων διακοσίων
συναδέλφων τους στη δηµόσια τηλεόραση. Οι προσλήψεις κινδυνεύουν να µην πραγµατοποιηθούν, αφού ήδη η ΝΕΡΙΤ ετοιµάζεται να ξεκινήσει διαδικασίες για την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού.
Προχωράει παρακάτω ο Υφυπουργός και λέει. Να σηµειωθεί
ότι τις τελευταίες εβδοµάδες υπάρχουν πολλά κρούσµατα δολιοφθοράς των κεραιών αναµετάδοσης, µε αποτέλεσµα επιπλέον
κόστος αλλά και στέρηση της δυνατότητας σε πολλούς πολίτες
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της περιφέρειας, να παρακολουθούν το πρόγραµµα της Δηµόσιας Τηλεόρασης. Εγκλήθηκε και γι’ αυτό η Κυβέρνηση, διότι δεν
παρέχει τη δηµόσια τηλεόραση -αυτό το πρόγραµµα, θα έλεγαµε έναν τρόπο σωστό και ορθό. Βεβαίως, θα πρέπει να πούµε
στη συνέχεια ότι το τηλεοπτικό προϊόν, ως αναφέρεται, είναι κατώτερο των δυνατοτήτων του προσωπικού κι αυτού που αναµένει
το τηλεοπτικό κοινό, καθόσον υπάρχουν όλα αυτά τα εµπόδια.
Τα εµπόδια, βεβαίως, έχουν να κάνουν και µε τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως επίσης και µε το γεγονός ότι
υπάρχει ένα µείζον ζήτηµα που αφορά την τηλεοπτική κάλυψη
της Ελληνικής Προεδρίας, η οποία δεν θα ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί εγκαίρως, εφόσον δεν λειτουργήσει ορθά η δηµόσια
τηλεόραση.
Άρα, σωστά αναφέρθηκε από άλλο συνάδελφο αλλά και από
τον Υπουργό, ότι «θα έπρεπε να εγκληθούµε, διότι επί τέσσερις
µήνες υπάρχει αυτή η ανοχή από πλευράς της Κυβέρνησης».
Και βεβαίως, η ελληνική κοινωνία είναι αναγκασµένη κάθε µήνα
να πληρώνει εξακόσιες χιλιάδες, για περίπου τέσσερις µήνες. Ο
φορολογούµενος, δηλαδή, έχει πληρώσει 2 - 2,5 εκατοµµύρια
ευρώ, προκειµένου να εκπέµψει η δηµόσια τηλεόραση από ένα
άλλο σηµείο. Όλα αυτά, βεβαίως, κοστολογούνται σε βάρος
κάθε Έλληνα.
Η συνάδελφος κ. Σακοράφα, ανέφερε, ότι κάθε νοµοσχέδιο
µας οδηγεί στον κατήφορο και βεβαίως και το σηµερινό είναι
ένας νέος κατήφορος. Θα ήθελα να σηµειώσω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι πολλά από τα άρθρα του νοµοσχεδίου έγιναν
αποδεκτά από το σύνολο της Αντιπολίτευσης, κατ’ επέκταση, το
νοµοσχέδιο κινείται σε µία ορθή, βεβαίως, βάση. Ο Υπουργός
ανέφερε πως και ο ίδιος θα ήθελε στο νοµοσχέδιο να συµπεριλαµβάνονται πιο καινοτόµες περιπτώσεις, έτσι ώστε να υπάρξει
µία βελτίωση της Δηµόσιας Διοίκησης.
Υπηρετώντας τη Δηµόσια Διοίκηση, ως δηµόσιος λειτουργός
επί τριάντα πέντε χρόνια, -από τη µέρα που πήγα, µέχρι τη µέρα
που έφυγα- άκουγα διαρκώς και µονίµως, πως ο µόνιµος και βαρύτερος «ασθενής» σε αυτό το κράτος είναι ο δηµόσιος τοµέας.
Τώρα, λοιπόν, που γίνεται µία προσπάθεια κάτω από αυτές τις
δύσκολες συνθήκες, υπάρχει αυτή η αναφορά από την πλευρά
της Αντιπολίτευσης και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ειδικότερα και βεβαίως ορθά τονίζουν κάποια ζητήµατα. Μακάρι να
υπάρχει η δυνατότητα από την πλευρά της Κυβέρνησης να υιοθετήσει και τις θέσεις των συναδέλφων, που πράγµατι, απ’ ό,τι
είδαµε από τις τροπολογίες, έγιναν πάρα πολλές από αυτές αποδεκτές αλλά και κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε στις συνεδριάσεις.
Κύριε Υπουργέ, τονίστηκε και ήρθε εδώ και από προηγούµενους συναδέλφους και από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, µία ρύθµιση που αφορά στους διακριθέντες αθλητές. Δεν
θα ήθελα να κουράσω, γιατί αυτό το θέµα εξαντλήθηκε. Δεν µπορούµε να αναιρέσουµε σήµερα εδώ τον εαυτό µας. Με δικιές µας
ρυθµίσεις θέλαµε, µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, να γίνουν αυτοί οι
διακριθέντες αθλητές πρότυπα στην ελληνική κοινωνία και στους
νέους µας, έτσι ώστε οι νέοι µας, να ακολουθήσουν αυτόν το
δρόµο. Πιστεύω, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ότι το σχετικό αίτηµα
όλων των συναδέλφων, θα γίνει αποδεκτό από όλες τις πτέρυγες.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και
ένα αίτηµα-µία τροπολογία από την πλευρά των συναδέλφων των
παραµεθορίων περιοχών. Αναφέρεται στους λειτουργούντες δηµόσιους υπαλλήλους σε αυτές τις περιοχές και µόνο, οι οποίοι
ανέλαβαν µία δεκαετή υποχρέωση να παραµείνουν στις παραµεθόριες περιοχές. Το αίτηµά µας είναι να συνεχίσουν να υπηρετούν στις παραµεθόριες περιοχές αλλά σε εκείνες τις περιπτώσεις, που οικογενειακά ή άλλα ζητήµατα επιβάλλουν µία µετακίνηση ή µία µετάταξη, να µπορεί αυτή να γίνει, κυρία Υπουργέ,
από παραµεθόριο σε παραµεθόριο και όχι κατ’ άλλον τρόπο και
µε την προϋπόθεση βεβαίως, ότι θα έχουν υπηρετήσει πάνω από
το µισό της υποχρέωσής τους στις περιοχές αυτές -πέντε-έξι
χρόνια, ενδεχοµένως, είναι αρκετά- και, εφόσον έχουν δηµιουργηθεί προβλήµατα, να βοηθήσουµε τις οικογένειες σε ό,τι αφορά
τη συνένωσή τους.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Δριτσέλη, για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράζοµαι αυτήν τη στιγµή ως
πολίτης και λέω ότι λυπάµαι πολύ για την κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει η χώρα µου. Το τελευταίο διάστηµα έχουµε δει το
«µαύρο» στις οθόνες µας, έχουµε δει εκπαιδευτικούς να επιστρατεύονται επειδή υπερασπίζονται το δικαίωµά τους στην εργασία
και στην αξιοπρέπεια. Το ίδιο έχει συµβεί και µε τους εργαζόµενους στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Έχουµε δει µαθητές να συλλαµβάνονται, µε την υπόνοια ότι θέλουν να θέσουν σε κατάληψη
τα σχολεία τους, έχουµε δει αστυνοµία να µπαίνει σε σχολεία και
να προειδοποιεί τους µαθητές, σπέρνοντας το φόβο σε αυτούς
και τους γονείς τους, αν προχωρήσουν, τονίζοντας τι συνέπειες
θα έχει η κατάληψη.
Η καταδροµική εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ,
αποτελεί ένα ακόµα βήµα στον κατήφορο στον οποίο η Κυβέρνηση ωθεί τη χώρα και την κοινωνία.
Πραγµατικά αναρωτιέµαι γιατί η κυρία Υφυπουργός δεν έχει
κάνει καµµία αναφορά σ’ αυτήν την ενέργεια που έγινε σήµερα
τα ξηµερώµατα. Πού είναι οι λαλίστατοι κατά τα άλλα Βουλευτές
της Κυβέρνησης, οι τριάντα δύο, αν δεν κάνω λάθος, που πριν
από δύο εβδοµάδες έκαναν παραινέσεις στην Κυβέρνηση να
κάνει την εισβολή των ΜΑΤ; Πού είναι να υπερασπιστούν αυτήν
την ενέργεια της Κυβέρνησης απέναντι στη γενική κατακραυγή;
Θεωρώ ότι δεν έχουν τι να πουν στον ελληνικό λαό.
Πρέπει να γνωρίζετε είτε εσείς που κάνετε τους ανήξερους όπως ο κ. Καψής ο οποίος σήµερα, πραγµατικά, έλεγε ότι δεν
γνώριζε τίποτα- είτε όσοι θριαµβολογούν στα τηλεοπτικά πάνελ
-όπως ο κ. Γεωργιάδης- ότι η κοινωνία είναι απέναντί σας. Όσες
αλυσίδες και αν βάλετε στις πόρτες της ελεύθερης ενηµέρωσης,
οι πολίτες γνωρίζουν και είναι έτοιµοι να υπερασπιστούν τη δηµοκρατία και τη δικαιοσύνη, από την κυβερνητική απειλή που
πλέον φαίνεται να µην περιορίζεται µόνο στους τηλεοπτικούς δέκτες.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αυτό το
νοµοσχέδιο έρχεται να επιβεβαιώσει µία γενικότερη ιδεοληψία
των κυβερνώντων σε σχέση µε το δηµόσιο και τους ανθρώπους
που εργάζονται σ’ αυτό. Η σηµερινή συγκυβέρνηση, όπως άλλωστε έκαναν και οι προηγούµενες του Παπανδρέου και του Παπαδήµου, αναλώνει όλη της την ενέργεια, καταστρώνοντας νοµοσχέδια µ’ ένα και µοναδικό στόχο, τη διάλυση της δηµόσιας υπηρεσίας και την «καρατόµηση» των δηµόσιων λειτουργών. Κανένα
απ’ αυτά τα νοµοσχέδια όµως δεν απαντάει στις σύγχρονες συνθήκες, στις ανάγκες της κοινωνίας για µία εξορθολογισµένη,
αξιοκρατική και εκσυγχρονισµένη Δηµόσια Διοίκηση µε εµπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναµικό της και δοµηµένη στη βάση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χώρας, γεωγραφικών, οικονοµικών, κοινωνικών, πάντα µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πολιτών στις αυξηµένες ανάγκες της εποχής.
Τουναντίον, εσείς κατασκευάζετε νοµοσχέδια που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της τρόικας, µε άκρως «οικονοµίστικα» κριτήρια και χωρίς κανέναν σχεδιασµό. Με πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, µε προεδρικά διατάγµατα και µε κοινές υπουργικές αποφάσεις έχετε απαξιώσει την κοινοβουλευτική διαδικασία
και επιµένετε να οδηγείτε την ελληνική κοινωνία σε ακόµα µεγαλύτερο αδιέξοδο και την οικονοµία σε ακόµα µεγαλύτερο «βάλτο».
Με διατάξεις-«αστραπή» που συµπεριλήφθηκαν σε παραρτήµατα κατεπειγόντων νοµοσχεδίων τα οποία συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν σε λιγότερο από είκοσι τέσσερις ώρες, λάβατε
δεσµεύσεις για διαρκείς απολύσεις, για ατέρµονες µειώσεις µισθών και συντάξεων µε κάθε κόστος και χωρίς καν να σταθµίζεται η σχέση κόστους-οφέλους των µέτρων αυτών για το δηµόσιο.
Με τη διαθεσιµότητα, τον «ξαφνικό θάνατο» κρατικών επιχειρήσεων και την αυθαίρετη περικοπή της δηµόσιας χρηµατοδότησης για καίριους τοµείς, όπως η υγεία, εφαρµόζετε ένα πρόγραµµα που επέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Έχετε συρθεί σ’ ένα µηχανισµό διαθεσιµότητας, ο οποίος «καρατοµεί» χιλιάδες εργαζόµενους χωρίς κανέναν
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πραγµατικό λόγο, µόνο και µόνο για να αφεθεί η χώρα στην
αγορά των µεγάλων οικονοµικών παικτών. Δεν αξιολογείτε τις
δοµές που διαλύετε. Έχετε δηµιουργήσει έναν τερατώδη µηχανισµό απολύσεων, το κυβερνητικό συµβούλιο, ενώ χρησιµοποιείτε κάθε µέσο κρατικής και θεσµικής καταστολής, για να καταλύσετε εργασιακά δικαιώµατα και δηµοκρατικά µέσα διεκδίκησης κοινωνικών αιτηµάτων.
Διαφηµίσατε αυτό το νοµοσχέδιο στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, ως «σαφάρι» για τους δηµοσίους υπαλλήλους που δήθεν
λαµβάνουν καταχρηστικά άδειες από τις υπηρεσίες τους. Καταργείτε τη µηχανογραφική άδεια ενάντια στο κοινοτικό κεκτηµένο,
µειώνετε τις αναρρωτικές άδειες και –το χειρότερο- απαγορεύετε στους δηµοσίους υπαλλήλους να σπουδάζουν και να επιµορφώνονται.
Άλλωστε, όπως φαίνεται στις διατάξεις που εισάγετε για το
ΑΣΕΠ, αυτό που σας ενδιαφέρει, είναι να εφαρµόσετε ένα rotation, µία εναλλαγή θα λέγαµε, στις θέσεις εργασίας, δηλαδή απόλυση µονίµων, πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για µερικούς
µήνες, λύση των συµβάσεων, σύναψη νέων µε νέους εργαζόµενους και πάει λέγοντας. Δηµιουργείτε δηλαδή ένα «µίνι» δηµόσιο
µε χαρακτηριστικά πολυεθνικής επιχείρησης και µε αναλώσιµους, φθηνούς εργαζόµενους τους οποίους σκοπεύετε να αντλήσετε από την τεράστια «δεξαµενή» ανέργων που εσείς οι ίδιοι
έχετε δηµιουργήσει.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα θλιβερό το ότι έχετε µετατρέψει ένα Υπουργείο σε υπουργείο απολύσεων. Το έχετε περικυκλώσει µε ΜΑΤ και το έχετε παραδώσει άνευ όρων στην τρόικα
και στην Task Force και δεν σας ενδιαφέρει η προστασία της δηµόσιας υπηρεσίας. Το µόνο σας µέληµα, είναι η διάλυση και η
απόλυση προσωπικού.
Θα ήθελα να αναφερθώ στις δύο τροπολογίες, την 919/32 και
την 921/33. Η πρώτη, αφορά θέµατα διακριθέντων αθλητών. Στη
δεύτερη, ανάµεσα σε διάφορα άλλα ζητήµατα υπάρχει –κατά τα
ειωθότα- µία παράγραφος που εισάγει ρυθµίσεις σχετικές µε το
ίδιο θέµα. Αναρωτιόµαστε, γιατί δεν δίνετε τη δυνατότητα σε
εµάς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -την οποία συνεχώς µέµφεστε- να αξιολογήσουµε µία θετική τροπολογία και, αν κρίνουµε
σωστό, να την υπερψηφίσουµε αλλά σε µία απαράδεκτη τροπολογία συµπεριλαµβάνετε µία εν µέρει θετική διάταξη.
Δίνετε µε την υπ’ αριθµόν. 919 τροπολογία προσωρινή λύση
σε ένα σοβαρό θέµα που κρατούσε σε οµηρία εκατοντάδες µαθητές µε αθλητικές διακρίσεις, εµποδίζοντάς τους να εγγραφούν
στο πανεπιστήµιο.
Ο Υφυπουργός αρνούνταν να αναγνωρίσει αυτές τις επιδόσεις, µε το απαράδεκτο αιτιολογικό ότι στους αγώνες που επετεύχθησαν αυτές οι διακρίσεις, συµµετείχαν και αλλοδαποί ή
οµογενείς αθλητές. Τώρα αναγνωρίζετε αυτές τις επιδόσεις µεν
αλλά µόνο για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013. Σας καλούµε
να βελτιώσετε τη ρύθµιση και να απαλείψετε την απαράδεκτη
αυτή διάκριση καθώς και το χρονικό περιορισµό.
Οφείλουµε όλοι µας να ενθαρρύνουµε τα παιδιά µας –και από
αλλοδαπές οικογένειες- να αθλούνται και να συµµετέχουν σε
αγώνες και να διακρίνονται.
Αυτή η ξενοφοβία της Κυβέρνησης θα πρέπει µε κάποιον
τρόπο επιτέλους να σταµατήσει και δεν είναι δυνατόν να προκρίνεται µόνο ο αθλητισµός για τους Έλληνες.
Κατά τα άλλα, στη δεύτερη παράγραφο ρυθµίζεται το αλαλούµ που είχε προκληθεί µε την αναδροµική εφαρµογή των διατάξεων περί «ενεργού αθλητή».
Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία, έχουµε ήδη καταθέσει
σχετική τροπολογία επ’ αυτού και ζητάµε την εξαίρεση των διακριθέντων αθλητών από τη διαθεσιµότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω λέγοντας ότι όσο και
αν προσπαθείτε –εσείς της Κυβέρνησης- να ωραιοποιήσετε την
κατάσταση, όσο και αν προσπαθείτε να γαντζωθείτε στην εξουσία µε επικοινωνιακές διαπραγµατεύσεις- οι οποίες τελικά είναι
φιάσκο για την πορεία του τόπου- δεν µπορείτε να κρύψετε ούτε
την αµηχανία σας ούτε την αδυναµία να διαχειριστείτε αυτήν την
αποτυχία.
Αντί, λοιπόν, να καταστρώνετε ευφάνταστα σχέδια, όπως αυτό
που ακούσαµε χθες ή προχθές –δεν θυµάµαι- περί δακτυλίου στα
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τζάκια και τις ξυλόσοµπες, µε τα οποία πλέον πραγµατικά κανένας δεν ξέρει αν θα πρέπει να γελάει ή να κλαίει, παραδεχθείτε
τουλάχιστον την αποτυχία σας στον ελληνικό λαό. Δώστε του την
ευκαιρία δηµοκρατικά, να στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τα φαντάσµατα του ρατσισµού, του φόβου και της εξαθλίωσης που τελευταία βλέπουµε να αιωρούνται πάνω µας και
αφήστε κάποιον άλλον που έχει την πολιτική βούληση και τη διάθεση να αλλάξει τα δρώµενα του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Επειδή
έκανε αναφορά η συνάδελφος σε εµένα, θα ήθελα να πω δύο
λόγια για την τροπολογία.
Με τη συγκεκριµένη, λοιπόν, τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε η κυρία συνάδελφος, θεραπεύεται και συµπληρώνεται η
σχετική διάταξη του άρθρου 38 παράγραφος 2 και 9 του ν.
4115/2013, σχετικά µε τις προβλέψεις για την εισαγωγή των
αθλητών και αθλητριών µε αγωνιστικές διακρίσεις σε σχολές και
τµήµατα των ΑΕΙ.
Συγκεκριµένα, ο νόµος µέχρι σήµερα προέβλεπε ότι οι διακριθέντες αθλητές, για να δικαιούνται να κάνουν χρήση των ευνοϊκών προβλέψεων για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, έπρεπε
να είναι ενεργοί αθλητές από την ηµεροµηνία επίτευξης της διάκρισης µέχρι και την άσκηση του δικαιώµατος.
Η πρόβλεψη αυτή δηµιουργούσε σε ορισµένες περιπτώσεις
αδικίες, καθώς κάποιος νέος αθλητής για λόγους υγείας ή για
να προετοιµαστεί για τις εισαγωγικές εξετάσεις, αναγκαζόταν να
εγκαταλείψει πρόσκαιρα τον αγωνιστικό αθλητισµό.
Ακόµα, επιλύεται το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί και
αφορά -όπως είπατε- πολλές εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες σε περιπτώσεις κυρίως οµαδικών αθληµάτων, όπου οι Έλληνες διακριθέντες αθλητές, δεν µπορούσαν να κάνουν χρήση
των ευνοϊκών προβλέψεων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στην περίπτωση κατά την οποία στη διοργάνωση των πανελληνίων πρωταθληµάτων συµµετείχαν και αλλοδαποί αθλητές.
Αυτό έλεγε ο νόµος.
Συγκεκριµένα, µε την παρούσα τροπολογία στην παράγραφο
9 του άρθρου 38 του ν.4115/2013, προστίθεται το εδάφιο που
προβλέπει ότι «αποκλειστικά για την εισαγωγή των διακριθέντων
αθλητών ή αθλητριών σε σχολές και τµήµατα ΑΕΙ, η διάκριση
στους πανελληνίους αγώνες όλων των κατηγοριών αναγνωρίζεται, ανεξαρτήτως αν στους αγώνες που επετεύχθη η διάκριση
συµµετείχαν οµογενείς ή αλλοδαποί αθλητές ή αθλήτριες. Η
ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από την 8η Οκτωβρίου του
2008 και παύει µε τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013.
Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.4115/2013, δεν εφαρµόζεται για την
εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014». Είναι δικαιολογηµένη η απορία σας.
Γίνεται, λοιπόν -µέχρι να διευκρινιστεί µε νοµοθετική παρέµβαση-πρωτοβουλία- ρύθµιση για το περιεχόµενο της έννοιας του
ενεργού αθλητού. Πιστεύουµε ότι θα γίνει στο νέο αθλητικό νόµο
και ήδη έχουµε ανακοινώσει τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή.
Θα καθίσουµε κάτω µε διάλογο, να δούµε τι πρέπει να συµπεριλαµβάνει αυτή η έννοια, ποιος είναι ο «ενεργός αθλητής». Πρέπει να το διευκρινίσουµε. Πρέπει να το καθορίσουµε, ώστε να
µην υπάρχουν ασάφειες στις διατυπώσεις και να δηµιουργούνται
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν σήµερα.
Επειδή κάνατε αναφορά σε εµένα προηγουµένως, ο νόµος δεν
µου επέτρεπε να πράξω διαφορετικά. Έπρεπε να έρθει η τροπολογία η οποία ήρθε, άρα, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού αναγνώρισε το πρόβληµα και πιστεύω ότι επειδή αυτή η
τροπολογία είναι στη θετική κατεύθυνση, να την ψηφίσετε κι
εσείς. Όπως βεβαίως είναι στη θετική κατεύθυνση -και είναι
σωστό- να λυθεί και το πρόβληµα µε τους διακριθέντες αθλητές
και να εξαιρεθούν από την κινητικότητα, γιατί, πραγµατικά, ήταν
µια τιµή η διάκριση τους και ήταν τιµητικό γι’ αυτούς και για την

1923

πολιτεία να προσληφθούν στο δηµόσιο. Αυτό πρέπει να το συνεχίσουµε και να µην τους αφαιρέσουµε αυτήν την τιµή, αυτήν τη
διάκριση. Άρα, λοιπόν, είναι σε θετική κατεύθυνση και αυτή η
τροπολογία και πιστεύω ότι ο Υπουργός θα την κάνει αποδεκτή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σήµερα ήρθα
να µιλήσω εδώ γιατί συζητάµε το θέµα της «Διαύγειας».
Θα ήθελα να υπενθυµίσω στο Σώµα -και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για µένα- ότι όταν ήρθε να ψηφιστεί η «Διαύγεια» πριν
µερικά χρόνια στη Βουλή, την είχε καταψηφίσει τότε και η Νέα
Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήµερα, η Νέα Δηµοκρατία µιλάει για
µια πραγµατική θεσµική αλλαγή, όπως είναι η «Διαύγεια».
Και ο ΣΥΡΙΖΑ όµως, λίγες µέρες πριν, όταν το νοµοσχέδιο ήταν
στη διαβούλευση και υπήρχαν παραλείψεις που δηµιουργούσαν
προβλήµατα, τότε ο κ. Παπαδηµούλης και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλαν την προσπάθεια του Υπουργείου και του
Υπουργού, λέγοντας ότι θέλουµε να γυρίσουµε χρόνια πίσω.
Κύριοι συνάδελφοι, θα πω µια αγαπηµένη λέξη: «Τι έγινε, γίνατε συνιστώσα µας;». Βέβαια, όµως, δεν κράτησε πολύ αυτό,
όπως και οι οµιλίες από το Τέξας και µε το γνωστό τρόπο της
κωλοτούµπας, το καταψηφίσατε.
Τελικά, η «Διαύγεια» είναι µεγάλη θεσµική αλλαγή που θέλετε
ή δεν είναι; Δηµιουργεί προϋποθέσεις διαφάνειας και λογοδοσίας ναι ή όχι;
Ας αφήσουµε την υποκρισία και τα ωραία αποφθέγµατα. Να
πείτε πραγµατικά ότι µια προσπάθεια που ήρθε, όπως η Νέα Δηµοκρατία λέει, που δεν την ψήφισε, που ξεκίνησε από εµάς τα
δύσκολα χρόνια του 2010, 2011, 2012, «ναι, αξίζει να την ψηφίσουµε». Ούτε αυτό δεν µπορείτε να κάνετε.
Την ίδια ώρα που µιλάτε για συνιστώσες ή ο,τιδήποτε άλλο,
που προσωπικά δεν «τσιµπάω» καθόλου…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Είστε και εσείς συνιστώσα της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι.
Απλώς άκουσα τον κ. Τατσόπουλο -ο κ. Τατσόπουλος, δεν
είναι Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ούτε της Νέας Δηµοκρατίας, κάποιου άλλου κόµµατος όχι- που είπε ότι αν χρειαστεί θα κάνουµε
αναγκαίο συµβιβασµό και θα συγκυβερνήσουµε και µε τη Νέα
Δηµοκρατία. Ελπίζω να µην είναι δικός µας Βουλευτής. Ελπίζω
να µην τον έβαλαν τα µέσα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μην παραπονιέστε…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν παραπονιέµαι,
απλώς η απόσταση από το Τέξας µέχρι το Ραδιοµέγαρο της
ΕΡΤ, είναι πολύ µακρινή.
Σήµερα είχατε ένα θετικό γεγονός. Δυστυχώς, µπορέσατε να
καλύψετε τα εσωκοµµατικά σας µε αυτό που έγινε στην ΕΡΤ.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτά που έλεγε η Αριστερή πλατφόρµα και αυτά που έλεγε από το Τέξας ο κ. Τσίπρας. Δεν καταλάβαινα- όταν δεν είχα διαβάσει ποιος τα έλεγε- αν τα έλεγε ο
Γιώργος Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήµος, ο Αντώνης Σαµαράς, ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Α, όχι τελικά είδα ότι τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν πρέπει να φύγουµε από την Ευρωζώνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς από το 2010, κάναµε συγκεκριµένους συµβιβασµούς, γιατί πιστεύουµε ότι ο δρόµος
αυτός που ακολουθούµε είναι ο ασφαλής δρόµος.
Επειδή γράφτηκε σήµερα σε ενηµερωτικό site ότι ο κ. Τόµσεν
είπε ότι πιθανόν να υπάρξουν νέα µέτρα, θέλω να δηλώσω κάτι.
Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Κυβέρνηση, έχουν πει ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένα νέο µέτρο κι επειδή θα είµαστε εδώ, λέµε ότι ούτε
νέα µέτρα υπάρχουν ούτε ψηφίζουµε νέα µέτρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτά σήµερα τι είναι; Αυτά δεν είναι
νέα µέτρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Αφήστε να ολοκληρώσει ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Αυτά που λέει άλλωστε είναι ενδιαφέροντα, κύριε Κατσώτη.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και ο κύριος Πρόεδρος

1924

λέει ότι είναι ενδιαφέροντα. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κάνει δεσµευτικές
δηλώσεις για µη λήψη µέτρων. Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και όχι µόνο, κύριε
Πρόεδρε. Αυτά, όπως ξέρετε, µένουν, αποµαγνητοφωνούνται,
καταγράφονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Απλώς είναι κατανοητό ότι η σηµερινή µέρα είναι φορτισµένη. Αν θέλετε, περάστε
και στο νοµοσχέδιο µετά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µου επιτρέψετε να
µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την υπόθεση της ΕΡΤ, ακούστηκαν πάρα πολλά.
Όλοι γνωρίζουµε τα λάθη και τις παραλείψεις που έγιναν στο παρελθόν. Έχω όµως ένα ερώτηµα. Πώς θα µπορούσε να σταµατήσει η κατάληψη στο ραδιοµέγαρο; Με ποιον τρόπο; Δείχνατε
διάθεση για εθελοντική αποχώρηση µόλις µερικών ανθρώπων;
Εγώ τους σέβοµαι και νοµίζω ότι µπορούν να έχουν την άποψή
τους. Πιστεύετε σε αυτό; Δεν βρίσκετε έναν άλλον τρόπο, µε τον
οποίο θα πρέπει να προχωρήσει η Κυβέρνηση, για να µπορέσει
να λειτουργήσει η νέα δηµόσια τηλεόραση, την οποία έχει ψηφίσει η πλειοψηφία της Βουλής. Εσείς όταν έλθετε, µπορείτε να το
αλλάξετε αλλά όταν έλθετε. Τότε εγώ σας λέω ότι δεν θα πάει
κανένας στο ραδιοµέγαρο, όπως πάτε εσείς σήµερα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι εκεί βρήκατε σήµερα
ένα σύµµαχό σας, που έγραψε το πρωί στο twitter: «Οι δυνάµεις
κατοχής κατέλαβαν το ραδιοµέγαρο. Ό,τι µεταδίδεται από εδώ
και πέρα, είναι προπαγάνδα της τρόικας. Μην τους πιστεύετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παναγιώτης Καµµένος».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για µια νοµοτεχνική βελτίωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Στην
προσθήκη-τροπολογία µε γενικό αριθµό 919 και ειδικό 32/1-112013 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθµίσεις Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,
στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου … της ως άνω
προσθήκης-τροπολογίας, µετά τους αριθµούς «2013-2014» προστίθενται «και 2014-2015».
Εποµένως, δίνουµε τη δυνατότητα -όπως είπα πριν- για άλλον
ένα χρόνο, ώστε να προλάβουµε να γίνουν οι ρυθµίσεις µε το νέο
νόµο που θα φέρουµε, ώστε να έχουν το περιθώριο, για να µην
έχουν πάλι το ίδιο πρόβληµα, την ίδια εµπλοκή οι µαθητές που
θα λάβουν µέρος στις εισαγωγικές του χρόνου. Άρα, βάζουµε
εκτός από το 2013-2014 και το 2014-2015 ως προσθήκη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αθλητισµού, κ. Ιωάννης Ανδριανός, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να διανεµηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, πενήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρείς συνοδοί -εκπαιδευτικοί τους από το Γυµνάσιο Ευξεινούπολης Μαγνησίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Μαρία Τριανταφύλλου έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ο προηγούµενος συνάδελφος τελείωσε µε µια δήλωση. Θα αρχίσω και εγώ µε µια δήλωση. «Δεν
θα µπουν τα ΜΑΤ στην ΕΡΤ. Καµµία τέτοια πρόθεση, κανένα τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει». Δεν πέρασε πολύς καιρός που το είπε
ο Παντελής Καψής.
Βέβαια, οι αρχαίοι µας πρόγονοι έλεγαν «φείδου χρόνου». Εγώ
θα πω «φείδου δηλώσεων». Κυρίως όταν βρίσκεσαι σε µία τέτοια
Κυβέρνηση, φείδου δηλώσεων, γιατί θα βρεθείς γρήγορα εκτεθειµένος.
Τι να πω για την ΕΡΤ; Σήµερα ακούσαµε διάφορα. Όπως
πάντα, βαφτίστηκε το κρέας ψάρι. Δηµόσια περιουσία η ΕΡΤ!
Κοίτα ποιος µιλάει! Και δικαιώµατα και προσλήψεις εργαζοµένων, τις οποίες εµείς, εν πάση περιπτώσει, εµποδίζουµε.
Να σας πω κάτι, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης; Μη
µας κατηγορείτε και γι’ αυτό, αν όντως το κάνουµε, γιατί ακόµα
και άθελά µας βοηθάµε στην ενίσχυση του πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Ας πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο και θα ξαναέρθουµε στην ΕΡΤ.
Έτσι κι αλλιώς, ακόµα κι αν από τα έδρανα της Βουλής οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης δεν το αναφέρουν, να είστε σίγουροι
ότι στο µυαλό και στην καρδιά του ελληνικού λαού, έχουν αποτυπωθεί και η σηµερινή ηµέρα και οτιδήποτε έχει διενεργηθεί
όλους αυτούς τους µήνες από τη συγκυβέρνηση, την τρικοµµατική ή τη δικοµµατική.
Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου: «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» διαβάζουµε ότι «το Υπουργείο µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο ρυθµίζει µια σειρά θεµάτων που εντάσσονται στο
πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών που προωθεί για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του δηµοσίου τοµέα». Στην πραγµατικότητα, αυτές οι δύο έννοιες, αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός,
σηµαίνουν οριζόντιες µειώσεις σε δοµές και προσωπικό.
Τα τελευταία χρόνια έχουµε µια καλά ενορχηστρωµένη, µια
πρωτοφανή προπαγάνδα κατασυκοφάντησης του ρόλου της
αποτελεσµατικότητας και εντέλει της ίδιας της χρησιµότητας του
δηµόσιου τοµέα. Πρόδηλος στόχος είναι οι οριζόντιες περικοπές.
Ας δούµε κάποια σηµεία που αναφέρονται στο τι είναι δηµόσιος τοµέας.
Σηµείο πρώτο. Είναι τεράστιο ψέµα ότι το ελληνικό δηµόσιο
είναι διογκωµένο και οι εργαζόµενοί του έχουν πάρα πολλά προνόµια. Σύµφωνα µε µια ενηµέρωση που έγινε στις 8 Απριλίου
2013 από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης για το 2012,
η ελληνική Δηµόσια Διοίκηση είναι από τις πλέον ολιγάριθµες και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι επτά χωρών και στη συνολική
Ευρώπη των σαράντα επτά χωρών.
Σηµείο δεύτερο, µία αλήθεια. Η ελληνική Δηµόσια Διοίκηση
έχει προβλήµατα λειτουργίας και αποδοτικότητας και χρήζει
εξορθολογισµού, τεχνολογικής αναβάθµισης και εν γένει αναδιάρθρωσης, γιατί για χρόνια υπήρξε ο προνοµιακός χώρος για
πελατειακές σχέσεις, για χρόνια, το δηµόσιο το οικειοποιήθηκε
το πολιτικό προσωπικό που κυβερνούσε, για χρόνια δηµιουργήθηκε και υπήρξε ένα κράτος µε απαρχαιωµένη δοµή, στηµένο
για να εξυπηρετεί τα εκάστοτε κόµµατα εξουσίας και όχι τον πολίτη. Οι όποιες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες -κατ’ ευφηµισµόν
«µεταρρυθµιστικές»- στόχευαν στην υποστολή, στην απονεύρωση του κοινωνικού χαρακτήρα της κρατικής λειτουργίας και
στη µεταφορά κοµβικών λειτουργιών και των πόρων που τις συνόδευαν σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Σηµείο τρίτο. Είναι ψέµα ότι το µνηµόνιο και οι αποφάσεις που
λαµβάνονται και που έχουν σχέση µε διαρθρωτικές αλλαγές και
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στο δηµόσιο τοµέα δεν το επηρεάζουν αρνητικά αλλά θα γίνονταν έτσι και αλλιώς στο πλαίσιο του εξορθολογισµού.
Από το 2010 και µετά επιχειρείται µε πιο συστηµατικό τρόπο,
µε πιο αντιλαϊκό τρόπο, η επιβολή ενός νεοφιλελεύθερου µοντέλου οργάνωσης της Δηµόσιας Διοίκησης, που στοχεύει στην
υφαρπαγή των εργασιακών δικαιωµάτων και στην ιδιωτικοποίηση
κοινωφελών δοµών, στην αποδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών, στην αυταρχικοποίηση των δηµόσιων δράσεων, στην περιστολή των συνδικαλιστικών δράσεων και διεκδικήσεων.
Ψέµατα, λοιπόν, και αλήθειες, που συνδιαµορφώνουν µια οικτρή πραγµατικότητα στη χώρα και στο δηµόσιο τοµέα της, που
και αυτός -ο δηµόσιος τοµέας- καλείται να θυσιαστεί στο βωµό
των µνηµονίων.
Στη θέση του, εσείς προτείνετε ένα δηµόσιο ίσως µικρότερο
αλλά εξίσου αποτελεσµατικό σε ό,τι θέλετε να προωθήσετε. Αποτελεσµατικό στην καταστολή, ευπειθές στο νέο αυταρχικό πειθαρχικό δίκαιο, όχι για να αντιµετωπίσει τη διαφθορά αλλά για
να καθυποτάξει, να εκβιάσει και να διώξει υπαλλήλους, πολύ
ισχυρότερο όσον αφορά στην απόλυτη επιβολή του ακραίου µοντέλου της αγοράς, που ισοπεδώνει τις κοινωνικές δοµές, που εκµηδενίζει και απαξιώνει τη δηµοκρατική συµµετοχή. Αποτελεσµατικό, στο να δηµιουργήσει ταυτόχρονα ένα νέο µοντέλο εργαζοµένου στο δηµόσιο, πειθήνιου και φοβισµένου, αφυδατωµένου και αποκλεισµένου από τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις,
κακοπληρωµένου, που διαρκώς απεµπολεί και χάνει τα εργασιακά του δικαιώµατα.
Ας δούµε τώρα τα άρθρα του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα
τις ρυθµίσεις στα άρθρα 2 και 3.
Οι περικοπές και καταργήσεις σε βραχυχρόνιες αναρρωτικές
άδειες λόγω κατάχρησης, η κατάργηση των εκπαιδευτικών
αδειών ως το τέλος του 2014 στο άρθρο 2, οι περικοπές αδειών
για εξετάσεις στο άρθρο 5, η αοριστία ως προς το χρόνο απορρόφησης των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ στο άρθρο 9 και οι επί το
τιµωρητικότερο σε αρκετές διατάξεις αλλαγές στο πειθαρχικό
δίκαιο, βοηθούν νοµίζετε στη βελτίωση της Δηµόσιας Διοίκησης;
Δεν χρειαζόµαστε τέτοιο δηµόσιο τοµέα, τέτοια Δηµόσια Διοίκηση, ούτε τέτοιους δηµοσίους υπαλλήλους. Πάνω απ’ όλα, δεν
χρειαζόµαστε τέτοια Κυβέρνηση, τέτοιες κυβερνητικές επιλογές,
τέτοια νοµιµότητα, που είναι ανοµία. Ανοµία είναι ο τρόπος που
η χώρα σύρθηκε στα µνηµόνια, στη διεθνή χρηµατοπιστωτική δεσποτεία που θα διαµοιράσει το οικόπεδο «Ελλάδα».
Ο εισηγητής µας αποκάλυψε τις λεπτοµέρειες, τα βήµατα, τα
πατήµατα απεµπόλησης των κυριαρχικών δικαιωµάτων της
χώρας, που περπατήσατε δυστυχώς µε το πιο σταθερό και πιο
αποφασιστικό βήµα. Ξέρετε νοµίζω, ότι πριονίζετε το κλαδί πάνω
στο οποίο βρίσκεται η χώρα, ένα κλαδί πάνω στο οποίο καθόµαστε κι εµείς αλλά πάνω στο οποίο κάθεστε κι εσείς. Και θέλω να
το σκεφθείτε αυτό.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, µε τις ρυθµίσεις του περιλαµβάνει και τις διαρθρωτικές αλλαγές που επικαλείται, διαρθρωτικές αλλαγές επί τα βελτίω. Κατά την άποψή µας, ακόµα κι αν
θέλει, ακόµα κι αν έχει καλή πρόθεση, δεν µπορεί να βελτιώσει
το παραµικρό, γιατί όλη η προσπάθεια βελτίωσης, η οποιαδήποτε προσπάθεια, θα προσέκρουε στην απάντηση του Όλι Ρεν,
πως είτε υπάρχει τρόικα µε αυτήν τη µορφή είτε δεν υπάρχει και
υπάρχει µε άλλη µορφή, η χώρα µας θα υπάρχει ως υπόδειγµα
αποικίας και προτεκτοράτου. Θα προσκρούει η όποια προσπάθεια στα διαρθρωτικά µέτρα που πάρθηκαν και θα παρθούν, στην
απαγόρευση της ελάφρυνσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, στα
παλιά και νέα χαράτσια, στα νέα φοροµπηχτικά µέτρα, στις πρόσθετες απολύσεις των απογραφέντων ή µη υπαλλήλων, στην
αποδιάρθρωση της υγείας, της παιδείας, του πολιτισµού, στη
διάλυση των αµυντικών συστηµάτων, στο καθεστώς πολιτικής
επιστράτευσης ναυτεργατών, καθηγητών και άλλων εργαζοµένων- στις θατσερικής έµπνευσης- τις βολές των ΜΑΤ, στις εικόνες ντροπής που κάνουν δυστυχώς το γύρο του κόσµου σήµερα
µε αφορµή την Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα
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τον τελευταίο καιρό που βρίσκοµαι ως Βουλευτής αλλά και σήµερα ιδιαίτερα, βιάζεται µε τον πιο τροµακτικό τρόπο η ελληνική
γλώσσα, οι έννοιες και η κοινή λογική, από εκείνους οι οποίοι µας
ζητούν καθηµερινά να καταδικάσουµε τη βία από όπου κι αν προέρχεται.
Γιατί λέω ότι βιάζεται, κύριε Υπουργέ; Γιατί ακούσαµε τον κ.
Βορίδη να λέει το εξής καταπληκτικό σήµερα, για τους Βουλευτές που επιθυµούσαν επιδεικνύοντας τις ταυτότητές τους να
µπουν µέσα στο ραδιοµέγαρο, δηλαδή σε δηµόσιο χώρο, δηµόσια περιουσία του ελληνικού λαού, ότι παρανόµως θέλαµε να
αναλάβουµε εµείς την τήρηση της δηµόσιας τάξεως. Κατανοείτε,
λοιπόν, τον πρώτο βιασµό.
Ο δεύτερος είναι, ότι µας λένε από το πρωί εδώ µέσα ότι απεκατεστάθη η νοµιµότης στην ΕΡΤ µε µια βίαιη, παράνοµη είσοδο
σήµερα, ότι δηλαδή παρανόµως οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ κρατούσαν, κατακρατούσαν και εκµεταλλεύονταν την περιουσία του ελληνικού λαού. Ακούστε την αντιστροφή των πραγµάτων. Οι
εργαζόµενοι, από τις 16 Ιουλίου έχουν στείλει, κύριοι Βουλευτές,
κύριοι Υπουργοί, στον κ. Στουρνάρα και στον κ. Κεδίκογλου έγγραφο, µε το οποίο ζητούσαν να έρθει η Κυβέρνηση και να καταγράψει τον εξοπλισµό του ραδιοµεγάρου. Ουδεµία απάντησις!
Γιατί, λοιπόν, εµείς οι δέκα Βουλευτές θέλαµε να µπούµε µέσα
στο ραδιοµέγαρο; Γιατί δεν σας έχουµε καµµία εµπιστοσύνη ότι
δεν θα προκαλέσετε δολιοφθορές και δεν θα τα φορτώσετε στο
τέλος στους εργαζόµενους. Γιατί οι Υπουργοί σας δήλωναν
άγνοια για την είσοδο; Είναι δυνατόν ποτέ, να επιχειρεί ο κ. Δένδιας και οι άλλοι δυο Υπουργοί να βρίσκονται εν αγνοία; Σοβαρά;
Πείθετε κανέναν από τον ελληνικό λαό;
Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, δεν είναι απολυµένοι νοµίµως, αφού
τους κατακρατάτε τα δικαιώµατά τους και τις αποζηµιώσεις τους
τόσο καιρό κατά το Σύνταγµα το οποίο παραβιάζετε. Διότι η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν σας έδινε το δικαίωµα να
τη χρησιµοποιήσετε παρά µόνο σε έκτακτες ανάγκες, όπως λέει
το άρθρο 74 –αν δεν κάνω λάθος- του Συντάγµατος και το άρθρο
42, βεβαίως. «Εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες»
λέει το άρθρο 44 του Συντάγµατος.
Με βάση αυτή φτιάξατε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
και κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, κάνατε την κοινή υπουργική απόφαση. Γιατί µε τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης, τις οποίες σας
καταθέσαµε εγκαίρως, δεν φέρατε σε συζήτηση, ώστε να κυρώσουµε ή όχι αυτήν την κοινή υπουργική απόφαση και να εκπέσει,
εν τω µεταξύ, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, χωρίς εσείς
να µπορείτε να ισχυριστείτε ότι όλες οι ενέργειές σας είναι νόµιµες;
Κύριοι Υπουργοί, αυτήν τη στιγµή ξέρετε πολύ καλά ότι έχετε
βάλει όλη την περιουσία του ελληνικού λαού που βρίσκεται µέσα
στο ραδιοµέγαρο µέσα στο ΤΑΙΠΕΔ. Μην κόπτεσθε, λοιπόν, ότι
εσείς είστε οι άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζεστε την περιουσία
του ραδιοµεγάρου. Έλεος!
Αντίθετα, λοιπόν, οι εργαζόµενοι έκαναν αυτό που το ίδιο το
Σύνταγµα στο άρθρο 120, λέει: «Οι Έλληνες πρέπει να υπερασπίζονται το ίδιο το Σύνταγµα όταν βάλλεται». Και αυτήν τη
στιγµή, το Σύνταγµα βάλλεται βιαίως.
Τρίτο σηµείο. Όλοι σήµερα εδώ δεν βλέπω να ασχολούνται µε
το νοµοσχέδιο της Δηµόσιας Διοίκησης, γιατί έχουν καταλάβει –
ακόµα και η Συµπολίτευση- ότι δεν πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο
που θα ρυθµίσει κάτι επί της ουσίας πάνω στη Δηµόσια Διοίκηση.
Το ξέρετε πάρα πολύ καλά από τη «Διαύγεια», για την οποία κόπτεσθε ότι είναι ένα καταπληκτικό µέτρο.
Να ρωτήσω εγώ τον κ. Μητσοτάκη- ο οποίος βγήκε έξω- το
εξής: Όταν ο κ. Αρβανιτόπουλος, που του εζήτει από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής -όχι µόνο από εµάς- η έκθεση αξιολόγησης
µε την οποία βγάζει σε διαθεσιµότητα τους χίλιους τριακόσιους
σαράντα εννιά υπαλλήλους, εποιούσε τη νήσσαν. Εκεί η «Διαύγεια» δεν υπήρχε.
Έφερε έναν τόµο εκατόν δέκα σελίδων στις 22:45 το βράδυ,
λίγο πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Όταν τον πήραµε στα χέρια µας
την άλλη µέρα, γιατί εκείνη τη µέρα οι Βουλευτές δεν µπορούσαν
να τον έχουν στα χέρια τους -αυτή είναι η περιβόητη «Διαύγεια»
όπου όλα βγαίνουν στο δηµόσιο χώρο και ανακοινώνονται- τι
βρήκαµε; Πρώτον, ότι αυτός ο τόµος είχε εκπονηθεί εντός τριών
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ηµερών και δεύτερον, ότι για ένα µήνα το πόνηµα αυτό το είχε
µέσα στο συρτάρι του ο Υπουργός και δεν το αναρτούσε σε καµµία «Διαύγεια» προφανώς. Γιατί δεν το αναρτούσε; Διότι χρησιµοποιούσε µία δηµιουργική λογιστική µέθοδο, έτσι που να
παραποιεί συνεχώς µεθοδολογικά όλα τα στοιχεία των ιδρυµάτων και να βγάζει συνεχώς πλεονάζοντες υπαλλήλους.
Ξέρετε, λοιπόν, ότι τελικά όλα αυτά τα νοµοσχέδια είναι προσχήµατα. Διότι ψηφίζετε ή δεν ψηφίζετε πράγµατα, είναι προσχηµατικά όλα, απλά και µόνο, κύριε Πρόεδρε, για να εξυπηρετούν τις µνηµονιακές υποχρεώσεις.
Εποµένως, ας τελειώνει και αυτό το θέατρο της υποκρισίας
και του παραλόγου που συντελείται δυστυχώς µέσα στο ελληνικό
Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την κ.
Φωτίου.
Τον λόγο έχει η κ. Κανελλοπούλου και µετά ο κ. Στρατούλης.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης έχουν ήδη µιλήσει και θα µιλήσουν σύντροφοι της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Εξαιτίας του έκτακτου γεγονότος της εισβολής της Αστυνοµίας
στο Μέγαρο της ΕΡΤ, η τοποθέτησή µου θα αφορά τις σηµερινές
εξελίξεις.
Η σηµερινή µέρα, θα γραφτεί στις πιο µαύρες σελίδες της
σύγχρονης ιστορίας. Η αποστροφή του εκφωνητή της δηµόσιας
ραδιοφωνίας «Καλώς ήρθες µεσαίωνα» τη στιγµή που τα ΜΑΤ εισέβαλαν άγρια χαράµατα στο στούντιο της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια
απευθείας µετάδοσης, φωτογραφίζει την πραγµατικότητα που
διανύουµε.
Επιχαίρουν οι κυβερνητικοί Βουλευτές. Κάνουν λόγο για αποκατάσταση της νοµιµότητας. Αλήθεια, γιατί επιχαίρετε κύριοι;
Επιχαίρετε επειδή η Κυβέρνηση παρέκαµψε το Κοινοβούλιο, παρέκαµψε ακόµα και τη δική σας ψήφο, µη φέρνοντας για κύρωση
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που κατήργησε την ΕΡΤ.
Ήδη, από τις 18 Οκτωβρίου, εξέπνευσε η προθεσµία εντός της
οποίας η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου θα έπρεπε να κυρωθεί. Σύµφωνα µε όσα επιτάσσει το Σύνταγµα, από τις 19 Οκτωβρίου η ΕΡΤ έπρεπε να λειτουργήσει.
Αναφέροµαι ευθέως στους τόσο περήφανους κυβερνητικούς
Βουλευτές.
Είστε ικανοποιηµένοι που επιτελείτε ρόλο αχυρανθρώπου, σε
µια Βουλή που δεν ασκεί τις αρµοδιότητές της; Για ποια νοµιµότητα κάνετε λόγο;
Η σηµερινή επέµβαση στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ δεν µας εκπλήσσει. Ήταν προαναγγελθείσα. Δεν πέρασαν καλά-καλά σαράντα οκτώ ώρες από τη σκανδαλώδη τροπολογία που παραχώρησε το ψηφιακό σήµα στα ιδιωτικά κανάλια της διαπλοκής και
η Κυβέρνηση, αποφάσισε να κλείσει το µέτωπο της ΕΡΤ µε τον
πιο αυταρχικό τρόπο. Η ΕΡΤ, δεδοµένου ότι τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια λειτουργούν χωρίς άδεια, είναι ο µόνος νόµιµος
τηλεοπτικός φορέας της χώρας.
Σε ποια νοµιµότητα, λοιπόν, οµνύετε κύριοι;
Η αστυνοµική επιχείρηση της νύχτας που µας πέρασε, ήταν
ένα ακόµα δώρο στα ιδιωτικά κανάλια, στα οικονοµικά χρεωµένα
κανάλια της διαπλοκής.
Η εισβολή στο ραδιοµέγαρο ήταν, λοιπόν, προαναγγελθείσα.
Άλλωστε, ήδη από τις 16 Οκτωβρίου, τριάντα δύο Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας µε ερώτησή τους ζητούσαν από την Κυβέρνηση έφοδο των ΜΑΤ στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής. Από τη λίστα του αυταρχισµού, δεν µπορούσε φυσικά
να λείπει ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας. Μιας και
αναφέρθηκα στην Αχαΐα, καλώ το λαό της Πάτρας να στηρίξει
την ΕΡΑ Πάτρας, την ΕΡΑ, που συνεχίζει ακόµα να εκπέµπει. Να
στηρίξει τη φωνή που υπερασπίστηκε όλον αυτόν τον καιρό τους
συµπολίτες µας που δοκιµάζονται και να συµµετάσχει στις τοπικές κινητοποιήσεις.
Οι εικόνες των αστυνοµικών που εισέβαλαν µαύρη νύχτα σαν
κλέφτες στο Μέγαρο της ΕΡΤ, έκαναν το γύρο του κόσµου. Διεθνή ειδησεογραφικά µέσα, στηλιτεύουν την αναλγησία µιας Κυ-
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βέρνησης, που αντιτάσσει στη νοµιµότητα και στον κοινωνικό
αγώνα αστυνοµικές επιχειρήσεις. Αλήθεια, είναι αυτή εικόνα ευρωπαϊκής χώρας; Είναι αυτή εικόνα Κυβέρνησης, που θα κληθεί
µάλιστα σε λιγότερο από δύο µήνες, να αναλάβει την Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τόσο καιρό καταγγέλλετε τον αγωνιζόµενο λαό, καταγγέλλετε τους απεργούς, τους διαδηλωτές,
όλους όσοι κινητοποιούνται ενάντια στη σκληρή πολιτική λιτότητας ότι δήθεν εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Κατά τη γνώµη της Κυβέρνησης, η νυχτερινή επιχείρηση, οι προπηλακισµοί εργαζοµένων, οι προπηλακισµοί Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ µε
ασπίδες των ΜΑΤ, οι προσαγωγές, οι χειροπέδες, δεν εκθέτουν
τη χώρα στη διεθνή κοινή γνώµη; Τη χώρα που -και καλά- γέννησε τη δηµοκρατία.
Θυµάµαι τον κ. Βενιζέλο τον περασµένο Ιούνιο, µόλις είχε κλείσει πραξικοπηµατικά η ΕΡΤ, να δηλώνει µε αποφασιστικότητα «Η
ΕΡΤ θα ξανανοίξει». Προφανώς, η ανακολουθία είναι µόνιµο χαρακτηριστικό και του Αρχηγού και του κόµµατός του.
Κύριε Παυλόπουλε, σας θυµάµαι µε σεβασµό σε µεγάλο τηλεοπτικό µέσο να δηλώνετε ότι δεν είστε εσείς αντίθετος µε το κλείσιµο της ΕΡΤ αλλά το ίδιο το Σύνταγµα. Γιατί σήµερα σιγείτε; Τι
θα διδάξετε, άραγε, αύριο στους φοιτητές σας; Τη συστηµατική
παραβίαση συνταγµατικών διατάξεων για λόγους σκοπιµότητας;
Τέλος, θλίβοµαι ιδιαίτερα µε το συντοπίτη Βουλευτή της
ΔΗΜΑΡ, τον οποίον άκουσα σήµερα να δηλώνει ότι στην ΕΡΤ γινόταν κατάχρηση για πέντε µήνες! Πόση ακόµη κατάχρηση θα
κάνετε εσείς, απέναντι στο δηµοκρατικό κόσµο που σας ψήφισε
µε τόσες προσδοκίες;
Κυρίες και κύριοι, ο αγώνας των εργαζοµένων της ΕΡΤ, ένας
αγώνας χωρίς προσωπικό όφελος αλλά µε µεγάλο προσωπικό
κόστος, αποτελεί για εµάς παράδειγµα αξιοπρέπειας. Ας µη νοµίζει η Κυβέρνηση ότι αυτός ο αγώνας έχει τελειώσει.
Επενδύσατε πολιτικά στη µυθοπλασία του «success story». Η
πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, που βλέπει κατάρρευση της χώρας, σας διαψεύδει. Περισσότερο, όµως, σας διαψεύδει η
σκληρή πραγµατικότητα που ζουν οι συµπολίτες µας. Επενδύετε
στην καταστολή και στον αυταρχισµό. Θα αποτύχετε. Και αυτό,
επειδή καµµία αστυνοµική επιχείρηση, κανένα ρεσιτάλ καταστολής δεν µπορεί να ανασχέσει τη λαϊκή αγανάκτηση. Όσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα και αν διοργανώσετε, όσες αστυνοµικές επιχειρήσεις και αν διατάξετε, η ώρα της δηµοκρατικής διεξόδου της χώρας πλησιάζει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Στρατούλης έχει
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, δεν µπορώ και εγώ να µην ξεκινήσω, µε αυτό το πολύ
συνταρακτικό και υπονοµευτικό για τη δηµοκρατία µας γεγονός
που συνέβη σήµερα, όπου η Κυβέρνηση µε τη βίαιη παρέµβαση,
επέµβαση, έφοδο των αστυνοµικών δυνάµεων µετά τα µεσάνυχτα, στις 4.20’ το πρωί, πραγµατικά σαν κλέφτες, που τις έστειλε
αυτήν τη µαύρη ώρα να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το
«µαύρο» της ΕΡΤ που έριξαν στις 11 του περασµένου Ιούνη.
Η Κυβέρνηση σήµερα επιδιώκει να ολοκληρώσει το πολιτικό
της πραξικόπηµα, µε το οποίο διέλυσε τη δηµόσια τηλεόραση
πριν από τέσσερις µήνες. Είναι απαράδεκτο χίλιες φορές περισσότερο, γιατί δύο µέρες πριν ήταν αυτή η Κυβέρνηση, αυτή η κυβερνητική Πλειοψηφία στη Βουλή, που χάρισε στην κυριολεξία
άδειες ψηφιακής εκποµπής στα ιδιωτικά κανάλια.
Επίσης, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη, στο
οποίο θέλω να αναφερθώ γιατί το έζησα ως Έλληνας Βουλευτής- εκλεγµένος από τον ελληνικό λαό- δηλαδή η αντιµετώπιση
Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου, του ΣΥΡΙΖΑ και του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, οι οποίοι από την πρώτη
στιγµή συµµετείχαν στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και ζήτησαν το αυτονόητο για εκλεγµένους Βουλευτές, να συναντήσουν
δηλαδή τον υπεύθυνο εισαγγελέα της συγκεκριµένης επιχείρησης και το συγκεκριµένο αξιωµατικό που είχε την ευθύνη για
αυτή. Και όλο αυτό, διότι στις επανειληµµένες τηλεφωνικές µας
προσπάθειες να επικοινωνήσουµε µε τον κ. Δένδια, µε τον κ.
Καψή και µε οποιονδήποτε Υπουργό, όλοι µέχρι τις 9.10’ το πρωί
από τις 4.20’ που άρχισε η αστυνοµική επιχείρηση κυριολεκτικά
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κρύβονταν και δεν αναλάµβαναν την πολιτική ευθύνη για αυτήν
την πολύ αντιδηµοκρατική ενέργεια, η οποία εκείνη την ώρα συντελούνταν.
Μόλις στις 9.10’, βγήκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να αναλάβει εκ µέρους της Κυβέρνησης την πολιτική ευθύνη. Βεβαίως,
εµείς ξέραµε -το λέµε και θα το ξαναπούµε- ότι η απόλυτη πολιτική ευθύνη για ό,τι συνέβη και στις 11 Ιούνη που έπεσε το
«µαύρο» στην ΕΡΤ αλλά και σήµερα που ολοκληρώθηκε ή που
προσπαθεί η Κυβέρνηση να ολοκληρώσει αυτό το πολιτικό πραξικόπηµα, ανήκει ακέραια στην Κυβέρνηση, σε ολόκληρο το
Υπουργικό Συµβούλιο και προσωπικά στον Πρωθυπουργό.
Έχουµε παραβίαση της δηµοκρατίας. Οι Βουλευτές, όταν ζητούν να συναντηθούν µε υπεύθυνους διεξαγόµενης οικονοµικής
έρευνας και να πάρουν µια επίσηµη ενηµέρωση, είναι δυνατόν
να αντιµετωπίζονται µε τις ασπίδες των ΜΑΤ; Είναι αυτό προστασία του Συντάγµατος; Είναι προστασία του Κοινοβουλίου, του
κύρους των Βουλευτών; Είναι προστασία της λαϊκής κυριαρχίας
και του ελληνικού λαού ότι χτυπήθηκαν µπροστά στα µάτια µου
δυο συνάδελφοι Βουλευτές, ανάµεσα από ασπίδες, ο Χρήστος
Μαντάς και ο Χρήστος Καραγιαννίδης; Είναι αυτός τρόπος δηµοκρατικής αντιµετώπισης;
Είναι τρόπος αντιµετώπισης, να έχει κλείσει η Αστυνοµία αυτήν
τη στιγµή, µε εντολή της Κυβέρνησης, όλους τους δρόµους από
το Χαλάνδρι µέχρι το ραδιοµέγαρο, για να µη συµµετέχουν οι
πολίτες σε διαδηλώσεις; Πού το βρήκατε αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης;
Το ίδιο κάνετε µε τα συλλαλητήρια στο Σύνταγµα. Κλείνετε
τρεις και τέσσερις σταθµούς του µετρό. Για να συµµετάσχει ένας
πολίτης, ένας εργαζόµενος σε µια διαδήλωση, πρέπει να περπατήσει χιλιόµετρα και όταν τα περπατήσει, θα βρεθεί σε θάλαµο
αερίων µε τα χηµικά που ρίχνουν σωρηδόν οι αστυνοµικές δυνάµεις. Είναι αυτό κατοχύρωση του συνταγµατικού δικαιώµατος
του «συναθροίζεσθαι», των διαδηλώσεων, της διεκδίκησης των
δικαιωµάτων του λαού;
Και σαν να µην έφτανε αυτό, έρχεστε και σήµερα µε το παρόν
νοµοσχέδιο, µε το άρθρο 24, να νοµιµοποιήσετε άλλη µία παρανοµία, να ανοίξετε ένα παράθυρο προσλήψεων εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ για τους δηµοσιογράφους, για να µπορέσετε να
στελεχώσετε αυτό το «ζόµπι» της νέας Δηµόσιας Τηλεόρασης
και να µπορέσει να λειτουργήσει, όταν µέχρι τώρα έχετε παραβιάσει ασύστολα το νόµο.
Διότι όταν δηµιουργούσατε τη νέα Δηµόσια Τηλεόραση, δεν
εφαρµόσατε ούτε καν την ελληνική νοµοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, που λέει ότι όταν µία επιχείρηση µεταφέρεται σε
µία άλλη -η ΕΡΤ δηλαδή στη ΝΕΡΙΤ- είναι νοµική υποχρέωση να
µεταφέρεται ολόκληρο το προσωπικό -συνάδελφε Αλέξη Μητρόπουλε- µε τις εργασιακές σχέσεις, µε τους µισθούς, µε τις συλλογικές συµβάσεις τις οποίες είχε. Κι εσείς τους απολύσατε
όλους για να δώσετε στην τρόικα, που ζητούσε ως σύγχρονη
Ηρωδιάδα τέσσερεις χιλιάδες απολύσεις, δύο χιλιάδες απολύσεις από την ΕΡΤ.
Με το άρθρο 24, λοιπόν, και στο παρόν νοµοσχέδιο, προσπαθείτε να ανοίξετε πόρτες και παράθυρα εκτός ΑΣΕΠ, για να στελεχώσετε αυτήν τη «µαϊµού» Δηµόσια Τηλεόραση.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο, αν δούµε τις βασικές διατάξεις του, παραµένει κι αυτό τιµωρητικό για τους δηµόσιους υπαλλήλους, λες και το πρόβληµα να γίνει σύγχρονη η
Δηµόσια Διοίκηση σήµερα, είναι να κόψετε κάποιες αναρρωτικές,
κάποιες εκπαιδευτικές και κάποιες ακόµα άδειες µηχανογράφησης κ.λπ.. Αυτό είναι το πρόβληµα της Δηµόσιας Διοίκησης,
κύριε Υπουργέ; Το πρόβληµα δεν λέγαµε ότι είναι κατ’ αρχάς ο
πελατειακός τρόπος λειτουργίας της, ότι εξυπηρετούνταν απ’
αυτήν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και όχι τα πραγµατικά συµφέροντα του ελληνικού λαού, η ανάπτυξη, η οικονοµία και η κοινωνία;
Με όλα αυτά που έχετε φέρει µέχρι σήµερα από το 2010 και
µετά µε τα µνηµόνια, και µε αυτό το νοµοσχέδιο εξυπηρετείτε
αυτό το σπάσιµο των πελατειακών σχέσεων; Ίσα-ίσα, οι διαδικασίες της εργασιακής εφεδρείας και της κινητικότητας, που οδηγούν σε απολύσεις, δηµιουργούν έναν νέο κύκλο πελατειακών
σχέσεων. Διότι αντί πια να γίνονται πελατειακές σχέσεις για το
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ποιος θα προσληφθεί, τώρα γίνονται πελατειακές σχέσεις για το
ποιος δεν θα απολυθεί.
Με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που καθιερώσατε για τους δηµόσιους υπαλλήλους, µε το οποίο αφήνετε απόλυτη παντοκρατορία
στον Υπουργό να κινήσει σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία,
αργία, απόλυση, δεν δηµιουργείτε ένα νέο κύκλο πελατειακών
σχέσεων, για το ποιος δεν θα τιµωρηθεί αυθαίρετα, για το ποιος
δεν θα πάει σε αργία, για το ποιος δεν θα χάσει τη δουλειά του;
Δεν ήταν πρόβληµα για τη Δηµόσια Διοίκηση ότι αντί να εξυπηρετεί την κοινωνία και το δηµόσιο συµφέρον, εξυπηρετεί ιδιωτικά συµφέροντα; Με όλα τα νοµοσχέδια για τη Δηµόσια Διοίκηση και µε το παρόν, µε τη διάλυση του δηµόσιου τοµέα, την
υποστελέχωσή του, τη διάλυση των κοινωνικών δραστηριοτήτων
του, ποιοι εξυπηρετούνται; Δεν εξυπηρετούνται οι ιδιώτες, όπου
θα προσφεύγουν πια οι πολίτες για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες τους για υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά, που δεν θα παρέχει
ο υποστελεχωµένος, συρρικνωµένος δηµόσιος τοµέας;
Το µεγάλο πρόβληµα δεν είναι η υποστελέχωση, κύριε
Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης; Αυτό δεν είναι το πρόβληµα
σήµερα; Αποδείχθηκαν φούµαρα αυτά που λέγατε -όχι εσείς
προσωπικά, µιλώ συνολικά για την Κυβέρνηση- για ένα εκατοµµύριο δηµόσιους υπαλλήλους. Αποδείχθηκε και µε τις επίσηµες
απογραφές που εσείς κάνατε ότι οι δαπάνες του δηµοσίου, σε
ποσοστό του ΑΕΠ, βρίσκονται στο µέσο όρο ή και λιγότερο µε
τις χώρες της Ευρώπης, όπως επίσης και η απασχόληση στον
δηµόσιο τοµέα σε σχέση µε την συνολική βρίσκεται στο ίδιο µέσο
επίπεδο ή και χαµηλότερο από όλη την Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Τι καταφέρατε µε το να φύγουν από το δηµόσιο µε διαθεσιµότητες, να φύγει τρέχοντας προσωπικό που φοβάται για τη σύνταξή του; Αυτό που καταφέρατε, είναι υπηρεσίες όπως τα
ασφαλιστικά ταµεία, οι ελεγκτικές υπηρεσίες, τα ΚΕΠΑ που κρίνουν τους αναπήρους, να είναι σήµερα υποστελεχωµένα, να µην
παρέχουν υπηρεσία στους πολίτες και να ταλαιπωρούνται εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας.
Μιλάτε στο άρθρο 8 για το ΑΣΕΠ και τη δυνατότητα να πάρει
το δηµόσιο επιλαχόντες διαγωνισµών του. Κύριε Υπουργέ, µε αυτούς που πέτυχαν σε διαγωνισµούς, από το 2008 µέχρι σήµερα,
και παραµένουν αδιόριστοι, τι θα κάνετε; Στην αρχή αναστάλθηκαν οι διορισµοί τους, µετά είπαν ότι θα γίνουν µέχρι το 2013,
µετά µε το µεσοπρόθεσµο το 2015, µε το νέο µεσοπρόθεσµο το
2016.
Και όλα αυτά, ενώ είναι υποστελεχωµένες βασικές κοινωνικές
υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, που τους έχουν ανάγκη, και οι
άνθρωποι αυτοί θεωρούνται ότι έχουν ασφάλεια δικαίου απέναντι στο κράτος, που προκήρυξε δηµόσιο διαγωνισµό, έχουν
πετύχει σε διαγωνισµούς και έχουν προβλεφθεί και τα ανάλογα
κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισµό το 2010, το 2011, το 2012
και το 2013. Πού πήγαν αυτά τα κονδύλια του κρατικού προυπολογισµού που προορίζονταν γι’ αυτούς; Γιατί δεν τους προσλαµβάνετε;
Τέλος, να πω για τις προκηρύξεις 8Κ και 9Κ, µε όσους είχαν
πετύχει στον διαγωνισµό του ΙΚΑ, την 8Κ του ΑΣΕΠ, και την 9Κ,
που ήταν στην Αγροτική Τράπεζα και πήγαν στο ΙΚΑ, πως είναι
θετικό ότι δροµολογείται µία λύση, κύριε Υπουργέ.
Πρέπει, όµως, να έχετε τη γενναιότητα να την ολοκληρώσετε.
Δηλαδή να βάλετε ρητό χρονικό διάστηµα που θα ολοκληρωθεί
αυτή η διαδικασία ή να δεσµευτείτε πολιτικά ότι ταυτόχρονα θα
προσλαµβάνει το ΙΚΑ τους επιτυχόντες των δυο διαγωνισµών
που τους έχει πάρα πολύ ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτές τις µέρες γίνονται διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα και
κινδυνεύουν πάλι οι συντάξεις, οµαδικές απολύσεις και διάφορα
πράγµατα. Αποδείχθηκε ότι αυτή η Κυβέρνηση, δεν µπορεί να
κάνει διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα ούτε για τα επουσιώδη
ούτε για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των µνηµονιακών πολιτικών. Το µόνο που ζητά, είναι παράταση χρόνου µέχρι τις ευρωε-
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κλογές.
Ο κόµπος αυτός, µεταξύ της αδυναµίας της Κυβέρνησης να
κάνει διαπραγµατεύσεις λόγω δεσµεύσεών της και των αναγκών
του λαού που δεν αντέχει άλλα µέτρα, µόνο µε έναν τρόπο µπορεί να λυθεί. Να φύγει αυτή η Κυβέρνηση µε τους αγώνες και την
ψήφο του λαού και να ανοίξει ο δρόµος για µια Αριστερή κυβέρνηση, που θα απελευθερώσει τη χώρα από τα µνηµόνια και θα
χαράξει αναπτυξιακές πολιτικές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, να µη γίνεται κατάχρηση της ανοχής του Προεδρείου, διότι µετά υπάρχει
εύλογη διαµαρτυρία.
Ο κ. Συρµαλένιος έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Α, µε συγχωρείτε,
κυρία Ιγγλέζη.
Η κ. Ιγγλέζη έχει τον λόγο και αµέσως µετά ο κ. Συρµαλένιος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω µια εικόνα από τα παιδικά
µου χρόνια όταν πήγαινα στο δηµοτικό σχολείο. Στο διάδροµο,
µόλις έµπαινα µέσα έβλεπα ένα πορτραίτο του Ρήγα Φεραίου.
Αυτός, λοιπόν, ο Έλληνας συγγραφέας, πολιτικός, στοχαστής
και επαναστάτης, που θεωρείται εθνοµάρτυρας και πρόδροµος
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στο επαναστατικό του κείµενο «Τα δίκαια του ανθρώπου», στο άρθρο 35, αναφέρει: «Όταν
η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν
εισακούει τα παράπονά του, το να αντιδράσει ο λαός και να τιµωρήσει αυτούς που τον αδικούν, είναι το πλέον ιερό από όλα
τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητο από όλα τα χρέη του».
Μη βιάζεστε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, να αντιδράσετε και
µην τολµήσετε να βάλετε την προσφιλή σας µονταζιέρα να προβάλει µόνο αυτήν τη φράση µου. Αλλιώς αντιδρούσε ο λαός σε
µια επαναστατική εποχή, στην οποία έζησε ο Ρήγας και αλλιώς
αντιδρά σήµερα.
Σήµερα, όπλο του λαού είναι το δηµοκρατικό δικαίωµά του να
διαδηλώνει. Το δηµοκρατικό δικαίωµά του να ψηφίζει, να επιλέγει
αυτούς που τον διοικούν και να τιµωρεί µε την ψήφο του αυτούς
που παραβιάζουν, αθετούν και καταφρονούν τα δίκαιά του.
Σήµερα, για άλλη µια φορά η µνηµονιακή Κυβέρνηση έδειξε
το αυταρχικό της πρόσωπο. Χρησιµοποίησε για άλλη µια φορά,
το µόνο τρόπο που ξέρει για να εφαρµόσει την αντιλαϊκή πολιτική
της και να φιµώσει όποια φωνή αντιστέκεται στα νεοφιλελεύθερα
καταστροφικά σχέδια της. Έστειλε τα ΜΑΤ, τον στρατό καταστολής κάθε λαϊκού κινήµατος να εκκενώσουν το κτήριο της ΕΡΤ,
του µόνου νόµιµου ραδιοτηλεοπτικού µέσου στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας για µια ακόµη φορά τα ιδιωτικά παράνοµα κανάλια
στα οποία έδωσε µια επίφαση νοµιµότητας µε την προχθεσινή
τροπολογία.
Όµως, την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν την έφερε
ποτέ για ψήφιση στη Βουλή. Άρα, δεν ισχύει. Άρα, το κλείσιµο
της ΕΡΤ είναι παράνοµο. Τη νοµιµότητα υπερασπίζονταν, κύριοι
Βουλευτές, οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ, εκεί στην Αγία Παρασκευή
και τα ΜΑΤ τους έβγαλαν βίαια- µε χρήση χηµικών- από το χώρο
της νόµιµης εργασίας τους, για να φιµώσουν τη φωνή τους που
υπερασπιζόταν το δίκαιο του λαού, που αντιστεκόταν στα µέτρα
της µνηµονιακής καταστροφικής τους πολιτικής. Ο λαός δεν φιµώνεται µε την καταστολή, κύριοι της Κυβέρνησης. Αντίθετα, πεισµώνει ακόµη περισσότερο, γιατί τον πνίγει το δίκιο του.
Το ξαναεπιχειρήσατε αυτό στη Χαλκιδική, µε τη βίαιη καταστολή και την ποινικοποίηση ενός παλλαϊκού κινήµατος που αγωνίζεται για τη ζωή ενάντια στο «χρυσό» θάνατο. Εκεί, βάλατε
χειροπέδες στους ανθρώπους και τους οδηγήσατε στη φυλακή.
Η δύναµη, όµως, του κινήµατος και η παγκόσµια αλληλεγγύη,
έσπασαν τις χειροπέδες και οι άνθρωποι αποφυλακίστηκαν. Και
αφού δεν είχατε πια τι να τις κάνετε αυτές τις χειροπέδες, τις
φορέσατε στην πύλη εισόδου της ΕΡΤ. Έφτασε όµως η ώρα ο
λαός να βγει στους δρόµους και να διεκδικήσει τα δηµοκρατικά
δικαιώµατά του. Να διεκδικήσει την άµεση προσφυγή στις κάλπες, για να τιµωρήσει µε την ψήφο του αυτούς που παραβίασαν,
αθέτησαν και καταφρόνησαν τα δίκαιά του. Ψυχή βαθειά!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Συρµαλένιο, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, ο
οποίος τον ζήτησε για να κάνει µια παρέµβαση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
άκουσα συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, να κάνουν λόγο για την περίπτωση των εξαιρετικά διακριθέντων αθλητών οι οποίοι µπήκαν στο ελληνικό δηµόσιο, κάνοντας χρήση του
ν. 2725/99. Και υπάρχει ένα αίτηµα, καταλαβαίνω, από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, οι αθλητές αυτοί –δεν είναι και πολλοί τον
αριθµό που, πραγµατικά, τους αφορά αυτή η ρύθµιση- να εξαιρεθούν από τη διαδικασία της διαθεσιµότητας.
Το επιχείρηµα αυτό µε προβληµάτισε πολύ και αναγνωρίζω,
πράγµατι, ότι σε µια διαδικασία µοριοδότησης αξιολόγησης κριτηρίων, είναι ενδεχοµένως άδικο να βάζουµε στην ίδια µοίρα ανθρώπους, οι οποίοι εισήλθαν στο δηµόσιο εκείνη την εποχή, µε
µια τελείως διαφορετική λογική και οι οποίοι αντικειµενικά, πράγµατι, δεν έχουν τα προσόντα –τα ακαδηµαϊκά κυρίως και σίγουρα
και τα προσόντα τα οποία ορίζει η υπουργική απόφαση ως προς
τον τρόπο εισαγωγής- για να ανταγωνιστούν άλλους δηµοσίους
υπαλλήλους, καθώς ο τρόπος ζωής τους ήταν τελείως διαφορετικός.
Κατά συνέπεια, κρίνω σκόπιµο να δεχθώ επί της αρχής την
τροπολογία. Κατατέθηκαν µάλιστα δυο τροπολογίες, µια τροπο-
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λογία από εξήντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και µια
αντίστοιχη τροπολογία από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ρυθµίζει το ζήτηµα
αυτό. Και το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί υπέρ αυτής της ρύθµισης
και νοµίζω ότι είναι µια ρύθµιση, η οποία βρίσκει σύµφωνα όλα
τα κόµµατα της Βουλής. Νοµίζω ότι και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,
ζήτησαν µε τοποθέτησή τους κάτι αντίστοιχο.
Τονίζω ότι ως το πρώτο κύµα διαθεσιµότητας, η ρύθµιση αυτή
θα αφορά επί της ουσίας ελάχιστους εµπλεκόµενους, πλην
όµως, θεωρώ ότι, πράγµατι, ο τρόπος µε τον οποίο είχε δοµηθεί
η αρχική λογική της αξιολόγησης και η υπουργική απόφαση,
ενείχε ένα στοιχείο αδικίας απέναντι σε διακριθέντες αθλητές, οι
οποίοι εισήλθαν στο δηµόσιο µε µια τελείως διαφορετική λογική
και σκεπτικό.
Κατά συνέπεια, από τις δυο τροπολογίες –γιατί κατατέθηκαν
δυο- επειδή κρίνω ότι η πιο σωστά διατυπωµένη, είναι η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ –και η τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας το
ίδιο πράγµα λέει µε άλλα λόγια- καταθέτω µια νοµοτεχνική βελτίωση, µε την οποία αποδέχοµαι, κύριε Πρόεδρε, την τροπολογία-προσθήκη µε γενικό αριθµό 915 και ειδικό 28/31-10-2013.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση
η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Ντόλιο, δεν
προβλέπεται από τον Κανονισµό, αλλά αν θέλετε να µιλήσετε γι’
αυτό, µπορείτε να εγγραφείτε για προτασσόµενη δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ζητώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δηλαδή, θέλετε να
µιλήσετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Επειδή,
όµως, έχω φωνάξει από πριν τον κ. Συρµαλένιο, να µιλήσει
πρώτα ο κ. Συρµαλένιος και αµέσως µετά να πάρετε τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Χαιρόµαστε ιδιαίτερα που έκανε
δεκτή την τροπολογία όλων των κοµµάτων αλλά και τη διατύπωση του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Υπουργός. Αυτό αποδεικνύει για άλλη
µια φορά πόσο πρόχειρη είναι η Κυβέρνηση σας, κύριε Υπουργέ,
που αναγκάζεται –φωνή λαού, οργή Θεού- να αποδέχεται µια πασιφανή αδικία, η οποία πήγε να γίνει και έχει γίνει βεβαίως όχι
µόνο για τους διακριθέντες αθλητές, οι οποίοι έχουν πολύ µεγαλύτερη δύναµη και κοινωνικό βάρος, όπως καταλαβαίνετε, αλλά
και για πολλές άλλες κατηγορίες του ελληνικού λαού, των
οποίων τα δικαιώµατα έχετε καταπατήσει βάναυσα.
Εν πάση περιπτώσει, σήµερα που συζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο, είναι µια µαύρη, αποφράδα µέρα για την ελληνική δηµοκρατία. Είναι µια µαύρη αποφράδα µέρα µε αυτό που έγινε στις
04.20’ το πρωί µε τις δυνάµεις των ΜΑΤ, κατόπιν εντολής του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας –υποτίθεται- του Πολίτη, αλλά και των συγκυβερνώντων Πρωθυπουργών Σαµαρά-Βενιζέλου –τον έκανα και Πρωθυπουργό τον κ. Βενιζέλο.
Δυστυχώς, µε λύπη µου βλέπω πάρα πολλούς Βουλευτές και
κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και της συγκυβέρνησης, να
γελάνε κάτω από τα µουστάκια τους, γιατί επιτέλους αποκαταστάθηκε η νοµιµότητα που επί τόσους µήνες βάναυσα είχε καταπατηθεί από τους εργαζόµενους που προστάτευσαν την
περιουσία της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και την περιουσία του
ελληνικού λαού.
Αυτούς θέλατε να βγάλετε µε τη βία έξω, για να προχωρήσετε
στην αποκατάσταση επιτέλους της νοµιµότητας και την οικοδόµηση µιας δηµόσιας τηλεόρασης, δηµιουργώντας ένα κακέκτυπο
της κυβερνητικής προπαγάνδας που θέλετε να οικοδοµήσετε,
αφήνοντας βεβαίως ταυτόχρονα όλες τις δυνατότητες και τις συχνότητες στους καναλάρχες µε τη ψήφιση της διάταξης που πέρασε προχθές στο άρθρο 18.
Όµως, είστε η Κυβέρνηση που έχετε προχωρήσει στο µεγαλύτερο όργιο παρανοµίας, που έχει υπάρξει από τη Μεταπολίτευση
µέχρι σήµερα τα τελευταία τριάµισι χρόνια, ιδιαίτερα τον ένανενάµιση χρόνο µετά τις τελευταίες εκλογές του Ιουνίου, µε απανωτές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε κατεπείγοντα
νοµοσχέδια, µε νοµοσχέδιο το οποίο περιείχε πολλές διατάξεις
–αλλά για να µη µας ξεφύγει κανείς από το µαντρί το κάναµε ένα
άρθρο, γιατί κάποιοι βλέπαµε ότι διαφωνούν και υπήρχε ο κίνδυνος να καταψηφιστούν κάποια άρθρα-, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, της οποίας έληγε η ισχύς –σύµφωνα µε το άρθρο
44 του Συντάγµατος, αν δεν κάνω λάθος, δεν είµαι νοµικός ούτε
συνταγµατολόγος- και που έπρεπε για την κατάργηση της ΕΡΤ
να έχει συζητηθεί µέχρι τις 18 Οκτωβρίου.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, περιχαρής είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα ούτε
νοµικό ούτε συνταγµατικό διότι έληξε ο χρόνος και από τη στιγµή
που έληξε εγώ είχα διαβάσει στο Σύνταγµα ότι δεν ισχύει η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, καταργείται το περιεχόµενό
της, άρα, επανέρχεται στην ίδια προτέρα κατάσταση.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα ό,τι και να λέτε. Αποτελεί ένα µείζον συνταγµατικό πραξικόπηµα αυτό το οποίο κάνατε µε την ΕΡΤ
–και όχι µόνο- αλλά και µε τη σηµερινή νυχτερινή επέµβαση των
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ΜΑΤ και των δυνάµεων αποκατάστασης –υποτίθεται- της τάξης.
Κλείσατε µια ΕΡΤ, η οποία επί δεκαετίες εξέπεµπε σε όλη την
οικουµένη και στα πέρατα της χώρας µας, φέρνοντας πραγµατικά τη φωνή του ελληνικού λαού παντού και προχωράτε σε µια
ακόµη συνταγµατική εκτροπή και σε έναν απίστευτο αυταρχισµό,
ο οποίος εκδηλώνεται µε όλους τους τρόπους.
Να σας πω ένα άλλο τρόπο; Από τότε που είστε Κυβέρνηση,
όταν υπάρχουν µεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, κλείνετε τους δρόµους από χιλιόµετρα πριν από εκεί που
είναι ο τόπος της συγκέντρωσης, δήθεν για να µη διαταραχθεί η
οµαλή προσχώρηση των διαδηλωτών µέχρι τη συγκέντρωση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Και τους σταθµούς του µετρό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κλείνετε τους σταθµούς του
µετρό, τρεις, τέσσερις, πέντε σταθµούς του µετρό γύρω από το
Σύνταγµα και την Οµόνοια, υποτίθεται για να διαφυλάξετε την
οµαλότητα και την κοινωνική ειρήνη.
Αυτά είναι απίστευτα πράγµατα! Δεν γίνονται σε καµµία χώρα
της Ευρώπης τέτοιου τύπου µεθοδεύσεις, να κλείνουµε δηλαδή
τους σταθµούς, για να µην πάνε οι διαδηλωτές! Να κλείνουµε
τους δρόµους! Και τώρα για τις 16.00’ που υπάρχει η προαναγγελθείσα συγκέντρωση συµπαράστασης κατά της οριστικής φίµωσης της ΕΡΤ, έχετε κλείσει παντού όλους τους δρόµους, για
να µην µπορεί να πάει κανείς εκεί. Μιλάω για σήµερα στις 16.00’!
Το καταγγέλλουµε και αυτό.
Λέτε, λοιπόν, ότι δεν θα πάρετε νέα µέτρα. Είναι το πιο αστείο
ανέκδοτο που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Να σας πω τρία
νέα µέτρα τα οποία έχετε ήδη πάρει και τα οποία θα εφαρµοστούν από 1-1-2014;
Πρώτον, τα 25 ευρώ για να µπορεί κανείς να νοσηλευτεί στα
νοσοκοµεία. Δεύτερον, οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και
ιδιαίτερα στις συντάξεις που προαναγγέλλονται και θα µπουν και
στον προϋπολογισµό. Τρίτον, ο ενιαίος φόρος ακινήτων, µε τον
οποίο µονιµοποιείτε το αντισυνταγµατικό χαράτσι και το επεκτείνετε σε όλες τις κατηγορίες.
Επειδή ο χρόνος δεν µε παίρνει, θα ήθελα να πω κάτι και για
το δηµόσιο τοµέα. Πόσο ευέλικτο και πόσο µικρό και πόσο αποτελεσµατικό τον θέλετε; Θα σας πω ότι τον θέλετε µόνο για να
εκχωρήσετε τα πάντα στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα και
στους µεγαλοεπενδυτές που θα έρθουν σε µία χώρα µε µισθούς
Κίνας και µισθούς Ασίας, για να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτήν τη
χώρα και να έχετε ένα δηµόσιο τοµέα ουσιαστικά ανύπαρκτο, µε
ιδιώτες µάνατζερς ως γενικούς διευθυντές. Αυτό σκέφτεστε να
φέρετε στο επόµενο βαρύ νοµοσχέδιο που θα έχει πλήρως το
κυρίως πιάτο της Δηµόσιας Διοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το µόνο που ήθελα να πω είναι κάποια πράγµατα για τη θλιβερή στάση της ΔΗΜΑΡ. Δεν αναφέροµαι στους παρόντες Βουλευτές, αλλά στην επίσηµη θέση της και προχθές αλλά και
γενικότερα. Γιατί φύγατε από την Κυβέρνηση, λόγω ΕΡΤ; Φύγατε
για να κρατάτε αυτήν τη στάση, αγαπητοί συνάδελφοι της
ΔΗΜΑΡ;
Εν πάση περιπτώσει, για το ΠΑΣΟΚ δεν έχω να πω τίποτα. Το
µόνο που του µένει είναι να ενταχθεί επισήµως στη Νέα
Δηµοκρατία για να τελειώνει αυτό το παραµύθι του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Θέλω να πω η ώρα του λαού και
της κρίσης πλησιάζει, ό,τι και να κάνετε, µε όσα τερτίπια, µε όσα
αντισυνταγµατικά κόλπα, µε όσες παρανοµίες, η ώρα του λαού
πλησιάζει και θα λογοδοτήσετε γιατί µας φέρατε στα µνηµόνια,
για τις πολιτικές σας για δεκαετίες, αλλά και για τις πολιτικές που
ασκείτε εδώ και τριάµισι χρόνια απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα
λογοδοτήσετε, θέλετε δεν θέλετε, απέναντι στη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο
Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Αντιπρόεδρος
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της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και οι Υπουργοί
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
Α) «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως
δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου
µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας»,
Β) «Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών µελών της, ως δεύτερου µέρους, της
Ισλανδίας και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο κ. Ντόλιος για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Δεν θα µιλήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι αποδεχόµαστε τελικά την τροπολογία για τους διακριθέντες αθλητές για λόγους εθνικού συµβολισµού. Θα πρέπει, όµως, να ξέρει η Εθνική Αντιπροσωπεία τι
σηµαίνει αυτό. Οι διαθεσιµότητες είναι καθορισµένες, είναι είκοσι
πέντε χιλιάδες. Εάν είναι τριακόσιοι οι Ολυµπιονίκες, θα µπουν
σε διαθεσιµότητα τριακόσιοι άλλοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Να
ξέρουµε τις επιπτώσεις αυτών που αποφασίζουµε. Αυτό είναι
δεδοµένο.
Δεύτερον, µόλις πήρα, κύριε Υπουργέ, τη νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία λέει: Στο τέλος της παραγράφου δ του άρθρου
90 προστίθεται περίπτωση ως εξής: «Οι διακριθέντες αθλητές
που διορίστηκαν και διορίζονται…». Τι σηµαίνει αυτό; Γιατί οι
διακριθέντες αθλητές που «διορίζονται»; Αυτοί θα µπουν σε
διαθεσιµότητα; Θα προλάβουν να µπουν σε διαθεσιµότητα;
Τι κόλπο είναι αυτό πάλι; Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταµατήσουν τα κόλπα κάποτε σε αυτή τη Βουλή; Θα σβηστεί το «διορίζονται», κύριε Υπουργέ. Αυτό δεν αφορά τη διαθεσιµότητα και
δεν αφορά το θέµα στο οποίο αναφέρεστε.
Θέλω να το επεκτείνω αυτό ακόµη περισσότερο. Πόσοι είναι
οι Έλληνες πολίτες που διορίζονται ή που είναι υπό διορισµόν;
Όσοι συµµετείχαν σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ και έχουν βγει οριστικά αποτελέσµατα; Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και όλοι οι
διακριθέντες µε βάση το νόµο του ’99, ο οποίος νόµος είχε γίνει
«λάστιχο» µετά: Είχαµε εθνικές οµάδες µπάσκετ, εθνικές οµάδες
ποδοσφαίρου, δεύτερες, τρίτες, πέµπτες και έκτες θέσεις, εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανθρώπους. Άλλαξε ο νόµος αυτός. Περιορίστηκε ο αριθµός των διακριθέντων αθλητών, δηλαδή
εκλογικεύτηκε. Δεν έγινε κάτι άλλο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Καλό δεν είναι
αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Είναι καλό. Θα πρέπει να θυµόµαστε ότι
έγινε αυτό και θα πρέπει να θυµόµαστε και ποιοι το ψήφισαν
πάλι, για να έχουµε µια µνήµη.
Το «διορίζονται» όµως είναι ύποπτο και δεν αφορά τη διαθεσιµότητα.
Ένα θέµα, λοιπόν, είναι αυτό. Παράκλησή µου είναι να σβηστεί
το «διορίζονται». Δεν αφορά τη διαθεσιµότητα, σε καµµία περίπτωση.
Θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 8, επειδή ζούµε σε ύποπτες
εποχές. Λέµε στο άρθρο 8 ότι επιλαχόντες θα µπορούν να προσλαµβάνονται µετά από πρόταση του ΑΣΕΠ και σύµφωνη γνώµη
του φορέα, από διενεργηθέντες διαγωνισµούς.
Εάν ο διαγωνισµός αφορά το φορέα στον οποίο θα προσληφθούν, έχει καλώς. Εάν αφορά οποιονδήποτε διαγωνισµό, προκύπτουν δύο προβλήµατα: Το ένα είναι ότι ανάλογα µε τα πρόσωπα των επιλαχόντων, ο εκάστοτε Υπουργός µπορεί να επιλέγει
το διαγωνισµό από τον οποίο θα πραγµατοποιεί τις προσλήψεις.
Εποµένως, θα πρέπει να διευκρινιστεί επακριβώς το άρθρο.
Υπάρχει κι άλλο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, για τους επιτυχόντες
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της 8Κ και 9Κ. Οι επιτυχόντες της 9Κ έχασαν την πρόσληψη στο
ΙΚΑ γιατί προσέφυγαν οι της 8Κ για τους οποίους είχε γίνει ο διαγωνισµός στο ΙΚΑ. Θα µας προκύψει και τέτοιο ζήτηµα. Τα λέω
αυτά για να ξέρουµε πώς νοµοθετούµε σε αυτήν την Αίθουσα.
Εγώ κάνω αυτές τις επισηµάνσεις.
Κλείνοντας λέω το εξής. Αυτές τις εποχές θα πρέπει να γνωρίζουµε τι κάνουµε. Δεν θα είναι τριάντα- σαράντα οι Ολυµπιονίκες που δεν θα τεθούν σε διαθεσιµότητα, αλλά θα είναι κάποιες
εκατοντάδες. Αυτοί θα αφαιρεθούν από τον υπόλοιπο αριθµό
των είκοσι πέντε χιλιάδων. Δεν θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδες
µείον τριακόσιοι. Οι διαθεσιµότητες θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδες. Αυτό είναι το πρώτο ζήτηµα. Το αναφέρω για να είµαστε
εξηγηµένοι.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι το εξής: Το «διορίζονται» δεν αφορά
τη διαθεσιµότητα και θα πρέπει να απαλειφθεί.
Το τρίτο ζήτηµα είναι ότι πρέπει να είναι απολύτως διευκρινισµένο στο άρθρο 8 ότι οι επιλαχόντες -και συµφωνώ µε τη λογική
του νόµου- θα αφορούν το διαγωνισµό που αφορά το φορέα για
τον οποίο θα προσληφθούν για δύο –επαναλαµβάνω- λόγους:
Αφ’ ενός γιατί θα προκύψουν ζητήµατα προσφυγών στα δικαστήρια, όπως έγινε µε την 8Κ, και αφ’ ετέρου δεν θα έχει τη δυνατότητα ο Υπουργός, ο εκάστοτε Υπουργός, εάν γίνει αυτή η
διευκρίνιση –καθώς, κύριε Συρµαλένιε, είπατε «δεν µιλάω για
τους παρόντες, µιλάω για τους απόντες», όταν αναφερθήκατε
στη Δηµοκρατική Αριστερά, να πω κι εγώ ότι δεν αναφέροµαι
στον κύριο Υπουργό- να διαλέγει πρόσωπα µέσα από την επιλογή του διαγωνισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να κάνει κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Καταλαβαίνω τον
προβληµατισµό σας, κύριε συνάδελφε, σχετικά µε τη διατύπωση.
Δεν έχω αντίρρηση να απαλειφθεί ο ενεστώτας. Αναφερόµαστε ούτως ή άλλως σε περιπτώσεις αθλητών, οι οποίοι είναι ήδη
διορισµένοι µε βάση αυτό το νόµο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχουν εκκρεµότητες άλλων αθλητών που αποµένουν να διοριστούν µε αυτόν το νόµο.
Εποµένως, δεν έχω αντίρρηση να αφαιρεθεί από τη νοµοτεχνική βελτίωση που κατέθεσα πριν από λίγο στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 915 και ειδικό αριθµό 28/31-10-2013 η φράση «και
διορίζονται», κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ να γίνει η σχετική διόρθωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία είκοσι
τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από
το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και δεκατρείς µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για επτά λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κοιτώντας ψηλά τα πρόσωπα
των µαθητών που µόλις µας ανακοινώσατε ότι επισκέπτονται τη
Βουλή, κοιτώντας τη νέα γενιά, τα νέα παιδιά, απευθυνόµενη σε
αυτά τα παιδιά που σήµερα βιώνουν ιστορικές στιγµές και παρίστανται σε µία ιστορική συνεδρίαση της ελληνικής Βουλής, απευθυνόµενη στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες πολίτες, νέους,
µεγαλύτερους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, λέω τα εξής: Η Κυβέρνηση επέλεξε η 7η Νοεµβρίου 2013 να είναι µία µαύρη επέτειος
που παραπέµπει ευθέως και στη 17η Νοεµβρίου 1973.
Η σηµερινή εισβολή των ΜΑΤ εντός του χώρου του Ραδιοµεγάρου, µε οπλοπολυβόλα, χωρίς εντολή εισαγγελέα, αλλά µόνο
µε την παρουσία ενός εισαγγελικού λειτουργού, στις 4.30’ τα ξηµερώµατα, στο µαύρο σκοτάδι, είναι ενέργειες µε τις οποίες επιτελέστηκε η πραξικοπηµατική διακοπή του προγράµµατος της
µόνης νόµιµης δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης που υφίσταται σήµερα στη χώρα µας, δηλαδή της γνωστής σε όλους ΕΡΤ.
Οι ενέργειες αυτές εκθέτουν, όχι ενώπιον της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όχι ενώπιον των µελών του Κοινοβουλίου, αλλά
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στα µάτια των παιδιών, στα µάτια των επόµενων γενεών και στις
σελίδες της Ιστορίας, αυτήν την έκπτωτη ηθικά και κοινωνικά Κυβέρνηση, που καταφεύγει στη βία και στην ανοµία, προκειµένου
να εφαρµόζει πολιτικές ακραίες, πολιτικές αντιδηµοκρατικές, πολιτικές οι οποίες συνιστούν αυτοτελώς εκτροπή και κατάλυση
της δηµοκρατικής και συνταγµατικής νοµιµότητας.
Και πρέπει όλοι στη σηµερινή συγκυρία να αναλάβουν την ευθύνη τους. Και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, που έθεσε την
υπογραφή του σε είκοσι δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για καµµία εξ αυτών και
έθεσε την υπογραφή του και στην εικοστή πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου που αφορούσε το «µαύρο» της ΕΡΤ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη η Κυβέρνηση, τα µέλη της, κρυπτόµενα, εµφαινόµενα, περιφερόµενα σε
τηλεοπτικούς σταθµούς ή σε χώρες εξωτερικού, αλλά µη εµφανιζόµενα στο Κοινοβούλιο ή να «τιτιβίζοντα» στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Από 18 Οκτωβρίου 2013, εδώ και τρεις εβδοµάδες, έχει εκπνεύσει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχει παρέλθει η
προθεσµία κύρωσής της από το Κοινοβούλιο. Η Κυβέρνηση επέλεξε να µην την εισαγάγει προς κύρωση. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να
κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του ή πίσω από τη Νέα Δηµοκρατία. Η Κυβέρνηση, συγκροτούµενη από Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ, επέλεξε σε αυτήν την ιστορική χρονική συγκυρία, µε δεδοµένα τα όσα έχουν διαδραµατιστεί, να δώσει την εντολή για
ένα ακόµη «µαύρο», για µία ακόµη εισβολή, για µία ακόµη ταχεία
οπισθοδρόµηση σε µαύρες εποχές της ελληνικής Ιστορίας.
Οφείλουν, επίσης, να αναλάβουν την ευθύνη τους τα κόµµατα
και ιδίως οφείλει να αναλάβει την ευθύνη του ως κόµµα το
ΠΑΣΟΚ, το οποίο στις 11 Ιουνίου 2013 δήλωνε ότι δήθεν αντιδρά
στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και κατέθεσε εκείνη την
ηµεροµηνία πρόταση νόµου για την ακύρωσή της, δηλαδή για
την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Σήµερα λέει ότι δήθεν η εισβολή
συνιστά αποκατάσταση της νοµιµότητας.
Οφείλει, επίσης, να αναλάβει τις ευθύνες της η ΔΗΜΑΡ και
ιδίως εκείνοι οι Βουλευτές της που επιµένουν να αναφέρονται
στην ψήφο εµπιστοσύνης που δόθηκε σε µία άλλη κυβέρνηση,
σε µία άλλη χρονική στιγµή, και εκείνοι οι Βουλευτές της που συνέπραξαν ως πρωτεργάτες, ψηφίζοντας και συγκροτώντας τις
εκατόν πενήντα τέσσερις θετικές ψήφους, µε τις οποίες επιχειρείται να νοµιµοποιηθεί η εκποµπή της Δηµόσιας Τηλεόρασης,
αυτού του εκτρώµατος που σε καµµία περίπτωση δεν συνιστά
δηµόσια τηλεόραση, ούτε και δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Οφείλω να σας µεταφέρω ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου ότι από τις 6 το πρωί βρέθηκα στο κτήριο της ΕΡΤ,
στο κτήριο του Ραδιοµεγάρου και µαζί µε πολλούς Βουλευτές
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που συνιστά τον τέταρτο θεσµικό πυλώνα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, εµποδίστηκα
από αστυνοµικές δυνάµεις να εισέλθω στο Ραδιοµέγαρο της
ΕΡΤ.
Το Ραδιοµέγαρο ήταν µέχρι και χθες ελεύθερης προσβάσεως
για κάθε πολίτη. Το Ραδιοµέγαρο έκλεισε τις πόρτες του σήµερα,
όχι οικειοθελώς, αλλά µε αλυσίδες και χειροπέδες που έθεσαν
οι αστυνοµικές δυνάµεις, χωρίς κανείς να αναλαµβάνει την επίσηµη ευθύνη και βεβαίως χωρίς κανένας εισαγγελέας να ισχυρίζεται, ούτε και ο παριστάµενος εισαγγελέας κ. Γκίζης να
ισχυρίζεται ότι υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση της νοµιµότητας.
Όσοι σπεύσετε, λοιπόν, να µιλήσετε για ανοµία στην ΕΡΤ,
έχετε υπ’ όψιν σας και το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την
εισαγγελία και την απερίφραστη δήλωση που έγινε και σε εµένα
προσωπικά αλλά και στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τον εισαγγελέα κ. Γκίζη, ότι καµµία αυτόφωρη διαδικασία δεν ενεργοποιήθηκε από την εισαγγελία, ότι καµµία αυτόφωρη ανακριτική
ενέργεια δεν διέταξε ο παριστάµενος εισαγγελέας, ότι καµµία
παράνοµη πράξη δεν διαπίστωσε. Αντίθετα, ιδίοις όµµασι διαπίστωσε ότι τα πάντα εντός του χώρου του Ραδιοµεγάρου ήταν
στην εντέλεια και ουδεµία φθορά και ουδεµία παράνοµη πράξη
είχε διενεργηθεί.
Όλα αυτά, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριοι που στηρίζετε
αυτήν την Κυβέρνηση, εκθέτουν εσάς στα µάτια της Ιστορίας
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πρώτα απ’ όλα. Όσο κι αν αισθάνεστε τη δύναµη της ισχύος, τη
δύναµη του «τσαµπουκά» µε τον οποίο ενεργείτε, περιφρονώντας κάθε νοµιµότητα εντός και εκτός Κοινοβουλίου, έχω να σας
πω ότι η Ιστορία δεν θα σας καλύψει. Αυτό έχω να το απευθύνω
και στον κ. Σαµαρά και στον κ. Βενιζέλο, που συνηθίζουν να ζητούν κάλυψη ο ένας από τον άλλον.
Κύριε Σαµαρά και κύριε Βενιζέλο, ο ιστορικός του µέλλοντος
δεν θα σας καλύψει. Θα ντρέπεστε και θα απολογείστε στην Ιστορία και στην κοινωνία.
Όσο για εµάς θα επιµείνουµε να πραγµατώνουµε τη συνταγµατική επιταγή, να υπερασπιζόµαστε την πατρίδα και τη δηµοκρατία και να αµυνόµαστε εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να
την καταλύσει µε τη βία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Μπάρκας έχει τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αµέσως µετά, κύριε
Πρόεδρε. Έχω δώσει τον λόγο στον κ. Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εάν στις 11 Ιούνη έπεσε «µαύρο»
στις οθόνες της τηλεόρασης, σήµερα ήρθε το ζόφος, το σκότος
της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως ήρθε ο θάνατος της δηµοκρατίας στη χώρα µας. Και αυτό γιατί; Διότι µία Κυβέρνηση -µία
παράνοµη Κυβέρνηση θα πω εγώ- ήρθε στις 4.30’ το πρωί µε
οχτώ διµοιρίες των ΜΑΤ και µπήκε στο κτήριο της ελληνικής τηλεόρασης, το οποίο δεν τελούσε υπό κατάληψη.
Το κτήριο της ΕΡΤ ήταν ανοιχτό, εργάζονταν οι δηµοσιογράφοι και οι τεχνικοί, οι οποίοι µε κόπο τέσσερις µήνες τώρα διατήρησαν την ΕΡΤ ανοιχτή και δεν θέλησαν να συµµετάσχουν σε
αυτό το µόρφωµα, το οποίο δηµιούργησε η Κυβέρνηση ΣαµαράΒενιζέλου που λέγεται Δηµόσια Τηλεόραση.
Εάν, κύριοι της Κυβέρνησης, θεωρείτε ως δηµοκρατία το ξύλο
σε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι πήγαν να υπερασπιστούν την
ελληνική τηλεόραση, εάν θεωρείτε δηµοκρατία τη συνεχή καταστολή που δείχνετε στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εµείς από
τη µεριά µας δηµοκρατία θεωρούµε την υπεράσπιση των αγώνων
όλων των εργαζοµένων για αξιοπρεπή δουλειά, για δηµοκρατία,
για δικαιώµατα, για τη δυνατότητά τους να κάνουν όνειρα και να
µπορούν να συνεχίζουν και να ζουν.
Έχετε κάνει πολλά. Έχετε φέρει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, τις έχετε ψηφίσει. Βεβαίως, ξεχάσατε µία. Ξεχάσατε
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τη δηµιουργία της
Νέας Δηµόσιας Τηλεόρασης. Και αυτό γιατί; Γιατί µετά το πατατράκ του «µαύρου» και της φυγής του τρίτου εταίρου της Κυβέρνησης µέχρι τον Ιούνιο, της ΔΗΜΑΡ, φοβηθήκατε ότι ίσως το
κλείσιµο της ΕΡΤ ήταν αυτό το γεγονός που θα διέλυε την κυβερνητική συνοχή. Και δεν το φέρατε να το ψηφίσετε στη Βουλή,
όπως τις υπόλοιπες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά το
κρύψατε στο συρτάρι σας και πήγατε παρακάτω. Φέρατε άλλα
πράγµατα στη Βουλή για ψήφιση και αυτό το ξεχάσατε.
Η οικονοµική κρίση, την οποία εσείς ονοµάζετε οικονοµική
κρίση, έχει µόνο ταξικό χαρακτήρα, έχει την επίθεση του κεφαλαίου που υπερασπίζεται η Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου εναντίον της εργατικής τάξης και του εργατικού κινήµατος.
Σε αυτήν την περίπτωση, στο «µαύρο», στο «ζόφο» της ΕΡΤ
έχουµε ακριβώς αυτό το ίδιο πράγµα. Έχουµε την επίθεση σε
µια δηµόσια τηλεόραση, που εσείς θεωρείτε ότι δεν κάνει τη δουλειά της, γιατί δεν λέει µόνο τη δική σας άποψη, την κλείνετε σε
ένα βράδυ και έρχεστε να φτιάξετε ένα άλλο πράγµα, το οποίο
το ονοµάζετε Δηµόσια Τηλεόραση, για να λέει µόνο αυτά που θέλετε εσείς.
Εµείς, βεβαίως, από τη µεριά µας είπαµε ότι δεν θα συµµετέχουµε σε αυτήν τη διαδικασία. Αν και µας καλεί αυτό το µόρφωµα, δεν πηγαίνουµε.
Όµως, θα πρέπει να δούµε λίγο την πραγµατικότητα. Ήταν
όντως η ΕΡΤ και ο τρόπος λειτουργίας που σας πείραζε; Ήταν
όντως ένα δηµόσιο κανάλι το οποίο ασκούσε το δικαίωµά του
στην απεργία, άρα εσείς έπρεπε να το κλείσετε; Ήταν όντως το
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ζήτηµα της µη κάλυψης του Πρωθυπουργού και των υπουργικών
συµβουλίων και των πρωθυπουργικών ταξιδιών; Όχι, δεν ήταν
αυτό. Ήταν η επίθεση που αποτυπώνεται στο πρόσωπο του κ.
Μητσοτάκη για τις απολύσεις. Εκεί βρήκατε µαζεµένους ανθρώπους, εκεί βρήκατε µια ολόκληρη µάζα εργαζοµένων, για να µπορέσετε να δείξετε στους εταίρους σας, στον τρίτο εταίρο σας
που είναι η τρόικα, πώς ακριβώς εσείς νοµιµοποιείτε τις απολύσεις.
Σήµερα, ναι, βρεθήκαµε η µεγαλύτερη µερίδα των Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ εκεί και ναι, πήγαµε από τις 4.40’, 5.00’, για να υπερασπιστούµε το δικαίωµα της ΕΡΤ να είναι ανοιχτή.
Εάν εσείς χαίρεστε µε το «µαύρο» στην ελληνική τηλεόραση,
εάν εσείς χαίρεστε µε το ζόφο που ρίχνετε σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, εµείς θα υπερασπιζόµαστε το φως, εµείς θα
υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα σε µια δηµόσια τηλεόραση να
είναι ανοιχτή, εµείς θα υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα της τηλεόρασης να παίζει όχι αυτά που εσείς ελέγχετε, αλλά να παίζει
όλων των ειδών τα προγράµµατα.
Και βεβαίως δεν θα υπερασπιστούµε καµµία δηµόσια τηλεόραση, την οποία δηµιουργείτε και είναι ακριβώς όπως είναι η δική
σας συγκυβέρνηση.
Θέλω να τελειώσω µε το εξής: Μας κατηγορείτε ότι ενσωµατώνουµε όλα τα συνθήµατα που βάζουν οι εργασιακοί χώροι.
Μας κατηγορείτε ότι δεν έχουµε άποψη, δεν έχουµε προτάσεις
και ότι ο οποιοσδήποτε έρχεται και µας βλέπει, όποιο αίτηµα και
αν µας βάζει, εµείς το υιοθετούµε.
Επειδή «πιαστήκατε µε το αρνί στην πλάτη», επειδή εσείς είστε
που διορίζατε και εσείς φέρατε αυτήν την κατάσταση εδώ, προφανώς δεν µπορείτε να χαρακτηρίζεστε –γιατί αυτοχαρακτηριζόσαστε- ως αυτοί που θα µας σώσουν κιόλας.
Εµείς καλούµε τον ελληνικό λαό, από εδώ, από τη Βουλή, να
συµµετάσχει µαζικά στο σηµερινό συλλαλητήριο έξω από την
ΕΡΤ, να κατέβει στην ΕΡΤ -παρ’ όλο που έχετε κλείσει από τις
5.00 το πρωί όλους τους παρακείµενους σταθµούς του µετρό και
µάλιστα έχετε κλείσει το δρόµο από το Χαλάνδρι, χιλιόµετρα µακριά από την ΕΡΤ- να υπερασπιστεί το δικαίωµα στη δηµοκρατία
και να ρίξει «µαύρο» στο δικό σας «µαύρο»!
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι, κύριε Κακλαµάνη.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης, έχει τον λόγο
για δέκα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να
µην παρατηρήσω µία συνήθεια που συνεχώς πια τείνει να παγιωθεί ως τρόπος λειτουργίας του Κοινοβουλίου: Πολλοί ανερχόµενοι στο Βήµα δεν τοποθετούνται και για το θέµα τέλος πάντων
–ας πούµε ότι µπορούν να τοποθετηθούν και για άλλα θέµατατης ηµερήσιας διάταξης και κυρίως όταν έστω στο νοµοθετικό
έργο δεν απευθύνεται καν ο οµιλών –καλά υπερβαίνει ότι δεν µιλάει για το νοµοσχέδιο- στην Κυβέρνηση.
Η Βουλή κατά το Σύνταγµα και καθένας µας έχει καθήκον και
δικαίωµα να ασκεί έλεγχο στην Κυβέρνηση, όχι έλεγχο σε όποιον
βρίσκεται απέναντί του µέσα στην Αίθουσα και το Προεδρείο
απλώς παρακολουθεί. Ζητώ συγγνώµη, δεν θέλω να αµφισβητήσω το Προεδρείο, αντιθέτως προσπαθώ να είναι όσο γίνεται –
και είναι πιστεύω, γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα- άξιο της εµπιστοσύνης µας. Δεν έχει καµµία έννοια και προσωπικής -αν θέλετε- αντιπαράθεσης, αλλά είναι δυνατόν του ιδίου κόµµατος οµιλητές να παρατηρούνται ολόκληρο το χρόνο;
Θα έλεγα ας αποφασίζαµε ότι διακόπτουµε τη συζήτηση
αυτού του νοµοσχεδίου -Βουλή κυρίαρχη είναι, να το αποφασίσουµε- και να συζητήσουµε ώστε ο Έλληνας πολίτης, που χειραγωγείται, κύριε Πρόεδρε, -το ξέρουν και οι οµιλήσαντες, να
µπορεί να ενηµερωθεί.
Προχθές εδώ σε αυτήν την Αίθουσα έγινε µία ψηφοφορία. Τα
κανάλια δεν είπαν λέξη ότι εδώ έγινε µία ονοµαστική ψηφοφορία,
ότι κάποιοι κατεψήφισαν. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει
µόνο να βγάζουν όποιους κραυγάζουν, για να διεξάγεται ο διά-
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λογος σύµφωνα µε τους κανόνες της τηλεθέασης, γιατί κανείς
εκεί δεν διατυπώνει µία ολόκληρη φράση. Ο κανόνας είναι ότι
κάποιος πρέπει να τον διακόψει, διότι ο κόσµος κάθεται στους
καναπέδες και αν κάποιος µιλάει δύο λεπτά συνεχόµενα κάνει
ζάπινγκ. Ορισµένοι δε συνάδελφοι έχουν την ψευδαίσθηση, ότι
εάν κάποια στιγµή, κάποιο κανάλι τούς βγάζει να µιλήσουν, ότι
αυτό είναι πολιτική καταξίωση και ότι έτσι προβάλλονται στο λαό.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να µιλήσω για το νοµοσχέδιο, όπως
έκανα και στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και βεβαιότατα
θα µιλήσω -στο χρόνο που θα πρέπει και µε τη δική σας άδειακαι γι’ αυτό που έγινε απόψε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μου επιτρέπετε µία
σύντοµη διακοπή;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ό,τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ζήτησα και εγώ να
ενηµερωθώ για το τι έγινε.
Οπωσδήποτε αυτό που έγινε στην ΕΡΤ απασχόλησε το Κοινοβούλιο και το πρωί. Ενηµερώθηκα ότι µίλησαν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι γι’ αυτό το θέµα και µετά, που ξεκίνησε η
συζήτηση του νοµοσχεδίου, αρκετοί Βουλευτές απ’ όλα τα κόµµατα αναφέρθηκαν σ’ αυτό.
Εγώ ο ίδιος έκανα πάντως...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Προσέξτε µε, σας παρακαλώ.
Το Προεδρείο, δυστυχώς, έχει ένα Σώµα που οι πλείστοι –δεν
θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά ας διαβάσουµε τον Κανονισµό επιτέλους- πολλές φορές µιλούν για άλλα πράγµατα. Τι
κάνει το Προεδρείο, αν κάποιος αρχίσει και υβρίζει -πράγµα που
έχουµε ζήσει- ή αν Βουλευτές υβρίζονται «κάνατε αυτό, κάνατε
εκείνο, έκαναν πραξικόπηµα κ.λπ.»; Αυτά ακούω ένα τέταρτο που
είµαι εδώ.
Εάν αυτή είναι η λογική και αποτελεί κεντρική απόφαση του
κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τότε φοβούµαι, όπως
έχει γίνει και στο παρελθόν, ότι συµβάλλει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κάποιοι δηλαδή θεωρούν ότι, αν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δίνει τουφεκιές στον αέρα έτσι για θόρυβο, µπορούν
αυτοί να κάνουν επί της ουσίας βλακώδεις –κατά τη γνώµη µουκινήσεις που παραβιάζουν βασικούς κανόνες της λειτουργίας
µιας κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, το Σύνταγµά µας κατοχυρώνει δικαίωµα ακροάσεως. Εγώ πιστεύω ότι
εάν εκαλούντο οι συνδικαλιστές -όποιοι είναι- οι ευρισκόµενοι
εντός της ΕΡΤ, δεν νοµίζω ότι θα χρειαζόταν στις 04.30’ µετά τα
µεσάνυχτα να υπάρχει αυτή η εικόνα.
Θέλω επίσης να προειδοποιήσω απ’ αυτήν τη θέση για το εξής.
Άσχηµη και επικίνδυνη είναι η τακτική του Υπουργού Παιδείας, ο
οποίος θα έπρεπε να ξέρει αυτό που του είπα στο γραφείο µου,
όταν ήρθε να µου πει για τη διάταξη αναφορικά µε τους υπαλλήλους των πανεπιστηµίων. Έχουµε 7 του µηνός. Τον Νοέµβριο
υπάρχουν πάντοτε και δικαίως -και επ’ αφορµή των δικαίως κινητοποιηµένων- καταστάσεις, που σήµερα, κάτω από τις συνθήκες που βρίσκεται η χώρα, µόνο ανόητοι µπορούν να παίζουν µε
τη φωτιά. Φοβούµαι ότι υπάρχουν αρκετοί ανόητοι, που δεν το
ξέρουν ίσως και οι ίδιοι ότι είναι τόσο ανόητοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Εγώ σας λέγω ότι στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ θα έχουµε µία κατάσταση όχι ηρεµίας για
να λειτουργήσουν τα ιδρύµατα. Αν κάποιος, λοιπόν, αρµόδιος
Υπουργός ρίχνει λάδι στη φωτιά, τότε τι κάνουµε;
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να πω και στον Υπουργό και στην κυρία
Υφυπουργό, ότι υπάρχουν κάποιοι θεσµοί.
Από τη δεκαετία του ’80, που κάποιοι την αναθεµατίζουν -και
άκουσα προχθές εδώ ότι µετά το ’80 και µε ποινικές διώξεις εναντίον των ΑΜΕΑ έγιναν κάποια βήµατα για τα ΑΜΕΑ- έχουν περάσει τριάντα χρόνια και µια και ο λαός –ανοίγουν το κεφάλι του
και του ρίχνουν άχυρα µέσα- δεν ξέρει, ούτε πρόσφατη ιστορία
γνωρίζει, ιδιαίτερα η νεολαία –η νεολαία ακούει ότι όλη η καταστροφή γίνεται τώρα, ότι έχουµε χούντα, έχουµε πραξικοπήµατα
και λένε τα παιδιά, που δεν γεννήθηκαν πριν από το ’74, εσείς
τότε γιατί φωνάζετε;- δεν νοµίζω ότι πρέπει και οι κυβερνήσεις
να λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο.
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Εγώ σας λέω, κυρία Υφυπουργέ, ότι υπάρχει Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή, η οποία εκφράζει ολόκληρη την οικονοµία,
ολόκληρη την κοινωνία. Εκπρόσωποι όλων των φορέων µπορούµε να πούµε ότι εκεί µπορεί να εκφραστεί η γνώµη οργανωµένα και µεθοδικά του λαού, σχετικά µε αυτό που εµείς νοµοθετούµε. Δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν. Και το παρακολουθώ, διαβάζω
πάντοτε τις εκθέσεις της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
κύριε Πρόεδρε. Τι να σας πω!
Να, ένα απόσπασµα αυτής της πολυσέλιδης έκθεσής της γι’
αυτό το νοµοσχέδιο. Είµαι βέβαιος ότι κανένας και από τους συνεργάτες δεν θα έχει καν διαβάσει όλα αυτά. Άλλωστε και τα περισσότερα κείµενα δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν και ούτε καν εδώ
οι τοποθετήσεις µας. Και αυτό είναι διαχρονικό και όχι σηµερινό
φαινόµενο. Γενικά, η λογική κάθε Κυβέρνησης ότι δεν µπορεί να
της φέρνει προσκόµµατα το Κοινοβούλιο, αλλά να πρωτοκολλάει
τα όποια νοµοθετήµατά της, αυτή η αντίληψη είναι κυρίαρχη και
όταν είναι η χώρα σε τόσο δύσκολες συνθήκες είναι φυσικό να
επαυξάνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει τον έντονο
προβληµατισµό της σχετικά µε τις διατάξεις που επιφέρουν για
πολλοστή φορά τροποποιήσεις στο σύστηµα προσλήψεων µέσω
του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, του ΑΣΕΠ. Το
λέω και ολόκληρο, γιατί έχω κι αυτό το ελάττωµα, να µην λέω
«Κ.Λ.Φ» και «Σ.ΜΠ.Φ», αλλά να σέβοµαι την ελληνική γλώσσα.
Αυτές οι διατάξεις θέτουν εκ ποδών το ΑΣΕΠ. Πηγαίνει ένα
µέλος του ΑΣΕΠ για την περίφηµη διαθεσιµότητα και την κινητικότητα στις περίφηµες επιτροπές κάθε Υπουργείου και ουσιαστικά νοµιµοποιεί µε την παρουσία του διαδικασίες που µέσα
από τους φακέλους και το υλικό των υπηρεσιών βγάζουν ποιοι
θα είναι σε διαθεσιµότητα, ποιοι θα είναι σε κινητικότητα.
Το ΑΣΕΠ υπευθύνως µας έχει πει ότι µπορεί αυτά, χωρίς να
υπάρχει το πρόβληµα των ενστάσεων και της αυτεπάγγελτης
εξέτασης του ιδίου, ταχύτερα να διεκπεραιωθούν, αν θέλουµε
να γίνουν τα πράγµατα όπως θα έπρεπε.
Θα κλείσω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας µία έκκληση στον
νέο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και στη νέα επίσης συνάδελφο Υφυπουργό την κ. Χριστοφιλοπούλου. Δείτε, σας παρακαλώ, πώς φεύγουµε από την πεπατηµένη. Ή το κάναµε αυτό
το όργανο που λέγεται ΑΣΕΠ ή δεν το κάναµε.
Αρχίζοντας από την Κυβέρνηση και του ΠΑΣΟΚ µετά το ’93,
θυµάµαι τον κ. Παπαντωνίου που έφερε µία διάταξη κατ’ εξαίρεση για τις προσλήψεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Φώναζα εκεί και πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, εµπόδιζα, αλλά µε
το λόγο, δεν µπορούσα να κάνω τίποτα άλλο περισσότερο.
Στη συνέχεια φτάσαµε µε την περίφηµη συνέντευξη να διαλύσουµε τη Δηµόσια Διοίκηση. Πρέπει να αποκατασταθούν οι αρµοδιότητες του ΑΣΕΠ και µε τα σύγχρονα και τεχνικής υποδοµής
µέσα που διαθέτει να µην γίνουν τα πράγµατα, όπως στην περίπτωση των επικουρικών γιατρών, που είναι επικουρικοί για να
πάνε στην ύπαιθρο και τους διορίζουµε επικουρικούς για να έρθουν αµέσως στην Αθήνα, να κάνουµε διορισµούς γιατρών από
το «παράθυρο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, κύριε
Πρόεδρε. Σας ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα τελειώσω εδώ, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι εγώ θεωρώ ότι και οι καλές διατάξεις που έχει
αυτό το νοµοσχέδιο είναι σαν «πολυκούκια», όπως έλεγαν στο
χωριό µου, όταν έβαζαν από διάφορα όσπρια µια φορά το χρόνο,
δηλαδή, έχει ένα σωρό και σωστές και λαθεµένες διατάξεις.
Όµως, η διοικητική µεταρρύθµιση προϋποθέτει άξονες, στόχους, αλλά πάνω από όλα, προϋποθέτει ότι θα σταµατήσει ο πανικός µέσα στις δηµόσιες υπηρεσίες. Αυτήν τη στιγµή όλοι
-πολλές φορές και χωρίς αφορµή, αλλά δυστυχώς πολλές φορές
µε αιτία- συζητούν τα ίδια και τα ίδια.
Μόνο µε αυτήν τη φράση, κυρία Χριστοφιλοπούλου, κλείνω.
Είπε το Υπουργείο «ξεχωριστή µοριοδότηση αυτών που έχουν
διοριστεί µε το ΑΣΕΠ». Σωστά. Ο ν. 1735, τον οποίο εγώ εισηγήθηκα εδώ και µε τον οποίο διορίστηκαν στα τρία µεγάλα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, σε άλλες υπηρεσίες, µε αντικειµενικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κριτήρια όπως του ΑΣΕΠ, γιατί εξαιρείται; Γιατί εξαιρείται ο ν.
1320/1983, πάλι της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έκανε
επανειληµµένες προσπάθειες να αντιµετωπίσει και το πελατειακό
σύστηµα και το µικροκοµµατισµό;
Αυτούς τους νόµους τους κατήργησε αµέσως µετά, το 1990,
η Νέα Δηµοκρατία. Τους περιποιήθηκε, όπως περιποιήθηκε και
το ν. 2190 του αείµνηστου Αναστάσιου Πεπονή.
Γιατί και αυτοί οι νόµοι, λοιπόν, µε τους οποίους έγιναν προσλήψεις αντικειµενικά, µε το ίδιο σύστηµα, όπως είναι τώρα, του
ΑΣΕΠ, δεν θα πρέπει αναλόγως να µοριοδοτούνται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα µπω
στον πειρασµό να µιλήσω για οτιδήποτε άλλο άσχετο µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Θα προσπαθήσω να µείνω στην ηµερήσια
διάταξη και γι’ αυτό το λόγο, θα πω ότι µε τη χθεσινή ψήφιση επί
της αρχής του νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», η ευρύτερη
προσπάθεια της Κυβέρνησης να αλλάξει τα κακώς κείµενα δεκαετιών απέκτησε µια νέα ορµή και δυναµική.
Αναµφίβολα, καθένας µας έχει τη δική του άποψη επί αρκετών
άρθρων. Η χθεσινή ψηφοφορία, ωστόσο, καταδεικνύει την ευρύτερη αποδοχή της Βουλής για την ανάγκη καταπολέµησης της
στασιµότητας του κρατικού µηχανισµού είτε θεσµικά είτε πρακτικά. Επιτέλους, αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι προκειµένου να
επιτελεί το έργο του ο οποιοσδήποτε κρατικός µηχανισµός και
λειτουργός, πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα και στις
ανάγκες των εποχών που λειτουργεί.
Αντ’ αυτού, η ελληνική γραφειοκρατική πραγµατικότητα σήµερα εξακολουθεί να θυµίζει εποχές που έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί προ πολλού: Θεσµικές παραλείψεις, ατοµικές καταχρήσεις, αλλά και η συνήθης κυβερνητική αργοπορία ετών έχουν
οδηγήσει τη χώρα µας να διαθέτει έναν γιγαντιαίο κρατικό µηχανισµό, χωρίς τα ανάλογα οφέλη προς τους πολίτες.
Αν κάτι µάθαµε από την παρούσα κρίση, είναι ότι πλέον δεν
έχουµε την πολυτέλεια να συντηρούµε ένα κράτος το οποίο επιβαρύνει συνεχώς τον πολίτη µε έξοδα λειτουργίας. Οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιφέρουν αλλαγές στο καθεστώς των αδειών στο δηµόσιο, επιταχύνουν την πειθαρχική διαδικασία, προωθούν τη διαύγεια µέσα από την ενίσχυση του
οµώνυµου προγράµµατος του Υπουργείου. Ο κύριος Υπουργός
µε µία πρωτοποριακή του πρόταση άνοιξε, επίσης, το δηµόσιο
διάλογο για την ένταξη και της Βουλής, αλλά και των κοινοβουλευτικών κοµµάτων στο πρόγραµµα «Διαύγεια».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα µε τις σηµερινές κοινωνικές συνθήκες δεν έχουµε την πολυτέλεια να επιδοτούµε την
ασυνέπεια και την κατάχρηση της αντοχής του δηµοσίου αισθήµατος από πλευράς του κρατικού µηχανισµού. Δεν µπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν άφαντοι υπάλληλοι, ιδιαίτερα σήµερα.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της διοίκησης τόσο άµεσα όσο και µακροπρόθεσµα, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 καθορίζουν εκ νέου τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους του δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού. Με δεδοµένη δε
τη δηµοσιονοµική κρίση, ανάµεσα στις άλλες προβλέψεις, κρίνεται απαραίτητη για το χρονικό διάστηµα µέχρι τις 31-12-2014 η
παράταση της αναστολής των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.
Το άρθρο 8 παρέχει στον κρατικό µηχανισµό την ευχέρεια να
καλύπτει άµεσα θέσεις τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και
των νοµικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
2190/1994, χωρίς νέα προκήρυξη, αξιοποιώντας τον πίνακα επιλαχόντων προηγουµένου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ.
Τονίζεται δε ότι αυτή η πρόβλεψη αφορά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων και
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φορέων του δηµόσιου τοµέα. Επιπροσθέτως, µε την παράγραφο
4 του άρθρου 8 προβλέπεται µία ευέλικτη διαδικασία εξακρίβωσης ειδικών γνώσεων ή και δεξιοτήτων που συνάδουν µε τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων και δύναται να
ζητήσει από το ΑΣΕΠ επιπροσθέτως τη διενέργεια συγκεκριµένων δοκιµασιών.
Περαιτέρω, µε τα άρθρα 11 έως 19 του νοµοσχεδίου τροποποιούνται οι ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις σχετικώς µε το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του δηµοσίου, των ΝΠΔΔ και των
ΟΤΑ Α’ βαθµού, ιδίως επί των θεµάτων της υπαγωγής τους σε
καθεστώς αυτοδίκαιης ή δυνητικής αργίας, της υποβολής ενστάσεων και των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταµένων και των
συλλογικών πειθαρχικών οργάνων, του τρόπου λειτουργίας του
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Πιστεύω ότι αξίζει η αναφορά στο άρθρο 18, το οποίο προβλέπει την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των τακτικών µελών
και του Γ’ Τµήµατος του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, τα οποία ασχολούνται µε υποθέσεις που αφορούν υπαλλήλους των ΟΤΑ, επιταχύνοντας και διευκολύνοντας την πειθαρχική
διαδικασία για την έκδοση αποφάσεων.
Το δε άρθρο 20, εκτός από τις µεταρρυθµιστικές του συνέπειες, έρχεται να προσφέρει και τη δέουσα αποκατάσταση των
επιτυχόντων του ΑΣΕΠ τόσο της προκήρυξης 8Κ, όσο και της
προκήρυξης 9Κ, ως προς τη νόµιµη προσδοκία διορισµού τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήταν τουλάχιστον προκλητικό να καλούµε τους συµπολίτες µας να είναι υπεύθυνοι και συνεπείς και
να θεσµοθετούµε τους απαραίτητους ελεγκτικούς µηχανισµούς
και να µη θέτουµε εαυτόν σε αντίστοιχη ξεκάθαρη θέση. Το ορίζει το Σύνταγµα και το επιβάλλουν και οι καιροί.
Το αντικείµενο του ν. 3861/2010 που θεσµοθέτησε το πρόγραµµα «Διαύγεια» είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων και
των διαδικασιών εκείνων για τη διασφάλιση ευρύτατης δηµοσιότητας της κυβερνητικής και διοικητικής δράσης. Ο νόµος εισήγαγε για πρώτη φορά στη χώρα µας την υποχρέωση καταχώρισης και ανάρτησης ενός µεγάλου αριθµού πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, µε ελεύθερη
πρόσβαση σ’ αυτό όλων των πολιτών.
Το άρθρο 23 τροποποιεί τις διατάξεις του ν. 3861/2010. Επανακαθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων στο διαδίκτυο. Με τη νέα
διάταξη, η οποία προέκυψε και µέσα από δηµόσια διαβούλευση,
ορίζεται ότι οι πράξεις ισχύουν µόνο µετά την ανάρτησή τους
στο πρόγραµµα. «Διαύγεια». Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η ανάρτηση των πράξεων της διοίκησης καθίσταται όρος ισχύος αυτών
των πράξεων, αποκτώντας κανονιστική σηµασία και ενδυναµώνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο το θεσµό. Ο πολίτης µπορεί πλέον να
έχει πρόσβαση από ένα σηµείο στο σύνολο των νόµων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και οι ανεξάρτητες
αρχές.
Από 15-3-2010 έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα «Διαύγεια» και
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, αλλά –
όπως προανέφερα- εξετάζεται και το ενδεχόµενο να ενταχθεί η
Βουλή και τα κόµµατα στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα
της Κυβέρνησης συνεχίζεται. Το νοµοσχέδιο: «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε. Η Βουλή έχει ήδη στο ηλεκτρονικό σύστηµά της την
ανάρτηση των πάντων…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έκανε λόγο ο Υπουργός γι’ αυτό,
κύριε Πρόεδρε. Έχει ζητήσει να επεκταθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το νοµοσχέδιο εντάσσεται στην
ευρύτερη προσπάθεια της Κυβέρνησης να αλλάξει τα κακώς κείµενα δεκαετιών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους καλώ τους συναδέλφους
να υπερψηφίσουν τα συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πετράκος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου κινείται στη λογική της δυσφήµισης των δηµοσίων υπαλλήλων και
του δηµοσίου που από την αρχή η Κυβέρνηση και η τρόικα επεδίωξαν.
Γι’ αυτό το λόγο και ορισµένα άρθρα χαρακτηρίζονται από τιµωρητική λογική απέναντι στους δηµοσίους υπαλλήλους. Ενδεικτικά αναφέρω τα άρθρα 4 και 5, µε τα οποία δυσχεραίνεται η
επιµόρφωσή τους, µειώνονται οι ηµέρες άδειας που δικαιούνται
για συµµετοχή τους σε εξετάσεις, καταργείται εντελώς έως το
τέλος του 2014 το δικαίωµα εκπαιδευτικής άδειας. Μάλιστα, µε
νοµοτεχνική βελτίωση που φέρατε, ανακαλείτε αναδροµικά και
τις ελάχιστες άδειες που χορηγήθηκαν µετά την 1η Σεπτεµβρίου.
Κατά τα άλλα, η Κυβέρνηση διατείνεται ότι θέλει ένα δηµόσιο
στελεχωµένο από εργαζόµενους υψηλών προσόντων. Δεν θέλετε
αυτό. Αυτό που θέλετε είναι να επιτεθείτε συνολικά στην έννοια
του δηµοσίου. Γιατί ο στόχος που λέτε είναι ψευδεπίγραφος, ότι
δηλαδή θέλετε ένα µικρό και λειτουργικό κράτος. Είναι ψέµα.
Δεν θέλετε δηµόσιο. Θέλετε να τα δώσετε όλα στις ιδιωτικές
εταιρείες, τα πάντα. Γι’ αυτό το λόγο, ενώ ισχυριζόσαστε ότι επιτίθεστε στους υψηλόµισθους δηµοσίους υπαλλήλους, ποιους
απολύσατε; Απολύσατε τους σχολικούς φύλακες των 500 ευρώ
και τις καθαρίστριες των 500 ευρώ.
Πρέπει να ντρέπεστε γι’ αυτήν τη λογική σας και γι’ αυτήν τη
πολιτική σας. Απολύσατε κόσµο των 500 ευρώ. Και τι κάνετε; Θα
δώσετε την καθαριότητα των εφοριών σε εταιρείες και θα στοιχίζει τότε ο κάθε εργαζόµενος, όπως για παράδειγµα µία καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονοµικών, 20.000 ευρώ από 10.000
ευρώ που στοιχίζει τώρα, µαζί µε τις ασφαλιστικές εισφορές.
Αυτή είναι η λογική σας γι’ όλα αυτά που απευθύνονται στο
δηµόσιο. Γι’ αυτό και τα αµυντικά συστήµατα θέλετε να κλείσετε
και όλα θα τα κλείσετε.
Όµως, σήµερα, είτε διαµαρτύρονται είτε ενοχλούνται κάποιοι,
υπάρχει ένα βασικό ερώτηµα που οφείλει να απαντήσει η Κυβέρνηση: Καταδικάζει τη βία απ’ όπου και αν προέρχεται; Την καταδικάζει;
Καταδικάζει η Κυβέρνηση τη βία κατά πάντων; Καταδικάζει τη
βία κατά των συναδέλφων µου και συντρόφων µου κ. Χρήστου
Μαντά και κ. Χρήστου Καραγιαννίδη που τους χτύπησαν τα ΜΑΤ
σήµερα; Καταδικάζει αυτήν τη βία; Τι έχει να πει η Κυβέρνηση γι’
αυτό;
Καταδικάζει την κατάληψη και κατοχή της ΕΡΤ από τα ΜΑΤ;
Καταδικάζει τις παρανοµίες που, ενώ δεν έχει ψηφιστεί νόµος
που να κλείνει την ΕΡΤ, πηγαίνουν µέσα τα ΜΑΤ και συµπεριφέρονται ως επικυρίαρχοι σε κατεχόµενη χώρα; Καταδικάζει όσους
σαν κλέφτες µπήκαν στην ΕΡΤ;
Εµείς τα καταδικάζουµε αυτά. Εσείς τα καταδικάζετε; Δεν νοµίζω. Ίσα-ίσα, όπως έγραψε και ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης στο twitter του από το εξωτερικό: «Συγχαρητήρια στον κ. Δένδια για την
αποκατάσταση της νοµιµότητας». Ποιας νοµιµότητας;
Η νοµιµότητα είναι να ανοίξετε τώρα την ΕΡΤ και να αποκαταστήσετε τις παράνοµες απολύσεις των εργαζοµένων. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει εκπνεύσει κατά το Σύνταγµα –σας το
είπαµε εκατό φορές σήµερα- η προθεσµία επικύρωσης της παράνοµης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για το κλείσιµο της
ΕΡΤ και εποµένως δεν βρίσκονται σε ισχύ ενέργειες και διαδικαστικές πράξεις µε τις οποίες διεκόπη η εκποµπή των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων.
Η Κυβέρνηση, παρ’ όλα αυτά και παρότι είναι σε καθεστώς
πλήρους παρανοµίας, επέλεξε στις 4:20’ τη νύχτα την εισβολή
µε τα ΜΑΤ.
Καλούµε την Κυβέρνηση, για µια ακόµη φορά, να αποσύρει
τώρα τις δυνάµεις των ΜΑΤ από την ΕΡΤ, να αποσφραγίσει το
κτήριο απο τις αλυσίδες και τις χειροπέδες που είναι η απόλυτη
ντροπή, να επανέλθει στη νοµιµότητα, δηλαδή να αποφασίσει
την επαναλειτουργία τώρα της ΕΡΤ µε όλους τους εργαζόµενους, όταν µάλιστα το θέµα εκκρεµεί ενώπιον της δικαιοσύνης
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και δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά η Βουλή.
Καλούµε και από αυτό το Βήµα όλους τους Αθηναίους και
όλους τους πολίτες της Ελλάδας να βρεθούν σήµερα: Οι Αθηναίοι στο Ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρασκευής που τους καλούν
τα συνδικάτα και οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα να πάνε σε όλες
τις ΕΡΑ για να στηρίξουν τη νοµιµότητα απέναντι στην τροµοκρατία και την παρανοµία την οποία επιδίωξε και προχωράει η
Κυβέρνηση.
Ο λαός θα πρέπει να σταθεί απέναντι στην κατάλυση της νοµιµότητας, στην υπονόµευση της δηµοκρατίας και να υπερασπίσει τις ελευθερίες του, κύριε Βορίδη, που φύγατε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, απαιτούµε την αποχώρηση των αστυνοµικών
δυνάµεων από το Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ και την παράδοσή του
στους εργαζόµενους. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να κάνετε κάτι
τέτοιο. Καταργήσατε τη Βουλή φέρνοντας συνεχώς πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και δεν έχετε, όπως σας προείπαµε,
ούτε τη στοιχειώδη δηµοκρατική επιφαινόµενη ευαισθησία να
φέρετε αυτές τις παράνοµες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
και να τις νοµιµοποιήσετε εντός των προθεσµιών στη Βουλή.
Αυτό είναι «άνω ποταµών»! «Άνω ποταµών» είναι ότι µπήκατε σαν
κλέφτες στο Ραδιοµέγαρο και προσπαθήσατε σαν κλέφτες να
κλείσετε την ΕΡΤ, ενώ την ίδια ώρα δεν τολµάτε να φέρετε στη
Βουλή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Γιατί; Γιατί θέλετε
να διακόψετε τη µόνη περίοδο που η ΕΡΤ λειτούργησε µε απόλυτη δηµοκρατικότητα, µε απόλυτο πλουραλισµό και µε απόλυτη
διαφάνεια και έκανε ένα τεράστιο πολιτιστικό έργο για όλους
τους Αθηναίους. Αυτό θέλετε να διακόψετε, γιατί σας ενοχλεί ο
προοδευτικός πολιτισµός, γιατί πάντα υπερασπίζεστε τα υποπροϊόντα του πολιτισµού.
Έχουν, λοιπόν, εκπνεύσει οι κατά το Σύνταγµα προθεσµίες και
δεν βρίσκονται σε ισχύ οι πράξεις σας. Καταληψίες, λοιπόν, είστε
εσείς και όχι οι εργαζόµενοι. Πρέπει, λοιπόν, επιτέλους να επιβληθεί ο νόµος και η τάξη, κατά τον κ. Δένδια, σ’ αυτή τη χώρα
και να σταµατήσει η εκποµπή του µορφώµατος της δήθεν δηµόσιας τηλεόρασης και να εκδιωχθούν τα ΜΑΤ από την ΕΡΤ.
Δεν έχετε δικαίωµα να προχωράτε σε τέτοιες ενέργειες, όπως
αυτές που τα ΜΑΤ επιτέθηκαν µε αγριότητα στους εργαζόµενους
που βρισκόταν στην περιφρούρηση του κτηρίου και δεν δίστασαν, όπως προείπα, να χτυπήσουν ακόµα και συναδέλφους Βουλευτές.
Βέβαια, όλα αυτά τα είχατε προετοιµάσει το προηγούµενο διάστηµα µε τους τριάντα δύο Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας,
οι οποίοι πριν από τρεις εβδοµάδες κατέθεσαν ερώτηση µε την
οποία καλούσαν την Κυβέρνηση να λάβει µέτρα για το χτύπηµα
του αγώνα των εργαζοµένων και την εκκένωση του κτηρίου. Πρόκειται για Βουλευτές των οποίων τη γνώµη άκουσε η Κυβέρνηση,
αλλά από την άλλη τους αγνοεί, για παράδειγµα, για τη φορολογία των χωραφιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ΔΗΜΑΡ χθες έσπασε
το εµπάργκο στο κυβερνητικό φερέφωνο της δηµόσιας τηλεόρασης. Προετοιµάζατε, λοιπόν, το έδαφος γι’ αυτήν την τραµπούκικη και απαράδεκτη επίθεση που κάνατε.
Και από την άλλη µεριά, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε προχθές στη συνέντευξή του «Δεν έχω γνωρίσει, δεν ξέρω από φασισµό». Δεν έχει γνωρίσει κανένα φασισµό και κανένα φασίστα.
Καλά, η εισβολή των ΜΑΤ στις 4.20’ τι πράξη ήταν; Πώς µπορούµε να χαρακτηρίσουµε αυτήν την πράξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ε, όχι και φασισµό, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Εσείς το
είπατε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ έθεσα ερώτηµα «πώς µπορούµε να
χαρακτηρίσουµε αυτήν την πράξη».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ε, τι λέτε τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά
είµαι πάρα πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και παρακαλώ
πάρα πολύ, αλλά είστε συνεχώς εκτός θέµατος και δεν έχετε πει
λέξη για το σχέδιο νόµου. Δεν έχετε πει λέξη!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είµαι πάρα πολύ προσεκτικός στις
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εκφράσεις µου, κύριε Πρόεδρε. Μπορούµε να τη χαρακτηρίσουµε ως µία παράνοµη εισβολή, ως µία τραµπούκικη ενέργεια.
Και γι’ αυτήν την ενέργειά σας θα λογοδοτήσετε στην ελληνική
κοινωνία, όταν σύντοµα θα γίνουν εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Αν το θυµόµαστε, καλό είναι να λέµε και κάτι για το σχέδιο
νόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Το θυµηθήκαµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τιµολέων Κοψαχείλης.
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το παρόν σχέδιο νόµου πραγµατοποιούνται αρκετές ρυθµίσεις για τη βελτίωση της Δηµόσιας Διοίκησης. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί
αποσκοπούν στον εξορθολογισµό της λειτουργίας της Δηµόσιας
Διοίκησης, τη δικαιότερη και αποτελεσµατικότερη δράση της.
Ωστόσο, θα ήταν χρήσιµο να προστεθεί ως γενικότερη κριτική
ότι η προσπάθεια για τη µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης
δεν πρέπει να γίνεται αποσπασµατικά, αλλά µέσω συγκροτηµένου εθνικού διαλόγου όλων των κοµµάτων, ενταγµένου σε ένα
µακρόπνοο εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό µε στόχο την ανάπτυξη.
Γιατί όπως και να το κάνουµε η Δηµόσια Διοίκηση αποτελεί ένα
πολύ σηµαντικό, αναπτυξιακό εργαλείο και όχι ένα απλό, διεκπεραιωτικό, γραφειοκρατικό µηχανισµό.
Με το παρόν σχέδιο νόµου εισάγονται διατάξεις που περιορίζουν τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες και καταργούν τις µακροχρόνιες εκπαιδευτικές άδειες. Είναι ένα µέτρο που αναµένεται να περιορίσει την αιµορραγία ανθρώπινου δυναµικού,
καθώς πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι τυγχάνουν φοιτητές µεταπτυχιακών και διδακτορικών σε µη συναφή προγράµµατα µε τη δουλειά τους.
Στόχος µας πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού της Δηµόσιας Διοίκησης για την οποία φοβάµαι ότι δηµιουργούνται αντικίνητρα µε τους περιορισµούς που εισάγονται
µε το άρθρο 4 του νοµοσχεδίου, µε την κατάργηση του εκπαιδευτικού επιδόµατος. Θα πρέπει να εξετάσουµε την περαιτέρω
βελτίωση των διατάξεων αυτού του άρθρου µε την εισαγωγή
ρυθµίσεων που δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των µεταπτυχιακών και διδακτορικών βάσει ουσιαστικών κριτηρίων, όπως συνάφειας των σπουδών µε το επιστηµονικό τους αντικείµενο, το
διοικητικό έργο, το αντικείµενο της υπηρεσίας, τις παρούσες και
µελλοντικές ανάγκες της Δηµόσιας Διοίκησης.
Ας µιµηθούµε και ας ακολουθήσουµε την ίδια µεθοδολογία
των οργανισµών του ιδιωτικού τοµέα που χρηµατοδοτούν και παρακινούν τους υπαλλήλους τους να συµµετέχουν σε ερευνητικά
και µεταπτυχιακά προγράµµατα. Θα πρότεινα να εξεταστεί η
επαναφορά του µέτρου της εισαγωγής σε ποσοστό 20% επί των
εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης από πτυχιούχους δηµοσίους υπαλλήλους.
Πρέπει να εξοικονοµηθούν εργατοώρες µε τον περιορισµό των
πολυάριθµων συνδικαλιστικών αδειών που δίνονται στις εκατοντάδες οµοσπονδίες των υπαλλήλων του δηµοσίου.
Οι ρυθµίσεις του άρθρου 6 που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση των οικογενειών µε δίδυµες και τρίδυµες γεννήσεις είναι
σωστές. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επιπλέον
ενίσχυσης αυτών των οικογενειών, ιδιαιτέρως αν προϋπάρχουν
της δίδυµης γέννησης ανήλικα τέκνα. Η ενίσχυση της οικογένειας αποτελεί συνταγµατικό καθήκον που επιτείνεται από το δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα µας. Σύµφωνα
µε τις προβλέψεις, το 2050 ο ελληνικός πληθυσµός θα είναι µόνο
4 εκατοµµύρια. Επιβάλλεται, εποµένως, εθνικός στρατηγικός
στόχος να αποτελέσει η ανατροπή αυτής της εξέλιξης.
Είναι θετικό ότι στο άρθρο 12 προβλέπονται ρυθµίσεις για την
ευνοϊκότερη µεταχείριση των πολύτεκνων κατά τη διαδικασία της
κινητικότητας.
Οι ρυθµίσεις που εισάγονται µε τα άρθρα 8, 9 και 20 που αφορούν τη συµµετοχή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες µετάταξης του
διορισµού νέων υπαλλήλων είναι ορθές. Σηµειώνεται πως η συµ-
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µετοχή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες της αξιολόγησης και κινητικότητας είναι κρίσιµο ζήτηµα και πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστικότερη εµπλοκή του σε αυτές τις διαδικασίες.
Σαφώς, οι ρυθµίσεις των άρθρων 7 και 13 που εισάγουν απλοποιήσεις στη διοικητική λειτουργία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω απλοποιήσεων
µε γενίκευση της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής.
Οι αλλαγές του πειθαρχικού των δηµοσίων υπαλλήλων είναι
αρκετά σωστές. Η δυνητική αργία είναι ένα σωστό µέτρο, όπως
και η δυνατότητα ενστάσεων των τιµωρηµένων υπαλλήλων.
Πράγµατι, υπάρχει παραβατικότητα και ατιµωρησία στο Σώµα
των δηµοσίων υπαλλήλων για µικρά και µεγάλα αδικήµατα. Πρέπει όµως να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας που θα προστατεύουν τους δηµοσίους υπαλλήλους από την τιµωρία για
αδικήµατα που τελούνται εκτός υπηρεσίας και είναι εντελώς
άσχετα µε την εργασία και την ιδιότητά τους ως δηµόσιοι υπάλληλοι.
Με τις άλλες ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου, όπως το
άρθρο 23, ενισχύεται η διαφάνεια µέσω της χρήσης του προγράµµατος «Διαύγεια». Η ρύθµιση που προβλέπει την υπερίσχυση του αναρτηµένου κειµένου από το κείµενο του εγγράφου
δείχνει ακριβώς τη συνέπεια της προσήλωσης της Κυβέρνησης
στη διαφάνεια.
Οι διατάξεις του άρθρου 21 εξοµαλύνουν τα τελευταία εµπόδια για την τακτοποίηση των υπαλλήλων των ΚΕΠ ρυθµίζοντας
θέµατα µετατάξεων, µετακινήσεων και συνυπηρέτησης συζύγων
των υπαλλήλων αυτών. Οι ρυθµίσεις αυτού και του προηγούµενου άρθρου δείχνουν ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση απλοποίησης και αξιοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων µπορεί να
πορευθεί η ελληνική Δηµόσια Διοίκηση. Η σύγχρονη τεχνολογία
σε συνδυασµό µε την ευελιξία και την άρτια εκπαίδευση µπορούν
να µεταµορφώσουν την εικόνα της Δηµόσιας Διοίκησης οδηγώντας γοργά προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων που έχει
ανάγκη αυτήν τη στιγµή το ελληνικό έθνος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας είναι χρήσιµο να
επαναληφθεί ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα διαρκές, σταθερό
πρόγραµµα εκσυγχρονισµού της λειτουργίας του δηµοσίου µε
σύγκλιση όλων των κοµµάτων, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα στους πολίτες και επιχειρηµατίες. Κανένα κράτος δεν έχει
τη δυνατότητα συχνών αλλαγών στη δοµή και στη στρατηγική
των υπηρεσιών του.
Συνεπώς, η ανάγκη για ευρύτερη σύνεση και συναίνεση είναι
ζωτικής σηµασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Στύλιος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που κατά τη δική µου
τη γνώµη είναι ουσιαστικό και επιφέρει ορισµένες σηµαντικές
καινοτοµίες.
Η πρώτη και η εξ αρχής καινοτοµία που επιφέρει είναι ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που δεν προκύπτει από κάποια µνηµονιακή υποχρέωση. Θα περίµενα, ειλικρινά, σε ένα νοµοσχέδιο
που είναι δικό µας, του ελληνικού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης, των κοµµάτων, να µπορούµε να βρούµε τόπους κοινής συναίνεσης, να βρούµε σηµεία σύγκλισης και σηµεία διαφωνίας,
διότι κανένας µας δεν θέλει το µνηµόνιο, κανένας δεν είναι ευχάριστος µε το µνηµόνιο. Τουλάχιστον να φτιάξουµε το δικό µας
σχέδιο και τις δικές µας διαδικασίες, τους δικούς µας κανόνες
µε τους οποίους θα λειτουργούµε.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο απευθύνεται στη Δηµόσια Διοίκηση. Θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή µου να κάνω την παρέµβαση
και την τοποθέτηση, διότι η Δηµόσια Διοίκηση, το κράτος είναι
αυτό που καθορίζει τους όρους λειτουργίας της κοινωνίας, που
καθορίζει πώς συνεργαζόµαστε, πώς δουλεύουµε µεταξύ µας,
τόσο το δηµόσιο όσο και ο ιδιωτικός τοµέας. Το κράτος είναι
αυτό που θα καθορίσει το ρυθµό και για τον ιδιωτικό τοµέα.
Όταν, λοιπόν, η Δηµόσια Διοίκηση υπηρετεί τον πολίτη, πετυχαίνει το σκοπό της λειτουργίας της και επιτυγχάνει και τους στό-
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χους για τους οποίους έχει θεσµοθετηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη δική µου γνώµη, χρειάζεται στη Δηµόσια Διοίκηση της χώρας ένας επανασχεδιασµός
του κράτους, των δοµών και των υπηρεσιών που προσφέρει
στους πολίτες. Αυτή θα πρέπει να είναι µία στρατηγική που θα
ξεδιπλώνεται σε βάθος χρόνου για την επόµενη δεκαετία. Θα
σας πω σε ποιους τοµείς πιστεύω εγώ ότι θα πρέπει να κινηθούµε, ποιοι θα είναι οι βασικοί πυλώνες.
Ο πρώτος πυλώνας πρέπει να είναι η διαφάνεια, κάτι που πετυχαίνεται µε το σύστηµα «Διαύγεια», µε τη θεσµοθέτηση του
συγκεκριµένου συστήµατος από την προηγούµενη κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τη στήριξή του και τη βελτίωσή του
που γίνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μητσοτάκη.
Γνωρίζω ο ίδιος τους καθηγητές οι οποίοι δούλεψαν για το σύστηµα «Διαύγεια». Είναι καθηγητές στο δικό µου το τµήµα. Γνωρίζω τις ικανότητές τους, όπως επίσης γνωρίζω και τις δυνατότητες που έχει για να εξελιχθεί. Νοµίζω ότι είναι χρήσιµη µία συζήτηση για να οργανωθεί καλύτερα αυτό καθ’ αυτό το εργαλείο
της «Διαύγειας», για να υπηρετεί πιο ξεκάθαρα τη διαφάνεια, για
να χτυπάει τη διαπλοκή και να µπορεί ο κάθε πολίτης να ενηµερώνεται συγκεκριµένα.
Άρα, χρειάζεται να συγκροτηθεί, κατά τη γνώµη µου, κύριε
Υπουργέ, µία επιτροπή από τον καθηγητή τον κ. Μπούρα ή και
άλλους αξιόλογους καθηγητές από το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής στην Πάτρα, το οποίο έφτιαξε το σύστηµα «Διαύγεια»
και από το Πολυτεχνείο στην Αθήνα ή και από άλλα τµήµατα,
όπου θα αναλάβει να φτιάξει την κατηγοριοποίηση των θεµάτων
και των ζητηµάτων ή να φτιάξει την οµαδοποίηση.
Οµιλούµε για ξεχωριστές έννοιες, όσον αφορά την Πληροφορική και τη µεθοδολογία. Μπορούν και µε µία ευρύτερη βάση δεδοµένων να συνδεθούν µεταξύ τους και να προσφέρουµε ένα
χρήσιµο εργαλείο στην ελληνική Δηµόσια Διοίκηση και στην ελληνική κοινωνία και να πρωτοπορήσουµε όσον αφορά και τη Δηµόσια Διοίκηση στις υπόλοιπες χώρες, στην Ευρώπη και στον
κόσµο.
Ο δεύτερος πυλώνας κατά τη δική µου τη γνώµη είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν µπορεί να αφορά µόνο το ανθρώπινο
δυναµικό ή µόνο το προσωπικό. Υπάρχει το προσοντολόγιο,
υπάρχουν τα τυπικά προσόντα του προσωπικού. Η αξιολόγηση,
όµως, θα πρέπει να είναι µία διαδικασία δυναµική και αυτή η δυναµική διαδικασία να απευθύνεται και να καλύπτει και άλλους τοµείς. Θα πρέπει να καλύπτει τις δοµές της Δηµόσιας Διοίκησης,
να καλύπτει τις υπηρεσίες και να λειτουργεί σαν µία θεραπευτική
διαδικασία η οποία θα κάνει διάγνωση των προβληµάτων, των ζητηµάτων και θα έρχεται να υποδείξει θεραπευτικές λύσεις, όσον
αφορά στο πώς θα πρέπει να λειτουργεί η Δηµόσια Διοίκηση.
Ο τρίτος πυλώνας είναι να συγκροτηθεί µία επιτροπή, η οποία
θα ασχολείται µε το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η ίδια µας η ζωή, η καθηµερινότητά µας, µεταφέρεται όλο και
πιο πολύ, από την τεχνολογία, ηλεκτρονικά. Όλο και περισσότερο δουλεύουµε στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες, εργασίες τις οποίες
κάναµε µόνοι µας, τώρα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο.
Άρα, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό να υπάρξει, κυρία Υπουργέ,
µία τέτοια επιτροπή από δικούς µας Έλληνες επιστήµονες τεχνοκράτες οι οποίοι θα κάνουν ένα σχεδιασµό σε βάθος χρόνου και
θα βοηθήσουν, θα υποδείξουν σε ποιους τοµείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να πάµε να απορροφήσουµε κονδύλια και προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γνωρίζετε πολύ καλά για την ψηφιακή, την digital, ατζέντα που
σχεδιάζεται για το επόµενο πρόγραµµα στην Ευρώπη. Γνωρίζετε,
επίσης, πολύ καλά τη δράση i 20-20, που είναι ένας σχεδιασµός
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι περισσότεροι θα µεταφερθούµε ηλεκτρονικά. Θεωρώ, λοιπόν, ότι σε αυτούς τους
τρεις πυλώνες µπορούµε να επενδύσουµε και πραγµατικά σαν
χώρα να πρωτοπορήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, διότι προχωρά στη διαφάνεια, φέρνει µέτρα τα
οποία επιταχύνουν τις πειθαρχικές διαδικασίες που η ίδια η ελ-
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ληνική κοινωνία σήµερα µας ζητά. Η ελληνική κοινωνία µας ζητά
να υπάρχει δικαιοσύνη, ταχύτητα, γρήγορες και αποτελεσµατικές αποφάσεις, µε τις ασφαλιστικές δικλίδες που χρειάζονται για
να µην είµαστε τελεσίδικοι και αδικείται ο κόσµος.
Τέλος, θα ήθελα να προτείνω, κυρία Υπουργέ, να εξετάσετε
το ενδεχόµενο θεσµοθέτησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας
διαβούλευσης των διαφόρων νοµοσχεδίων από τα Υπουργεία.
Γίνονται προσπάθειες, θα ήταν χρήσιµο, όµως, πιστεύω και θα
συνέφερε να βρούµε κανόνες µε τους οποίους θα γίνεται η διαβούλευση. Οι πολίτες να συµµετάσχουν, που σε πολλά νοµοσχέδια γνωρίζω ότι συµµετέχουν. Γνωρίζω ότι οι Υπουργοί δέχονται
τροποποιήσεις και αλλαγές από τη διαβούλευση και στο κάτωκάτω της γραφής θεωρώ πως κανένας -ούτε Υπουργός, ούτε επιτροπή νοµοπαρασκευαστική, νοµοτεχνική, σε κάθε Υπουργείοδεν θέλει να διεκδικεί το «αλάθητο του Πάπα».
Συνεπώς χρειάζεται η διαβούλευση να µπει σε κάποιους κανόνες. Τα Υπουργεία αναγνωρίζουν ότι έχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, πριν φέρουν το νοµοσχέδιο στη Βουλή, που θα πρέπει
να το αναρτήσουν στο διαδίκτυο και να παραµείνει για συγκεκριµένο χρόνο. Στα πανεπιστήµια υπάρχουν τεχνικά εργαλεία, τα
οποία αξιολογούν τις γνώµες και τις απόψεις των χρηστών, των
ενδιαφεροµένων, αυτοί οι οποίοι προσθέτουν ένα post ή ένα σχόλιο στο διαδίκτυο.
Κύριε Πρόεδρε, καλώ τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, να κάνουµε ένα βήµα µπροστά,
κάτι που το έχει ανάγκη τόσο πολύ η ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Κατριβάνου για επτά λεπτά.
Τελειώνουµε µε τις πρωτολογίες των αγορητών επί των άρθρων.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εισβολή των ΜΑΤ είναι πάντα κάτι αποτρόπαιο. Σήµερα,
όµως, στις 4 η ώρα το πρωί που χτύπησε το τηλέφωνο και µας
είπαν για την εισβολή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ, δεν ήταν µόνο αποτρόπαιο γιατί ήταν αυτό καθεαυτό το γεγονός και γιατί θυµίζει άλλες
εποχές.
Εγώ ξύπνησα εκείνη την ώρα που µε πήραν τηλέφωνο νοµίζοντας ότι έχουµε χούντα, έτσι, συµβολικά. Έχουµε όµως έναν
πολύ ισχυρό αυταρχισµό. Θυµίζει άλλες εποχές, αλλά και επί της
ουσίας η εισβολή των ΜΑΤ είναι η υπεράσπιση της παρανοµίας
και όχι της νοµιµότητας, µιας παρανοµίας που η Κυβέρνηση
ασκεί για τόσους µήνες. Είναι µία Κυβέρνηση που εξαφανίζεται
και δεν παίρνει καµµία ευθύνη µέχρι τις επτά το πρωί, τη στιγµή
που βοά ο διεθνής Τύπος και τη στιγµή που ισχυρίζεται ότι πάµε
για ευρωπαϊκή προεδρία µ’ αυτούς τους όρους.
Αποτελεί αποκορύφωµα αυταρχισµού, αδικίας και παρανοµίας
µετά από µια σειρά άλλων παρανοµιών όπως το κλείσιµο της
ΕΡΤ, το «µαύρο» που έπεσε, το «αποφασίζουµε και διατάζουµε»,
την αντισυνταγµατική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που δεν
έχει αποκτήσει καµµία νοµιµότητα γιατί η Κυβέρνηση δεν έχει
τολµήσει να τη φέρει στο Κοινοβούλιο, το σύρσιµο των εργαζοµένων στη ΓΑΔΑ σα να είναι κοινοί εγκληµατίες, χωρίς ο εισαγγελέας να παίρνει ευθύνη, το σύρσιµο των εργαζοµένων γιατί
προάσπιζαν το δικαίωµα στη Δηµόσια Τηλεόραση, στην ενηµέρωση, στη δουλειά και στην αξιοπρέπεια, την απαράδεκτη συµπεριφορά σε πολίτες και Βουλευτές µε προπηλακισµό, µε
χτυπήµατα, µε ψεκασµό.
Τι να περιµένουµε τώρα; Θα ακολουθήσουν τα πανεπιστήµια;
Το επόµενο κοµµάτι όπου θα εισβάλετε θα είναι τα πανεπιστήµια;
Μετά θα εισβάλετε στην ΕΛΒΟ; Τι άλλο να φανταστούµε για τον
τρόπο µε τον οποίο αυτή η Κυβέρνηση ασκεί τη δηµοκρατία και
προασπίζεται την ασφάλεια του πολίτη και το κράτος δικαίου,
όπως ισχυρίζεται;
Θεωρούµε ότι οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ έκαναν µία πράξη δίκαιη και νόµιµη, µία πράξη αντίστασης στη συνεχή κυβερνητική
παρανοµία και δικαιώθηκαν και διατήρησαν ανοιχτό έναν χώρο
πολιτισµού, ενηµέρωσης, συζήτησης, ζυµώσεων και αντίστασης,
όπως θα έπρεπε να είναι µία Δηµόσια Τηλεόραση. Υποστηρίχθηκαν από τον κόσµο, αλλιώς η ΕΡΤ θα είχε κλείσει από το πρώτο
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βράδυ.
Αυτήν τη στιγµή ο κόσµος είναι που θα υποστηρίξει τους ανθρώπους αυτούς και σ’ αυτούς προσβλέπουµε και είναι η κινητοποίηση του κόσµου που έχει δηµιουργήσει όλη την αναταραχή
που βιώνουµε, γιατί όλοι προασπιζόµαστε ουσιαστικά το δικαίωµά µας όχι µόνο στη Δηµόσια Τηλεόραση και στην ενηµέρωση, αλλά στην αξιοπρέπειά µας και στη δηµοκρατία.
Αυτήν τη στιγµή ως µία νέα Βουλευτής αισθάνοµαι ότι το Κοινοβούλιο έχει ξεφτιλιστεί µ’ αυτή τη διαδικασία που φέρνετε.
Εµείς, λοιπόν, θα είµαστε µε τον κόσµο που αντιπαλεύει αυτόν
τον αυταρχισµό και αυτήν την ανατροπή των δηµοκρατικών διαδικασιών και θα είµαστε έξω µαζί του για τη ζωή µας, για την
αξιοπρέπειά µας και για τη δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώθηκε
το στάδιο των πρωτολογιών.
Εισερχόµεθα στο στάδιο των δευτερολογιών.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Γεωργαντάς για τέσσερα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, τελικά το µεγαλύτερο µέρος της συνεδρίασης αναλώθηκε
στο θέµα της ΕΡΤ και όχι για το νοµοσχέδιο. Ακούστηκαν πολλές
φωνές σήµερα εδώ. Στα αυτιά πολλών εξ ηµών –και φαντάζοµαι
και για µεγάλο µέρος του ελληνικού λαού- οι φωνές ή οι κραυγές
που ακούστηκαν είναι ίσως παράταιρες και ξεπερασµένες. Ο καθένας µπορεί να ερµηνεύσει µε τον τρόπο που θέλει τις ενέργειες των θεσµών, τις ενέργειες της Κυβέρνησης, αλλά σίγουρα
δεν µπορεί να µιλάει για χούντα.
Είναι µια νόµιµα εκλεγµένη Κυβέρνηση, που µε µια νόµιµη διαδικασία έχει προβεί σε µια κίνηση –εδώ και µήνες µάλιστα- η
οποία σε πολιτικό επίπεδο θα κριθεί και θα αξιολογηθεί από τους
πολίτες όταν έρθει αυτή η ώρα.
Από εκεί και πέρα. κανείς δεν προσφέρει τίποτα στο να κάνει
συγκρίσεις οι οποίες νοµίζω ότι το λιγότερο χαρακτηρίζονται
«ανεπιτυχείς» συγκριτικά µε άλλες περιόδους που έζησε η χώρα.
Στους εργαζόµενους της πρώην ΕΡΤ δόθηκε µια πεντάµηνη
χρονική διάρκεια ώστε να γίνει µια διαπραγµάτευση και για την
αποχώρησή τους από το ραδιοµέγαρο αλλά και για το εργασιακό
τους µέλλον. Έγιναν –από όσο µπορώ να γνωρίζω- τουλάχιστον
είκοσι συναντήσεις µε τον αρµόδιο Υφυπουργό, πλην όµως
αυτές οι συναντήσεις δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα. Πλέον,
νοµίζω ότι ήµασταν έκθετοι στην κοινωνία µε το να αφήνουµε να
συνεχίζεται µια τέτοια κατάσταση η οποία και ατελέσφορη ήταν
και επιβάρυνε τον προϋπολογισµό της χώρας.
Σε σχέση µε το σχέδιο νόµου, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω –και
έγινε σαφέστατο σε αυτήν τη συζήτηση στην Ολοµέλεια- ότι οι
όποιοι ενδοιασµοί ή όποιες αντιπολιτευτικές ενστάσεις υπήρχαν
από την πλευρά των υπολοίπων κοµµάτων και εκφράστηκαν κυρίως στις επιτροπές, έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί καθώς στο
διάλογο στον οποίο έγινε διαπιστώθηκε ότι όλες οι ρυθµίσεις
είναι δίκαιες, επίκαιρες και έρχονται να αποκαταστήσουν στρεβλώσεις που υπήρχαν στη Δηµόσια Διοίκηση εδώ και πάρα
πολλά χρόνια.
Το θέµα της µηχανογραφικής αδείας –ένα ζήτηµα το οποίο αρχικώς φάνηκε ότι θα απασχολήσει πολύ τις επιτροπές και στη συνέχεια την Ολοµέλεια- είναι ένα ζήτηµα στο οποίο τελικώς είτε
άµεσα είτε έµµεσα αποδείχτηκαν όλοι ότι αποτελούσε µια στρέβλωση η οποία έπρεπε να αποκατασταθεί.
Δεν µπορώ να καταλάβω τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν αναφέρει ότι στο έτερο µεγάλο ζήτηµα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αυτό της διαύγειας, θα ψηφίσει
«ΠΑΡΩΝ». Δεν µπορώ να καταλάβω πώς έχει µια τέτοια στάση
απέναντι σε ρυθµίσεις οι οποίες σίγουρα βελτιώνουν το υφιστάµενο καθεστώς και σίγουρα δεν είναι προς την αρνητική κατεύθυνση.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τόλµη για να έρθει κάποια στιγµή η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και να ψηφίσει «ΝΑΙ» σε όποιες ρυθµίσεις προάγουν πραγµατικά το συµφέρον της άσκησης της Δηµόσιας Διοίκησης αλλά και το συµφέρον όλων µας. Νοµίζω ότι
αυτό είναι υποχρέωση όλων των κοµµάτων.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θέλω να πω ότι το νοµοσχέδιο
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αυτό πραγµατικά αποτελεί µια θετικότατη εξέλιξη στον τρόπο
λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς ρυθµίζει λεπτοµέρειες και ζητήµατα τα οποία απασχολούσαν καιρό και θέλω να
πιστεύω ότι θα υπάρχει συνέχεια προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα τοποθετηθώ, βεβαίως, µετά από τις δευτερολογίες.
Θα ήθελα απλά να ανακοινώσω ότι εκτός από την τροπολογία
την οποία ήδη ανακοίνωσε ο Υπουργός και αφορά τους διακριθέντες αθλητές, θέλουµε να κάνουµε δεκτή την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 927 που αφορά την κάλυψη, µερική ή ολική, λειτουργικών ή άλλων δαπανών σχετικά µε την εξυπηρέτηση των
σκοπών της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία. Είναι
µια τροπολογία την οποίαν κατέθεσαν ο κ. Κουτσούκος, ο κ. Κοντογιάννης και η κ. Παπακώστα. Η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε,
κάνει δεκτή αυτήν την τροπολογία και επιφυλάσσοµαι για τις
υπόλοιπες µετά στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μητρόπουλε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητήσαµε το
λόγο γιατί χθες παρακληθήκαµε από τον αξιότιµο Προεδρεύοντα
να παραιτηθούµε των δευτεροµιλιών. Συνεπώς δεν κάναµε χθες
δευτεροµιλία και γι’ αυτό θέλουµε τώρα και την ανοχή σας.
Κυρία Υπουργέ, επί των τροπολογιών εµείς είµαστε υπέρ σε
αυτήν που δέχθηκε ο κύριος Υπουργός και είχε καταθέσει η συνάδελφος κ. Σακοράφα, η οποία αναφέρεται στην εξαίρεση από
τη διαθεσιµότητα των διακριθέντων µαθητών µας. Είναι αυτή που
απεδέχθη ήδη ο αξιότιµος Υπουργός.
Βεβαίως, θα ψηφίσουµε και υπέρ της τροπολογίας που φέρεται από τους αρµοδίους του Υπουργείου Άµυνας, που αναφέρεται στις προσλήψεις των οικογενειών που είχαν θύµατα κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας τους.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή και ο κύριος Υπουργός, αλλά και οι περισσότεροι συνάδελφοι της συµπολίτευσης είπαν ότι το νοµοσχέδιο που συζητούµε δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση
-απολείπεται ο κύριος Υπουργός- θα ήθελα εσείς να προσέξετε,
κυρία Υπουργέ, που ξέρω από την πανεπιστηµιακή σας θητεία
ότι διαβάζετε. Αναφέροµαι στη σελίδα 698 του δεύτερου µνηµονίου.
Αρκετοί συνάδελφοι κατελθόντες από το έδρανο έλεγαν «Δεν
είναι µνηµονιακή υποχρέωση». Για ακούστε, µήπως δεν έχετε συνειδητοποιήσει. Χαίροµαι, διότι κάπου διέκρινα εκεί και τον κ.
Μπαλτάκο, για να ενηµερωθεί και ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά
και ο κ. Βενιζέλος, γιατί προχθές ο ένας µετά τη συνάντηση µε
τον Σουλτς και ο άλλος µετά τη συνάντηση µε τον δηµοσιογράφο
στο «MEGA» είπαν ότι τελείωσε το µνηµόνιο.
Πρώτη υποχρέωση: Δεσµεύεται η Κυβέρνηση να ευθυγραµµίσει τη µισθολογική δαπάνη για τη γενική Κυβέρνηση στο 9% του
ΑΕΠ. Αυτό θα αποδώσει 1,5% κατ’ έτος σε εξοικονοµήσεις έως
το 2015, συµπεριλαµβανοµένου και 1/4 του ΑΕΠ σε πρόσθετες
διαρθρωτικές εξοικονοµήσεις. Σελίδα 698, ν.4046.
Εις υλοποίηση αυτού έρχεται το Μεσοπρόθεσµο και λέει ειδικά
για εσάς, το Υπουργείο σας. Επίσης ο κ. Βρούτσης, που τον ζορίζει η τρόικα και πρέπει να πάρει οριζόντια µέτρα αύριο 563 εκατοµµύρια από συντάξεις. Ο κ. Βρούτσης γι’ αυτό τώρα τρέχει και
δεν φτάνει, διότι ηρνούντο ότι υπάρχουν οριζόντια µέτρα, ενώ
εσείς για το 2014 και για το 2015 και για το 2016 -είναι η σελίδα
32 του µεσοπρόθεσµου και είναι ο ν. 4093- έχετε 284 εκατοµµύρια σε περικοπές δηµοσίου και άλλα 200 εκατοµµύρια από περικοπές στο µισθολόγιο, δηλαδή 500 εκατοµµύρια εσείς και 500
εκατοµµύρια ο κ. Βρούτσης.
Κάποιοι Βουλευτές της επαρχίας, κύριε Πρόεδρε, να πουν ότι
από το 2015 µε τον ν. 4052, αρχίζει η ρήτρα θανάτου -θα πρέπει
ο κάτοχος, ο δικαιούχος επικουρικής σύνταξης να δηλώνει αν η
χήρα του µετά θάνατον θα πάρει τη σύνταξή του- και η ρήτρα
µηδενικού ελλείµµατος από το 2015 για τις επικουρικές συντάξεις, όπως και η ρήτρα του µαθηµατικού τύπου για τις κύριες
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συντάξεις. Όλα αυτά από το 2015.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από το 2015, πρέπει να πληροφορηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κ. Βενιζέλος ότι ισχύει η ρύθµιση -σας διαβάζω το
άρθρο 37 του ν.3863- ότι από 1-1-2015 το κράτος θα εγγυάται
µόνο τη βασική σύνταξη.
Πρέπει οι συνάδελφοι να πουν ότι στον ίδιο νόµο ορίζεται ότι
την 1-1-2021 θα ανέβουν τα όρια ηλικίας αφού προσµετρηθεί η
δεκαετία 2010-2021. Και συνεχίζει: «Από 1-1-2024 τα όρια ηλικίας
θα ανακαθορίζονται ανά τριετία». Μόλις σας διάβασα το άρθρο
11 του ν.3863.
Ποιο µνηµόνιο τελείωσε; Το 2017, λέει ο ν. 4172, ανακαθορίζεται προς τα κάτω η κατώτατη σύνταξη. Πρόκειται για έξι ρυθµίσεις. Εσείς είστε νοµικός. Βλέπετε ότι υπάρχουν έξι ρυθµίσεις
που αρχίζουν µετά το 2015 και αναφέρονται σε µισθούς, σε συντάξεις, όρια ηλικίας, περικοπές, κύριες, εφάπαξ, επικουρικές. Τι
µνηµόνιο τελείωσε; Τώρα µπαίνουµε στο βαθύ µνηµόνιο. Το
έχετε καταλάβει; Δεν πρέπει να το εξηγήσουµε στο λαό; Δεν πρέπει να πούµε ότι, κύριοι, από εδώ και πέρα….
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε!
ΑΛΕΞIOΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Μαρκογιαννάκη.
Ξέρω ότι και εσείς µελετάτε.
Θέλετε και το χειρότερο; Για τις συντάξεις µέχρι το 2060, για
να γίνει η σύνταξη βασική για όλους, σας διαβάζω τι ψήφισε η
πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Ίσως οχλεί κάποιους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, ο Κανονισµός λέει τέσσερα λεπτά. Ήδη οµιλείτε έξι.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω κάτι το οποίο γνωρίζω πως
δεν το ξέρετε οι περισσότεροι. Ας το διαβάσω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Μπορεί να θέλουµε να µην το ξέρουµε. Τι να κάνουµε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραίοι Βουλευτές!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί να θέλετε να µη το ξέρετε; Ακούστε, λοιπόν, τι δεν θέλετε να ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μητρόπουλε, εντάξει θα το διαβάσετε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
Εσείς θα πιάσετε τα οκτώ λεπτά. Με ποιο δικαίωµα θα διακόψω
τον επόµενο συνάδελφο που θα µιλήσει και αυτός οκτώ λεπτά;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέρεται στις συντάξεις και λέει στη σελίδα 699 του ν.4046,
ότι µέχρι το 2060 θα γίνεται το εξής: «Περιορίζουµε τη συνταξιοδοτική δαπάνη κάτω του 2,5% ποσοστιαίων µονάδων επί του ΑΕΠ
µέχρι το 2060», όρισαν δηλαδή έτσι τις συντάξεις µέχρι το 2060
από 12,5% του ΑΕΠ που έχει προβλεφθεί. Δηλαδή, όρισαν το δηµόσιο 9% αντί για 20%, τις δαπάνες της υγείας στο 6% αντί για
10% και τις συντάξεις µέχρι το 2060 µε το 1/5 των δαπανών. Πού
θα πάνε οι συντάξεις; Γιατί δανειστήκατε µε ρήτρα εξαθλίωσης
του λαού, µε ρήτρα αποικίας του λαού, αυτού του περήφανου
λαού; Αυτό δεν πρέπει να το µάθει ο λαός; Δεν είναι αλήθειες
αυτές που λέµε;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι φθάνουµε στο τέλος µίας συζήτησης η οποία περιεστράφη γύρω από
ένα γεγονός, σε αυτήν τη δεύτερη ηµέρα, το οποίο προφανώς
και απασχολεί την ελληνική κοινή γνώµη και λογικό είναι να έρθει
σε συζήτηση εδώ. Όµως, περιορίστηκε κατά πάρα πολύ η συζήτηση επάνω σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει διατάξεις
που είναι σηµαντικές. Είναι σηµαντικές γιατί επιχειρεί βελτιώσεις,
επιχειρεί εξοικονόµηση πόρων σε επίπεδο ωρών εργασίας.
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Όµως επιχειρεί και βελτιώσεις οι οποίες καταδεικνύουν το εξής:
Όταν έχεις τη δυνατότητα ή, εάν θέλετε, την τόλµη και το θάρρος να εξοικονοµήσεις πόρους από συγκεκριµένες κατευθύνσεις
-και αναφέροµαι βέβαια στον πλέον αναχρονιστικό θεσµό της µηχανογραφικής άδειας, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε και κατά τη
διάρκεια της συζήτησης αυτές τις ηµέρες, αποτελούσε µεν στην
αρχή ένα κίνητρο για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτό
όµως ίσχυε πριν από είκοσι χρόνια, γιατί στο τέλος κατέληξε
ένας θεσµός ο οποίος προφανώς και δεν διασφάλιζε την υγεία,
η οποία διασφαλίζεται µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο όταν υπάρχουν διαλείµµατα µετά την ωριαία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών- και καταφέρνεις να εξορθολογίσεις ένα τέτοιο σύστηµα αδειών, τότε µπορείς να έχεις περισσότερες ηµέρες, περισσότερες δυνατότητες για να δώσεις γονικές άδειες, τότε µπορείς
προφανώς να εξισώσεις τα φύλα, τότε µπορείς προφανώς για
κάθε επιπλέον τέκνο να δίνεις περισσότερη άδεια σε όποιον
γονέα το επιλέξει, είτε είναι ο άντρας είτε γυναίκα. Εποµένως,
µε αυτό το σκεπτικό βλέπουµε να έρχονται αυτές οι διατάξεις.
Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σαφές, είναι ότι γίνεται µία
ουσιαστική συζήτηση για την ενίσχυση του θεσµού, του προγράµµατος «Διαύγεια», που σηµαίνει ότι υπάρχει διαφάνεια στην
οικονοµική διαχείριση της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης, σηµαίνει ότι υπάρχει διαφάνεια στις πράξεις της Δηµόσιας Διοίκησης,
σηµαίνει ότι υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο µε τον οποίο ενεργεί,
λειτουργεί το ελληνικό δηµόσιο και το ελληνικό κράτος.
Η ενίσχυση αυτού του φορέα δεν µπορεί παρά να βρει σε θετική κατεύθυνση το σύνολο των προοδευτικών δυνάµεων. Δεν
µπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν προοδευτικές κατ’
όνοµα δυνάµεις να µη στηρίζουν την ενίσχυση διαφάνειας, να µη
στηρίζουν την ενίσχυση της «Διάυγειας» στον ελληνικό δηµόσιο
τοµέα. Γι’ αυτό καλώ και τώρα την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει θετικά, να υπερψηφίσει το άρθρο 23 και µε
αυτόν τον τρόπο να καταδείξει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας
στο ελληνικό δηµόσιο είναι κοινή πεποίθηση της συντριπτικής
Πλειοψηφίας της Βουλής των Ελλήνων.
Θεωρώ επίσης σηµαντικό το γεγονός ότι υπάρχει αποδοχή της
προτάσεως όλων σχεδόν των πλευρών της Βουλής για να µην
υπάρχει άρση της τιµής προς τους διακριθέντες αθλητές, δηλαδή της κατ’ εξαίρεση απόδοσης τιµής µέσω της πρόσληψης.
Βεβαίως, θεωρώ θετική τη ρύθµιση που υπάρχει για τα συγγενικά πρόσωπα των θανόντων υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Επίσης -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- θεωρώ πολύ σηµαντική την ανακοίνωση που έκανε µόλις πριν από λίγο η κυρία
Υφυπουργός, σχετικά µε την αποδοχή από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ότι γίνεται αποδεκτή η τροπολογία την οποία κατέθεσαν Βουλευτές από διαφορετικά κόµµατα,
µεταξύ των οποίων και ο κ. Κουτσούκος από το ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος της ΕΣΑΜΕΑ, της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία.
Στην παρούσα φάση, πρέπει µε κάθε τρόπο, συµβολικό και ουσιαστικό, να καταδεικνύουµε ότι υπάρχει ευαισθησία, ότι υπάρχει
το δίκτυ ασφαλείας και ότι το κράτος λειτουργεί άµεσα, ούτως
ώστε τις ευάλωτες οµάδες να τις προστατεύσουµε στη βαριά
κρίση την οποία βιώνουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε σχέδια νόµου:
Α) «Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012»
Β) «Για την κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2012».
(Παραπέµπονται στην Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της εκτέλεσης του
Προϋπολογισµού του Κράτους)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις
εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορή-
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γηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα
άνω δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Καρπενησίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη για τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Διαπιστώνω µε λύπη πως ο Υπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ
διεκδικεί τον τίτλο του «Υπουργού της αξιολόγησης», δεν µας
είπε σχεδόν τίποτα για τις αξιολογήσεις στο δηµόσιο. Ο κύριος
Υπουργός είναι πραγµατικά ένας άνθρωπος ευπρεπής. Το θέµα
όµως, πιστέψτε µε, δεν είναι προσωπικό. Η πολιτική ευπρέπεια
θεωρώ ότι επιβάλλει στα κοινοβουλευτικά συστήµατα να απαντά
ο Υπουργός στη Βουλή στις αιτιάσεις των Βουλευτών, ιδιαίτερα
όταν αυτές διατυπώνονται δηµόσια και επανειληµµένα.
Οµολογώ ότι ούτε και σήµερα δεν άκουσα έστω κάποια δικαιολογία γιατί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης έχει αρνηθεί τόσες φορές να καταθέσει στη Βουλή τις αξιολογήσεις, που
υποτίθεται ότι έχουν γίνει για φορείς όπως είναι τα νοσοκοµεία
και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Αντ’ αυτού, σήµερα εισέπραξα από την Υφυπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου µια δικαιολογία, θα έλεγα, όσον αφορά το για ποιον
λόγο δεν πρόκειται και στο µέλλον να ενηµερωνόµαστε για το
περιεχόµενο των αξιολογήσεων.
Μου είπε ουσιαστικά ότι καθώς οι αξιολογήσεις εγκρίνονται
από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης και αυτό µετατρέπεται µε τη σηµερινή τροπολογία του Υπουργείου σε συλλογικό όργανο, τα πρακτικά του δεν θα δηµοσιεύονται και ότι
κάποια στιγµή θα αναρτηθούν κάποια σχέδια αξιολογήσεων, τα
οποία όµως είναι άγνωστο σε ποιον χρόνο ανάγονται.
Θεωρώ, όµως, ότι δεν νοείται στο σηµερινό κόσµο της ανοικτής διακυβέρνησης να κρύβονται πρακτικά συµβουλίων. Δεν νοείται Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης που να προωθεί την
αντιµεταρρύθµιση στο δηµόσιο.
Πέραν της πολιτικής ζηµιάς που επέρχεται στην ίδια την Κυβέρνηση, θεωρώ ότι πρόκειται για αδιανόητες πρακτικές συσκότισης των δηµοσίων πολιτικών, που πραγµατικά δεν έχουν θέση
στον 21ο αιώνα.
Θα κλείσω µε δύο λόγια, παρά τις εκτενείς αναφορές που
έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, µιλώντας για τη σηµερινή κατάληψη του Ραδιοµεγάρου της
ΕΡΤ από τα ΜΑΤ. Ήµουν εκεί το πρωί και είδα δυστυχώς από
κοντά τον ωµό, αυταρχικό και κατάφωρα αντισυνταγµατικό τρόπο µε τον οποίο θέλησε ο κ. Σαµαράς να επιβάλει την θέληση
της τρόικας, καταλύοντας κάθε έννοια δηµοκρατίας.
Εγκατέστησε µε τη βία το νέο προπαγανδιστικό του µηχανισµό, τον οποίο ονοµάζει Δηµόσια Τηλεόραση, πρόσωπα επιλεγµένα για να «λιβανίζουν» τον ίδιο και να στηρίζουν το µνηµονιακό
καθεστώς, δηµοσιογράφους που προσελήφθησαν πρόσφατα
µέσα από απολύτως αδιαφανείς διαδικασίες.
Το λέω αυτό, γιατί κάτι παρόµοιο θέλει να πράξει ο κύριος
Υπουργός µε τους δηµοσιογράφους που προσλαµβάνονται σε
άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. Στο άρθρο 24 του παρόντος νοµοσχεδίου εξαίρεσε «φωτογραφικά» από τον έλεγχο προσλήψεων
τις συµβάσεις µίσθωσης έργου δηµοσιογράφων µε το δηµόσιο.
Πρόκειται για µια διάταξη που ανοίγει διάπλατα «παράθυρα»
πρόσληψης κάθε λογής κοµµατικών φίλων από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, λοιπόν, την ώρα που η συγκυβέρνηση
εκδιώκει από την ΕΡΤ ελεύθερους δηµοσιογράφους µε τα ΜΑΤ,
την ίδια ακριβώς ώρα βάζει στην κυριολεξία από την πίσω πόρτα
στο δηµόσιο επιλεγµένα δηµοσιογραφικά φερέφωνα.
Είναι µια απαράδεκτη διάταξη ιδιαίτερα κάτω από τις σηµερινές συνθήκες µνηµονιακής λεηλασίας, η οποία καταδεικνύει τον
απίστευτο φαρισαϊσµό Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε θέµατα
προσλήψεων. Ελπίζω πραγµατικά ότι έστω και την τελευταία
στιγµή θα αποσύρετε αυτήν τη διάταξη, έτσι ώστε να µη συνδε-
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θεί το όνοµα του κ. Μητσοτάκη µε τα σηµερινά έκτροπα στην
ΕΡΤ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Πανούσης, ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Έχουν ειπωθεί όλα και τα αντίθετά
τους για την ΕΡΤ. Λόγοι επέµβασης: Άλλοι µιλάνε για αποκατάσταση της νοµιµότητας και άλλοι για παράνοµη ενέργεια του
κράτους. Τρόποι επέµβασης: Άλλοι µιλάνε για αυταρχισµό και
άλλοι για δικονοµική πρόβλεψη. Συνέπειες της επέµβασης: Άλλοι
µιλάνε για νέες ρήξεις και άλλοι για µια οµαλή εξέλιξη της µετάβασης από το ένα καθεστώς στο άλλο.
Είναι δυνατόν να µιλάµε παράλληλα, να µην µπορούµε, δηλαδή, να βρούµε ένα σηµείο που να φανεί η διαφωνία µας, αλλά
να είναι στο επίπεδο του πραγµατικού; Κινούµαστε άναρχα, ανάµεσα σε µια πολιτικοποίηση της νοµιµότητας και µια νοµικοποίηση της πολιτικής.
Νοµίζω ότι είναι άλλο πράγµα η διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση και άλλο η σύγκρουση λογικής και πραγµατικότητας.
Πρέπει, όµως, να δώσουµε ένα µήνυµα και νοµίζω ότι θα ήταν
θετικό βήµα από την πλευρά της Κυβέρνησης να συγκροτήσει,
σε συνεργασία µε το Προεδρείο της Βουλής, µια διακοµµατική
ad hoc επιτροπή διαπίστωσης και διαχείρισης των συνεπειών του
ιδιώνυµου αυτού κλεισίµατος της ΕΡΤ. Είναι ένα ιδιώνυµο κλείσιµο που αρχίζει από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, πάει
στις υπουργικές αποφάσεις, πάει στο νέο νόµο, πάει στο τρικέφαλο τέρας ΕΡΤ-ΔΤ-ΝΕΡΙΤ.
Ως προς το νοµοσχέδιο θα ήθελα να πω ότι είναι µια απόπειρα
µεταρρύθµισης ηµιτιµωρητικού και ηµιβελτιωτικού χαρακτήρα.
Αν δεν έλθει το ταχύτερο δυνατόν το πλαίσιο µέσα στο οποίο
θα κινηθεί η Δηµόσια Διοίκηση στο µέλλον, τότε θα µείνει στη
µνήµη µας ως µια ακόµη χαµένη ευκαιρία, ένα µετέωρο και δειλό
βήµα προς τον εξορθολογισµό. Κοινό στοιχείο, όµως, του εξορθολογισµού δεν είναι ούτε τα τεχνοκρατικά, ούτε τα τιµωρητικά
στοιχεία του νόµου. Είναι ο απεγκλωβισµός της Δηµόσιας Διοίκησης από το κράτος. Αυτός είναι ο κανόνας στις πολιτισµένες
χώρες. Γι’ αυτό λειτουργεί η δηµοκρατία, χωρίς να έχει ανάγκη
ούτε καν την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Κατσώτης, ειδικός αγορητής του ΚΚΕ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Επειδή αναφέρθηκε προηγουµένως ότι
όλα αυτά τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο είναι αυτά
που σήµερα υλοποιούνται, θέλω να πω ότι είναι σωστό αυτό.
Όµως, αυτά αποτελούν και υλοποίηση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιούνται σε όλες τις χώρες, ακόµα
και σ’ αυτές που δεν έχουν µνηµόνια. Είναι αναγκαία µέτρα για
να εξασφαλίσουν τα µονοπώλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανταγωνιστικότητά τους, την καλύτερη θέση από τα µονοπώλια των
άλλων ιµπεριαλιστικών κέντρων.
Όλο το νοµοθετικό πλαίσιο που έχει παραχθεί, που έχουν ψηφίσει και ψηφίζουν οι κυβερνήσεις υπηρετεί αυτήν ακριβώς τη
στρατηγική, µια στρατηγική που θύµατά της είναι οι εργαζόµενοι
και τα λαϊκά στρώµατα.
Αυτή η στρατηγική υπηρετείται αντικειµενικά µε την άσκηση
της βίας, µε την ένταση του αυταρχισµού, µε την περιστολή δηµοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών.
Ο λαός πρέπει να σηκώσει τη δική του σηµαία, να αγωνιστεί
για το δικό του δρόµο ανάπτυξης, που θα µπορεί πραγµατικά να
λύσει οριστικά προβλήµατα της ζωής του, προβλήµατα που µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε την ίδια την εξουσία του λαού
και βέβαια µε άλλη µορφή οργάνωσης της οικονοµίας.
Όσον αφορά το σχέδιο νόµου, αποτελείται από 25 άρθρα. Τι
το χαρακτηρίζει αυτό το σχέδιο νόµου; Από τα 25 άρθρα τα 19
είναι κατά των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και τα 6 έχουν
κάποιες µικροβελτιώσεις.
Άρα, λοιπόν, το σχέδιο νόµου αυτό είναι αντιδραστικό, χειροτερεύει τη θέση των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και βεβαίως αυτό που θέλει να κάνει είναι να εξασφαλίσει αµοιβές και
σχέσεις εργασίας των εργαζοµένων ίσα µε αυτές που υπάρχουν
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στον ιδιωτικό τοµέα.
Απευθυνόµαστε, λοιπόν, σε αυτούς τους εργαζόµενους του
δηµόσιου τοµέα που αφορά αυτό το σχέδιο νόµου και τους καλούµε να συντονίσουν τον αγώνα τους µε τους εργαζόµενους
του ιδιωτικού τοµέα, µε στόχους που θα υπηρετούν όλους τους
εργαζόµενους, την πλειοψηφία του λαού µας. Τους καλούµε να
εµποδίσουν τα χειρότερα µέτρα που ετοιµάζει η ίδια η Κυβέρνηση και αφορούν πολλές πλευρές της ζωής των εργαζοµένων,
όπως παραπέρα µείωση των µισθών και των συντάξεων, καρατόµηση άλλων δικαιωµάτων, όπως αυτά που κόβονται σήµερα,
κατάργηση των προνοιακών επιδοµάτων -που είναι έτοιµη η Κυβέρνηση- των επιδοµάτων ανεργίας, αύξηση των ορίων ηλικίας,
διεύρυνση των ιδιωτικοποιήσεων, µε µεγάλες συνέπειες για τις
λαϊκές οικογένειες και για τις τιµές που θα κληθούν να πληρώσουν για προϊόντα και υπηρεσίες, όπως νερό κ.λπ.. Θα υπάρξουν
νέοι φόροι και χαράτσια, δυσβάσταχτα για τη λαϊκή οικογένεια,
φόρος για κάθε ακίνητο ή για κάθε σπιθαµή γης που µπορεί να
έχει κάποιος.
Ας ακούσουν οι εργαζόµενοι και ότι τα µέτρα που έχουν πάρει
µε προηγούµενους νόµους, τώρα εφαρµόζονται και δηµιουργούν συνθήκες κόλασης για τους εργαζόµενους και το λαό, ιδιαίτερα στην υγεία, την παιδεία, αλλά και στους χώρους εργασίας.
Περιττό να πούµε ότι η ίδια η δράση των επιχειρηµατιών, για
την εξασφάλιση όλο και µεγαλύτερου κέρδους, αυξάνει την εκµετάλλευση, δηµιουργεί άθλιες συνθήκες αµοιβής της εργασίας.
Σήµερα, ο φιλικός προς την Κυβέρνηση Τύπος φιλοξενεί την συνέντευξη του Υπουργού για τις συνδικαλιστικές άδειες και για να
το στηρίξει κάνει λόγο για µια ακόµα πληγή στην ελληνική κοινωνία.
Είναι γεγονός ότι όποιες ελευθερίες και δικαιώµατα υποχρεώθηκε η αστική τάξη να παραχωρήσει, κάτω από τη µαζική
δράση της εργατικής τάξης, αποτελούν πληγές για το σύστηµα,
το οποίο θέλει πλήρη υποταγή. Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι περίοδοι –µπορώ να πω για πολλά χρόνια- που πολλοί αγωνιστές
πλήρωσαν ακόµα και µε τη ζωή τους τον αγώνα για δηµοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Η αστική τάξη, εκτός των εκτελέσεων, των εξοριών και άλλων
µορφών «συµµόρφωσης», χρησιµοποίησε και διάφορες µορφές
εξαγοράς για να ελέγξουν το κίνηµα, δίνοντας προνόµια, οφίτσια, συντάξεις στους εργατοπατέρες. Πάντα ο στόχος τους
ήταν η χειραγώγηση του εργατικού κινήµατος, ο έλεγχός του.
Έρχεστε σήµερα όχι για να αφαιρέσετε τα οφίτσια από τα στελέχη σας, αλλά για να εµποδίσετε την ανασύνταξη του εργατικού
κινήµατος, να δυσκολέψετε την οργάνωση των εργαζοµένων, τις
οργανώσεις τους.
Η ανασύνταξη, είτε το θέλετε είτε όχι, θα γίνει και θα παραµερίσει τους κυβερνητικούς και αγροτικούς συνδικαλιστές. Το κίνηµα θα ενισχύσει τα ταξικά του χαρακτηριστικά. Θα αναπτυχθούν τέτοιοι αγώνες που αντιστοιχούν στις αγωνίες και στις
προσδοκίες των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων.
Στα καταστατικά των συνδικάτων, όπως είναι γνωστό –αν όχι σε
όλα, στην πλειοψηφία τους- ο κύριος στόχος είναι ο αγώνας για
την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Αυτή θα έρθει έτσι κι αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ σε σχέση µε το νοµοσχέδιο νοµίζω ότι
κατεδείχθη και από τη συζήτηση ότι εάν αφεθεί να υλοποιηθεί
µια τέτοια προοπτική πολύ φοβούµαστε ότι θα οικοδοµηθεί, θα
ξαναχτιστεί, στο όνοµα του να είναι µικρό, ένα φτηνό, πολύ λίγο
ποιοτικό κράτος, δηµόσιο χωρίς να ανθίσταται των µέχρι τώρα
ασθενειών του, δηλαδή των πελατειακών σχέσεων κ.λπ.. Και δεν
αναφέροµαι στο γράµµα πολλών διατάξεων και ρυθµίσεων του
νοµοσχεδίου, που κάποιες απ’ αυτές έχουν και θετικό πρόσηµο.
Έχουν αναφερθεί αναλυτικά ο κ. Μητρόπουλος και οι συνάδελφοί µας. Αναφέροµαι στη γενική αφήγηση και αντίληψη σε σχέση
µε το κράτος, µε το δηµόσιο.
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Σας τονίσαµε και χθες, και δεν ακούσαµε ουδείς εξ υµών να
τοποθετείστε, ότι θα έπρεπε να ξεκινήσετε από το ελάχιστο: Να
µην υπάρχουν οι στρατιές των συµβούλων, να µην υπάρχουν οι
επιπλέον διορισµοί, οι γραµµατείς, οι γενικοί κ.λπ.. Άνετα στη σηµερινή δηµοσιοϋπαλληλία, αν δοθεί βάρος, ρόλος, αξιοσύνη,
αξιολόγηση και οτιδήποτε χρειαστεί µπορεί να στηριχθεί το δηµόσιο. Αυτό σε σχέση µε το νοµοσχέδιο.
Επιτρέψτε µου να πω, σε σχέση µε τη γενικότερη συζήτηση
που εξελίχθηκε σήµερα, ως προς ένα µόνο σηµείο και όχι ως
προς την ΕΡΤ, αλλά µε αφορµή την ΕΡΤ: Το πρωί σας εξέθεσα
επί µακρόν και συγκεκριµένα το ποιος είναι ο ρόλος µας, το τι
δικαιώµατα έχουµε. Είναι κάτι που αφορά όλους µας, ανεξαρτήτως σε ποια παράταξη ανήκουµε. Δηλαδή, αν µπορεί, αν πρέπει,
αν είναι µέσα στο ρόλο του Βουλευτή να έχει το δικαίωµα παραδείγµατος χάριν να περπατάει σε όποιο δρόµο θέλει, όποια
στιγµή ο ίδιος κρίνει και παίρνει το ρίσκο ή την απόφαση να το
κάνει ή την ανάγκη να το κάνει. Επίσης, αν µπορεί να επισκέπτεται και να έρχεται σε επαφή µε τις αρχές µέσα σε δηµόσια κτήρια
ακόµα και στη φάση που γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις σαν αυτή
που έγινε το βράδυ στην ΕΡΤ. Σας είπα ότι επ’ αυτού υπήρξε µία
σαφέστατη πολύωρη και άκρως βίαιη –είναι βιαιότητα οι ασπίδες
και τα χηµικά- παρεµπόδισή µας στο να κάνουµε αυτές τις απλές
ενέργειες ως Βουλευτές.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε καθόλου. Από άλλα κόµµατα δεν αναφέρθηκαν. Ο κ. Βορίδης µας έκανε την τιµή να αναφερθεί σε αυτά τα ζητήµατα. Φαίνεται πως οι άλλοι δεν ασχολούνται. Τα θεωρούν ότι είναι και αυτά νοµοτελειακά. Μαζί µε το
µνηµόνιο και µε την εν γένει νοµική υποχώρηση που έχει υποστεί
η Ευρώπη, η ανθρωπότητα και η χώρα µας αυτά µπορούν να
είναι µία καθηµερινότητα που δεν αγγίζουν και δεν αφορούν. Ο
κ. Βορίδης, όµως, µας έκανε την τιµή να αναφερθεί.
Έχουµε, λοιπόν, εντελώς διαφορετική αντίληψη και σας εγκαλούµε, κύριε Βορίδη, ακριβώς επειδή θα µιλήσετε και ύστερα, να
επανορθώσετε αυτά τα οποία είπατε το πρωί.
Είναι δυνατόν ο ρόλος των εκλεγµένων αντιπροσώπων του
λαού να αρχίζει και να τελειώνει στην προσφορά τους και στην
προσφορά µας εδώ µέσα, δηλαδή στην εκπόνηση του νοµοθετικού και κοινοβουλευτικού έργου; Και ύστερα να πηγαίνουµε µε
τις παντόφλες µας στον καναπέ µας για να βλέπουµε τα δελτία
των οκτώ, πώς διεξάγεται η υπόλοιπη πολιτική, πώς διεξάγονται
οι κοινωνικοί αγώνες, πώς διεξάγονται οι αγώνες για τη δηµοκρατία; Και από εκεί και πέρα να µας λέτε πως στο δρόµο, στο
πεζοδρόµιο -όπως είπατε- στους αγώνες -λέµε εµείς- δεν έχει
κανένα ρόλο ο Βουλευτής, εκεί το ρόλο τον έχει «ΓΑΔΑάρχης»
και η Αστυνοµία;
Δεν είµαστε αστυνοµικό κράτος και είµαι σίγουρος ότι και
εσείς το πιστεύετε αυτό. Δεν είµαστε αστυνοµικό κράτος. Η δηµοκρατία µας δεν είναι σε παρένθεση, δεν βρίσκεται σε καταστολή. Δεν βρισκόµαστε σε έκτακτες συνθήκες ούτε σε κράτος
έκτακτης ανάγκης. Όσοι θέλουν σε αυτήν τη χώρα, επειδή είµαστε σε µνηµονιακές καταστάσεις επί τρία χρόνια στις οποίες µας
βάλατε, δεν ήρθαν εξ ουρανού, να θεωρήσουν ότι είναι κάποιες
ασύµµετρες απειλές που µε ασύµµετρα µέτρα, τύποις δηµοκρατίας θα αντιµετωπιστούν, θα είναι γελασµένοι σε αυτήν τη χώρα.
Σας το είπαµε το πρωί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ ένα λεπτό ανοχή.
Μας απαντήσατε ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο και τα
δικαιώµατα του Βουλευτή. Σας είπα για το Γρηγόρη Λαµπράκη,
πριν σαράντα επτά χρόνια, σε καθεστώς µετεµφυλιακό, παρακράτους, µε απαγορευµένη την πορεία που περπάτησε την ίδια
λεωφόρο του Μαραθώνα, χωρίς κανείς να αποτολµήσει και
αυτόν και όσους τον ακολουθούσαν να τους σταµατήσουν. Εµάς
σήµερα µας είχαν µε τις ασπίδες επί τρεις ώρες και εσείς µου
απαντήσατε, περίπου, «Βεβαίως, τι γυρεύατε εκεί;»
Να µην πω για τον κ. Κουκουλόπουλο, που είπε «καταλαβαίνω
να περπατάτε και να έχετε δικαίωµα, αλλά το λόγο δεν κατάλαβα,
γιατί το κάνατε». Απίστευτα πράγµατα!
Θα περίµενα να ακούσω και από τον Πρόεδρο της Βουλής,
που έχει ακούσει από το πρωί αυτές τις καταγγελίες -βέβαια, δεν
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είναι καταγγελίες, εδώ δεν κάνουµε καταγγελίες, κάνουµε πολιτικές τοποθετήσεις ενώπιον και του ελληνικού λαού- και από
τους Υπουργούς, οι οποίοι κρύφτηκαν σήµερα. Ο κ. Δένδιας, ο
κ. Αθανασίου, ο κ. Κεδίκογλου, ο κ. Καψής, πού βρίσκονται όλοι
αυτοί; Αφήσατε τον κ. Μητσοτάκη να βγάλει το φίδι από την
τρύπα και τον κ. Βορίδη να µας λέει ότι τα δικαιώµατά µας είναι
σε περιστολή. Αυτό δεν το ανεχόµαστε, αυτό δεν θα περάσει!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας
έχει τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουν περάσει δεκαπέντε µήνες µετά την ετυµηγορία του ελληνικού λαού,
που έδωσε εντολή επαναδιαπραγµάτευσης του µνηµονίου και
τερµατισµού των βάρβαρων και αναποτελεσµατικών µέτρων λιτότητας που έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία στο µη παρέκει.
Μετά από δεκαπέντε ολόκληρους µήνες είναι πλέον φανερό
σε όλους πια, σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες,
ότι η Κυβέρνηση Σαµαρά απέτυχε. Απέτυχε να αξιοποιήσει τη
λαϊκή εντολή και να επαναδιαπραγµατευτεί. Απέτυχε να χαράξει
στρατηγική εξόδου. Απέτυχε να συγκρατήσει στοιχειωδώς την
οικονοµική κατάρρευση. Απέτυχε να αντιµετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση που χτυπά πλέον την πόρτα ολοένα και περισσότερων συµπολιτών µας, εκατοµµυρίων συµπολιτών µας που είναι
κάτω από το όριο της φτώχειας, άνεργοι, εξαθλιωµένοι.
Επιλέξατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης,
παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες, τις ψεύτικες και τις απατηλές
προγραµµατικές σας δεσµεύσεις, να ακολουθήσετε το δρόµο
της πλήρους υποταγής στις επιθυµίες και στις επιδιώξεις της
τρόικας.
Ακόµα και όταν οι ίδιοι οι εταίροι µας παραδέχθηκαν τη λάθος
συνταγή, η Κυβέρνησή σας, η Κυβέρνηση Σαµαρά µίλαγε για
«success story».
Ακόµα και όταν οι κυνικοί τεχνοκράτες του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µίλησαν για διαγραφή µέρους του χρέους, η Κυβέρνηση Σαµαρά σιώπησε.
Ακόµα και όταν το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις ευθύνες της τρόικας στην
αποτυχία του µνηµονίου, η Κυβέρνησή σας, η Κυβέρνηση Σαµαρά συνέχιζε να συγκαλύπτει τις ευθύνες.
Σήµερα την αποτυχία των επιλογών σας προσδοκάτε, δυστυχώς, να τη µετατρέψετε σε σκληρή τιµωρία δίχως τέλος για τον
ελληνικό λαό. Μετά τη λεηλασία του εισοδήµατος, τώρα ετοιµάζεστε να λεηλατήσετε και την ίδια την ιδιοκτησία.
Καταστρέφετε τη µικρή και µεσαία διαστρωµάτωση, διαλύετε
την παραγωγική βάση, συρρικνώνετε και τις τελευταίες ελπίδες
της ελληνικής οικονοµίας για ανάκαµψη.
Σ’ αυτές σας τις επιλογές δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι
δεν έχετε πια κανένα κοινωνικό έρισµα, καµµία λαϊκή νοµιµοποίηση. Μόνος σας σύµµαχος σ’ αυτήν την καταστροφική πορεία
µια µικρή ολιγαρχία προνοµιούχων και ευνοηµένων διαπλεκόµενων επιχειρηµατιών.
Ακριβώς όµως επειδή έχετε χάσει κάθε κοινωνική και λαϊκή νοµιµοποίηση, ακριβώς διότι η πολιτική η δική σας και της τρόικας
που εφαρµόζετε έχει χάσει κάθε νοµιµοποίηση στον λαό, προκειµένου να συνεχίσετε το καταστροφικό σας έργο, γίνεστε ολοένα πιο επικίνδυνοι, επικίνδυνοι για την κοινωνία, επικίνδυνοι για
τον τόπο, επικίνδυνοι για τη δηµοκρατία.
Πριν από πέντε µήνες αποφασίσατε πραξικοπηµατικά, χωρίς
να το φέρετε στη Βουλή, και µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου βάλατε λουκέτο στην Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.
Επί µήνες αρνηθήκατε να συµµορφωθείτε µε την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας και επιµένοντας να παρανοµείτε και
να αγνοείτε, να γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας,
το ίδιο το Σύνταγµα της χώρας, ούτε καν αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για το λουκέτο στην ΕΡΤ δεν φέρατε προς
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κύρωση στη Βουλή.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, προχθές µε προκλητικό
τρόπο η κυβερνητική κοινοβουλευτική Πλειοψηφία αποφάσισε
να χαρίσει στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών καναλιών, που επί χρόνια
λειτουργούν µε προσωρινές άδειες που δεν τις έχουν πληρώσει,
αποφάσισε να κάνει δωρεά τη δηµόσια περιουσία των ψηφιακών
συχνοτήτων στους ιδιοκτήτες. Και όλα αυτά, αφού βεβαίως προηγουµένως τους είχε δοθεί το προνοµιακό καθεστώς του παρόχου σήµατος. Δύο µέρες µετά, ολοκληρώνοντας πλήρως την
εκτροπή και τη µετατροπή της κοινοβουλευτικής µας δηµοκρατίας σε µιντιακή δηµοκρατία, εισέβαλαν µε απόφασή σας αστυνοµικές δυνάµεις στο κτήριο της δηµόσιας Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ίδια στιγµή που η Κυβέρνηση Σαµαρά, η Κυβέρνησή σας, ετοιµάζεται να µπήξει για τρίτη
φορά το µαχαίρι στην πληγή µε νέα µέτρα, την ίδια στιγµή που
ετοιµάζεστε να φορολογήσετε ακόµα και τις στάνες και τις
αγροικίες, χαρίζετε εκατοµµύρια στη διαπλοκή και φιµώνετε για
χάρη της την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, την πραγµατική δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Το χειρότερο όµως και αυτό που µας ανησυχεί είναι ότι σήµερα αποφασίζετε να µπείτε νύχτα στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ,
προκειµένου αύριο να µπορείτε, πάλι νύχτα, ήσυχοι, να µπαίνετε
στα σπίτια των ανθρώπων που χρωστάνε, να τα βγάζετε στο
σφυρί, στον πλειστηριασµό. Διότι αυτό απαιτεί η τρόικα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτήν τη θεσµική εκτροπή δεν δικαιούµαστε να την αποδεχθούµε. Εµείς, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν δικαιούµεθα να
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ανεχθούµε, να αποδεχθούµε, αυτήν τη µέγιστη θεσµική εκτροπή.
Βεβαίως η ευθύνη δεν βαραίνει µόνο εµάς. Η ευθύνη τους βαραίνει όλους, τον καθένα και την καθεµιά από τους Βουλευτές
όλων των κοµµάτων και των πτερύγων του Κοινοβουλίου. Η ευθύνη είναι βαριά και η ευθύνη είναι ιστορική. Ας την αναλάβει ο
καθένας και η καθεµιά καθ’ όπως του αναλογεί.
Κύριε Πρόεδρε, ενηµερώνω και εσάς και το Σώµα ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε σήµερα, αξιοποιώντας το άρθρο 142 του Κανονισµού της Βουλής, να καταθέσει
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης Σαµαρά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Η πορεία προς την οικονοµική καταστροφή και την αναξιοπρέπεια του λαού µας πρέπει να σταµατήσει και να σταµατήσει
τώρα.
Οφείλουµε, έχουµε χρέος να την σταµατήσουµε. Η συρρίκνωση και η απαξίωση της δηµοκρατίας πρέπει να σταµατήσει
και να σταµατήσει τώρα. Έχουµε χρέος να την εµποδίσουµε.
Με τη στήριξη της µεγάλης πλειοψηφίας του λαού µας, των
Ελληνίδων και των Ελλήνων, είµαι σίγουρος ότι θα καταφέρουµε
να εµποδίσουµε αυτήν την πορεία, να σταµατήσουµε την καταστροφή και να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις, για να ελπίζουµε για ένα καλύτερο αύριο για εµάς και τα παιδιά µας.
Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω την πρόταση δυσπιστίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Αρχηγέ της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δώσατε µια πολύ µεγάλη ευκαιρία
στην Κυβέρνηση µε την πρόταση την οποία καταθέσατε να αποδείξει ότι η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία είναι ισχυρή και αρραγής και στις επόµενες µέρες θα δοθεί η ευκαιρία να µπορέσουµε
όλοι να τοποθετηθούµε για το πώς αντιλαµβανόµαστε το µέλλον
της χώρας. Η Κυβέρνηση θα είναι παρούσα σε αυτή τη συζήτηση
και µέσα από την ψήφο θα αναβαπτιστεί η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, όπως της αρµόζει, για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις
µεγάλες προκλήσεις της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
κατετέθη πρόταση δυσπιστίας υπογεγραµµένη από πλέον των
πενήντα Βουλευτών που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 142
του Κανονισµού της Βουλής. Στην Κυβέρνηση εναπόκειται να διακόψουµε αυτήν τη στιγµή και να αρχίσει η συζήτηση µετά διήµερον ή να αρχίσει αυτήν τη στιγµή η συζήτηση. Παρακαλώ πολύ,
να µε ενηµερώσετε ποιες είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, να διακόψουµε για ένα πεντάλεπτο για τις συνεννοήσεις σας;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης):Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, θα διακόψουµε για πέντε λεπτά για να συνεννοηθεί και ο
Υπουργός µε την Κυβέρνηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να
απαντήσει αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
Είναι λογικό να συνεννοηθεί ο Υπουργός µε τον Πρωθυπουργό,
µε την Κυβέρνηση. Είναι δυνατόν να αποφασίσουµε αυτήν τη
στιγµή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει
θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα πάρει θέση
τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έπρεπε να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Διακόπτουµε τη
συνεδρίαση για πέντε λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να
τοποθετηθεί επί της κατατεθείσης πρότασης δυσπιστίας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση, αποδεχόµενη την πρόταση δυσπιστίας, προτείνει µε οµόφωνη απόφαση του Σώµατος, η συζήτηση να ξεκινήσει
το συντοµότερο δυνατόν, αλλά να δοθεί επαρκής χρόνος στους
Βουλευτές να επιστρέψουν.
Προτείνουµε, λοιπόν, η συζήτηση να ξεκινήσει αύριο στις
12.00 , να δοθεί η δυνατότητα παράτασης ως προς την εγγραφή
των Βουλευτών µέχρι κάποια ώρα το απόγευµα που θα αποφασίσει το Προεδρείο και να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία το βράδυ
της Κυριακής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η πρόταση που
κάνει η Κυβέρνηση γίνεται οµόφωνα αποδεκτή;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνουµε αποδεκτή την πρόταση
υπό µία βασική προϋπόθεση. Βεβαίως, ότι ο χρόνος από αύριο
στις 12.00 µέχρι την Κυριακή το βράδυ να κατανεµηθεί µε ευθύνη και του Προεδρείου κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει
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ισοτιµία ανάµεσα στην Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση, όσον
αφορά τις οµιλίες.
Το τονίζω αυτό, διότι είναι σηµαντικό στοιχείο. Δεν µπορεί
αυτοί που κάνουν πρόταση δυσπιστίας να είναι αυτοί που δεν θα
µιλάνε από το Βήµα της Βουλής και να έχουµε παρέλαση Υπουργών και Υφυπουργών κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο χρόνος να είναι
στην ουσία για κυβερνητική παρουσία και µόνο.
Κάνω παράκληση προς το Προεδρείο, που είναι λογική νοµίζω.
Μπορείτε να πάρετε µια τέτοια πρωτοβουλία, έτσι ώστε η συζήτηση να διεξαχθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Πανούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κάνουµε δεκτή την πρόταση. Συµφωνούµε. Και συµφωνούµε και µε αυτό που είπε ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ.
Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κάνουµε δεκτή την πρόταση.
Μόνο, σας παρακαλώ, πρέπει να αποσαφηνίσουµε και µέχρι ποια
ώρα θα γίνονται οι εγγραφές των Βουλευτών για να µιλήσουν.
Να το καθορίσουµε από τώρα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς κατόπιν οµόφωνης απόφασης της Ολοµέλειας αποφασίζεται η συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας, την οποίαν κατέθεσαν εβδοµήντα ένας Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδος, ο κ. Τσίπρας, που σύµφωνα µε το
έγγραφο το οποίο κατετέθη και έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 142 του Κανονισµού της Βουλής η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου µε αφορµή τη σηµερινή αυταρχική αστυνοµική επέµβαση
στην ΕΡΤ καταθέτει πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης
για τις διαρκείς παραβιάσεις της δηµοκρατικής νοµιµότητας και
τη δεινή οικονοµική θέση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική
κοινωνία εξαιτίας της βάρβαρης οικονοµικής πολιτικής».
Ακολουθούν οι υπογραφές, οι οποίες είναι πάνω από πενήντα
όπως προβλέπει ο Κανονισµός. Ως εκ τούτου, αυτήν τη στιγµή
ξεκινάει η σχετική διαδικασία.
Κατά το άρθρο 142, οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν είναι
οι εξής: Είτε ξεκινάµε αµέσως τη συζήτηση είτε µετά διήµερον.
Αυτό εναπόκειται στην ευχέρεια της Κυβέρνησης. Ήδη, όµως,
µετά την οµόφωνη απόφαση του Σώµατος, υπάρχει δυνατότητα
παρέκκλισης από το γράµµα του Κανονισµού και η απόφασις
είναι η εξής:
Η συζήτηση αρχίζει αύριο στις 12.00 . Θα επιτραπεί η εγγραφή
των οµιλητών εξαιτίας του ότι πιθανώς συνάδελφοι να έχουν
αναχωρήσει στις εκλογικές τους περιφέρειες µέχρι τις 22.00 . Η
ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή στις 24.00 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να λάβετε υπ’ όψιν και αυτά που
είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όσον αφορά
την παρατήρηση του κ. Λαφαζάνη, ασφαλώς δεν µπορούµε να
αγνοήσουµε τον Κανονισµό, πλην όµως, προφανώς το Προεδρείο θα κάνει προσπάθεια, ούτως ώστε οι χρόνοι να είναι τέτοιοι
που να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι και
σύµφωνα µε τον τρόπο που έχουµε καθιερώσει µέχρι τώρα,
εναλλάξ.
Δεν υπάρχει κανείς άλλος συνάδελφος ο οποίος να θέλει να
τοποθετηθεί.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.19’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013 και ώρα
12.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: «Συζήτηση της
προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που κατέθεσαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας µε εβδοµήντα έναν Βουλευτές του κόµµατός του».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

