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ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν
στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και στη προσαγωγή αυτών, σελ. 6622, 6630, 6631, 6632, 6633, 6635,
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µε τη δηµιουργία Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, σελ. 6480
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και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου σ’ αυτήν
Πρωτοκόλλου», σελ. 6635
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,

σελ. 6480-6628
σελ. 6455-6480, 6638-6642
σελ. 6642-6665
σελ. 6628-6638

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 6631, 6632,
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 6489
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 6482, 6489
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 6632, 6639, 6643, 6646
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6635
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 6482, 6483
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 6482, 6483, 6484, 6489,
6618, 6625
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 6643

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,

σελ. 6639, 6640
σελ. 6633, 6640
σελ. 6639, 6640
σελ. 6641, 6644, 6646, 6647,
6651, 6652, 6653, 6656
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 6618, 6635, 6637
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 6656
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 6630, 6632, 6637, 6639,
6640, 6647, 6651, 6652,
6653, 6656
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 6483, 6484
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 6630, 6631, 6632, 6635,
6637, 6639
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Α. ,
σελ. 6632
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 6640
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
σελ. 6637, 6647
ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 6618
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 6489
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 6475
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 6484
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 6484
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 6484
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 6633
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 6484
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 6631, 6632, 6639, 6640
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 6484
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 6632, 6637
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
σελ. 6637
Γ. Επί της αναφοράς στη µνήµη των πεσόντων ηρώων,
πιλότων της Ελληνικής Αεροπορίας στα Ίµια:
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 6469
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 6473
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 6471
Δ. Επί της αναφοράς στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 6631, 6657
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 6646
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6635, 6640
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 6643
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 6633
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 6622, 6657
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 6630, 6632, 6635, 6640,
6646, 6651, 6652
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 6644
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 6640
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
σελ. 6640, 6647, 6648
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 6642
Ε. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ,
σελ. 6480, 6481
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 6480, 6481
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ,
σελ. 6475, 6476
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 6469, 6471, 6472
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 6482, 6483, 6484
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 6476
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 6469, 6471, 6472
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 6478, 6479, 6480
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 6476, 6477, 6478, 6479,
6480
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 6484

ΚΟΥΖΗΛΟΣ Ν. ,
σελ. 6475, 6476
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 6483, 6484
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 6473, 6474
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 6481, 6482, 6483
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Κ. , σελ. 6476
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 6476, 6477, 6478
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 6473, 6474
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων:
ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 6485
Ζ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 6620, 6624, 6631, 6632,
6633, 6644, 6647, 6648,
6650, 6654, 6656, 6657,
6658, 6659, 6660
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 6646
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6636
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 6627
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 6643, 6644
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 6628, 6629, 6656
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 6633, 6655, 6656, 6658,
6659
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 6640
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 6622, 6624, 6653, 6654,
6655
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 6637, 6638
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 6623, 6624, 6625, 6654,
6655
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 6625, 6631, 6644, 6657,
6659
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 6644, 6645
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ,
σελ. 6618, 6653
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 6625
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
σελ. 6647, 6648
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 6641, 6642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’
Πέµπτη 30 Ιανουαρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 30 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.39’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του B’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Απόστολο Αλεξόπουλο, Βουλευτή B’Αθηνών τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2383) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του εξαθέσιου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Κάσου
διαµαρτύρεται για τα εκπαιδευτικά κενά, στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, του δηµοτικού σχολείου της περιοχής.
Υγείας
2384) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι το Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις αναλώσιµων υλικών
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2385) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας αιτείται
την πρόσληψη έκτακτου επιστηµονικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Iδρύµατος.
Εξωτερικών
2386) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τα Επιµελητήρια Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνης και Λασιθίου. αιτούνται
την εύρεση εναλλακτικής µεθόδου για την καταστροφή του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας, προκειµένου να αποφευχθούν οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2387) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην έλλειψη αντισεισµικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων
στο Δήµο Ηρακλείου.

Εξωτερικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Τουρισµού
2388) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πλατανιά Χανίων
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόµενο εναπόθεσης
και καταστροφής του συριακού χηµικού οπλοστασίου στη λεκάνη της Μεσογείου και ειδικότερα στην υδάτινη περιοχή της δυτικής Κρήτης.
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2389) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ και Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων ΑΕ αιτείται την εξεύρεση χρηµατοδότησης για την ανέγερση δηµοπρατηθέντων νέων σχολικών
µονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2390) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι τοπικοί φορείς του Δήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου Μαγνησίας αιτούνται την εξέταση της
ξαφνικής περικοπής και την επαναφορά των δροµολογίων ΚΤΕΛ
από το Βόλο προς το Πουρί Μαγνησίας.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων - Παιδείας και Θρησκευµάτων
2391) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ και Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του Οργανισµού
Σχολικών Κτηρίων Α.Ε. αιτείται τη χρηµατοδότηση για την ανέγερση νέων σχολικών µονάδων στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2392) Η Βουλευτής Πέλλης κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αλµωπίας διαµαρτύρεται για
την κατάργηση του Υποκαταστήµατος του ΙΚΑ Αριδαίας, γιατί
στερεί από τους δηµότες την αυτοδύναµη εξυπηρέτησή τους,
από µια αναγκαία σε καθηµερινή βάση δηµόσια υπηρεσία.
Πολιτισµού και Αθλητισµού - Παιδείας και Θρησκευµάτων
2393) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία µια οµάδα υποψηφίων «Απόφοιτοι του 2012» αιτείται
την τροποποίηση της νοµοθετικής ρύθµισης που καταργεί το
10% των θέσεων των εισακτέων στις πανελλαδικές εξετάσεις του
2014.
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Εσωτερικών - Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2394) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κισσάµου καταθέτει
τις προτάσεις του σχετικά µε την έλλειψη ανταποκριτών του ΟΓΑ
στον δήµο.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2395) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου
αιτείται τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και την ανακατασκευή του επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής Ξουρίχτι Πηλίου.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
2396) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στον καθορισµό µέτρων για την αντιµετώπιση των εισαγωγών
ακατάλληλου ελαιολάδου από χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2397) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αλµωπίας αιτείται
τη µη κατάργηση του υποκαταστήµατος Αριδαίας και προτείνει
λύσεις.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2398) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Αγροτικοί Σύλλογοι Ζαγοράς,
Πουρίου και Μακρυράχης. προτείνουν µεταρρυθµίσεις στις νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν την υποχρεωτική έναρξη επιτηδεύµατος και την τήρηση βιβλίων εσόδων και εξόδων στους
αγρότες.
Οικονοµικών - Εθνικής Άµυνας - Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2399) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης και το Σωµατείο Εργαζοµένων ΕΛΒΟ Θεσσαλονίκης καταθέτουν τον προβληµατισµό τους σχετικά µε την
πρόθεση απαξίωσης της ΕΛΒΟ και των προσπαθειών πώλησής
της.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
2400) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Οργανισµού Λιµένος Βόλου αιτείται την καταβολή του επιδόµατος
ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στους υπαλλήλους του
Οργανισµού.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2401) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
αιτείται την ανεµπόδιστη συνέχιση της λειτουργίας του «Εθνικού
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού».
Ναυτιλίας και Αιγαίου
2402) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ερασιτεχνικός Αλιευτικός Σύλλογος Καράβου παραθέτει το αίτηµά του για την επανεξέταση
της µετατροπής της λιµενικής υπηρεσίας Αλιβερίου σε παράρτηµα του Λιµεναρχείου Χαλκίδας.
Οικονοµικών
2403) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Μεσσηνίας καταθέτει τον προβληµατισµό του σχετικά µε τις δυσχέρειες στις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συναλλαγές των επαγγελµατιών, σύµφωνα µε τη διάταξη του ν.
4172/2013 και τα εξοντωτικά πρόστιµα των ν. 4174/2013 και ν.
4225/2013.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2404) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ,
Επικρατείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ και Νοµού Αττικής κ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το
Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΗΕΑ θέτει το ζήτηµα των πολύµηνων
οφειλών προς τους εργαζοµένους της ηµερήσιας οικονοµικής
εφηµερίδας «ΕΞΠΡΕΣ», καθώς και της οφειλής των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2405) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Φολεγάνδρου αναφέρεται στο ζήτηµα της ρύπανσης, της παραλίας Αγίου Νικολάου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2406) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τοπικό Συµβούλιο Σικυώνος αποφάσισε την εφαρµογή προσωρινής λύσης για το θέµα της συγχώνευσης των δηµοτικών Σχολείων Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού)
και Μουλκίου του Νοµού Κορινθίας.
Οικονοµικών - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2407) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Β’ Αθηνών κ.κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Οικονοµικών Επιθεωρητών διαµαρτύρεται για την ιδιωτικοποίηση του εισπρακτικού και ελεγκτικού τοµέα στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2408) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Επικρατείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ και Ηρακλείου
κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης Ανατολικής Κρήτης
διαµαρτύρεται για την αδυναµία χορήγησης των βασικών Μέσων
Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στα µέλη του.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2409) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ και Νοµού Αττικής κ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λήµνου αιτείται
την άµεση κάλυψη των κενών ωρών λόγω έλλειψης διδακτικού
και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα δηµοτικά σχολεία του
νησιού.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Οικονοµικών
2410) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) καταθέτει τον προβληµατισµό της σχετικά µε το υπό ψήφιση σχέδιο
νόµου µε τον τίτλο «εθνική αρχή συντονισµού πτήσεων και άλλες
διατάξεις».
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Υγείας
2411) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι γονείς και κηδεµόνες του 1ου
Ειδικού Σχολείου Πειραιά αιτούνται την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την αδιαφορία της κυβέρνησης.
Οικονοµικών
2412) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ,
Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ και Νοµού Αττικής κ.
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η
Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) αιτείται την παροχή πληροφοριών για τα υπέρογκα χρέη της εταιρείας «ΕΞΠΡΕΣ Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ»,
εν όψει της σηµαντικής οικονοµικής ενίσχυσης που έλαβε για την
αναδιάρθρωσή της.
Οικονοµικών
2413) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Γεωργαλάς αιτείται παράταση των πυρόπληκτων δανείων που δόθηκαν µε την
υπουργική απόφαση 36579/Β1666/27-8-2007.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υγείας
2414) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος διαµαρτύρεται για τη διαθεσιµότητα υπαλλήλων
και ιατρών του ΕΟΠΥΥ και καταθέτει προτάσεις, οι οποίες αφορούν τον τοµέα των πολυτέκνων.
Εσωτερικών - Οικονοµικών
2415) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κισσάµου αιτείται συµπληρωµατικής έκτακτης χρηµατοδότησης για την αποκατάσταση
ζηµιών του δήµου.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Εσωτερικών
2416) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναδεικνύει το ζήτηµα
της παραίτησης του αντιδηµάρχου Νάουσας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2417) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η κ. Σοφία Μουτιάγκα διατυπώνει ερωτήµατα για τη
δυνατότητα µετάταξης των εκπαιδευτικών που κατέχουν δεύτερο πτυχίο και βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Ναυτιλίας και Αιγαίου
2418) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναδεικνύει την παραίτηση του εφοπλιστή Απόστολου Βεντούρη από την θέση της
προεδρίας του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2419) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων Α.Ε. εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
τις καθυστερήσεις στη δηµοπράτηση των έργων, σχετικά µε το
διθέσιο ολοήµερο νηπιαγωγείο του Δήµου Καλλονής και το διθέσιο ολοήµερο νηπιαγωγείο του Δήµου Γέρας της Λέσβου.
Πολιτισµού και Αθλητισµού - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής
2420) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία οι εργαζόµενοι της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε (ΕΑΧΑ Α.Ε) διαµαρτύρονται για την
απορρόφηση της οικείας εταιρείας και τη συνεπαγόµενη απόλυση τους, αιτούµενοι την αξιοποίησή τους από το νέο φορέα.
Εξωτερικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Εθνικής Άµυνας - Ναυτιλίας και Αιγαίου
2421) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην ακαταλληλότητα του πλοίου «CAPE RAY», που έχει επιλεγεί
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να πραγµατοποιήσει, εν πλω, την καταστροφή των χηµικών
όπλων της Συρίας στην θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου.
Οικονοµικών
2422) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Καρύδης παραθέτει
τις απόψεις και γνώσεις του σχετικά µε τις µεθόδους διαχείρισης
των καυσίµων που µπορούν να εφαρµοστούν από την κυβέρνηση.
Επικρατείας - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2423) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο τέως Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος και της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών
και Περιχώρων διαµαρτύρεται για τη µεταχείριση την οποία κατά
τη γνώµη του υφίσταται το επάγγελµα του αρτοποιού στην Ελλάδα.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Εξωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Εθνικής Άµυνας - Ναυτιλίας και Αιγαίου
2424) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
σε νέα στοιχεία για την καταστροφή των χηµικών όπλων της Συρίας σε διεθνή ύδατα πλησίον της Κρήτης.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2425) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Γιώργος Καρύδης προτείνει
τη δηµιουργία ταυτότητας ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.
Οικονοµικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2426) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Καρύδης Γιώργος προτείνει
την πληρωµή των συντάξεων σε δύο ηµέρες µηνιαίως µε στόχο
τη διευκόλυνση και τη µείωση του φόρτου εργασιών στις τράπεζες λόγω του ισχύοντος µονοήµερου συστήµατος.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2427) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων στο
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού διατυπώνει τις αντιρρήσεις του σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη κατάργηση
του οικείου Ινστιτούτου, προκειµένου να συνεχίζει να επιτελεί τον
ρόλο του στη στήριξη των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2428) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία φορείς του δηµοτικού διαµερίσµατος Πουρίου του Δήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου του Νοµού
Μαγνησίας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τη µείωση των
δροµολογίων προς το δηµοτικό διαµέρισµα Πουρίου από το
ΚΤΕΛ υπεραστικών γραµµών του Νοµού Μαγνησίας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2429) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων
του Δήµου Ωραιοκάστρου διατυπώνει την αντίθεσή της στην
επένδυση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στη Χαλκιδική
εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων στην περιοχή.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2430) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών και Εµπόρων του Νοµού Ηρακλείου αιτείται την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ΕΙΕΑΔ καθώς και την απόσυρση της διάταξης που προβλέπει την κατάργησή του.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
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2431) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Οργανισµός Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αιτείται την επίλυση των προβληµάτων που απειλούν τη βιωσιµότητα του Οργανισµού.
Οικονοµικών
2432) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Καρύδης προτείνει
µια νέα µέθοδο διενέργειας ελεγχόµενων χρηµατοοικονοµικών
συναλλαγών δραστικού περιορισµού των παραβατικών πράξεων
και του εγκλήµατος.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2433) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης διατυπώνει ερωτήµατα σε
σχέση µε τη διαθεσιµότητα µελών της και αιτείται την επανατοποθέτησή τους.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2434) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Πυροσβεστών Πυρόσβεσης και Διάσωσης Ανατολικής Κρήτης αιτείται τη χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας στη σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
Οικονοµικών
2435) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ρόδου αιτείται την αποκατάσταση κτηρίου της Ροδιακής έπαυλης και της ανάπλασης
του κήπου.
Οικονοµικών
2436) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ, Γεώργιος Καρύδης προτείνει
εναλλακτικά ισοδύναµα µέτρα κάλυψης του ελλείµµατος και
οµαλής εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2437) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αίγινας παραθέτει την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του νησιού ενάντια στην απόφαση χορήγησης άδειας ανάπτυξης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας
στο νησί, η οποία λήφθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Οικονοµικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2438) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Σερρών παραθέτει τις απόψεις του σχετικά µε τη φορολογική πολιτική και
αιτείται την απόσυρση προστίµων που έχουν ήδη θεσπιστεί και
υιοθετούν ανορθολογικά κατά την άποψη του επιµελητηρίου κριτήρια.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2439) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εποχικών Πυροσβεστών του Νοµού Πέλλας αιτείταιι τη στήριξη των αιτηµάτων
τους κατά την διαδικασία αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού
σώµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποφάσεων που αφορούν τους αγρότες και την έναρξη διαπραγµατεύσεων για την αναδιαµόρφωσή τους.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2442) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Κυκλάδων προσκοµίζει στοιχεία αναφορικά µε τις διαρκώς
αυξανόµενες ελλείψεις σε αστυνοµικό προσωπικό στην περιοχή.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2443) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Αγροτικών
και Αστικών Ακινήτων Ιωαννίνων παραθέτει τις απόψεις του σχετικά µε το θέµα της θεσµοθέτησης του ρυθµιστικού σχεδίου
Ιωαννίνων.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2444) Οι Βουλευτές, Πρεβέζης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ,
Α’ Αθηνών κ. ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ, Δράµας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Βοιωτίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ και Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του Δήµου Βύρωνα διατυπώνει τις αντιρρήσεις του
αναφορικά µε το καθεστώς των ανέργων απασχολουµένων στο
πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και αιτείται την
πλήρη εφαρµογή για αυτούς της εργατικής νοµoθεσίας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2445) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στον προβληµατισµό για την τύχη της διαχείρισης των ιδιόκτητων κτηρίων του ΙΚΑ στις περιοχές Χερσονήσου και Αγίου Μηνά.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Υγείας Οικονοµικών
2446) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Οµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος παραθέτει τον προβληµατισµό της σχετικά µε την
απουσία µέριµνας για την εξαίρεση των πολύτεκνων οικογενειών
από την υποχρέωση καταβολής νοσηλείων και εξόδων σε δηµόσια νοσοκοµεία και φαρµακεία και στην απουσία πρόβλεψης για
έκπτωση ρεύµατος σε περιπτώσεις αιθαλοµίχλης.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2447) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κίνηση Πανεπιστηµιακής Αναβάθµισης (ΚΙΠΑΝ) παραθέτει τις απόψεις της σχετικά µε την
φηµολογούµενη κατάργηση των σχετικών κρατήσεων υπέρ των
σχολών και τµηµάτων µηχανικών των ελληνικών πανεπιστηµίων
διά του ΤΣΜΕΔΕ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2448) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο διατυπώνει
ενστάσεις για συγκεκριµένες προτάσεις του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την αντιµετώπιση
της ανεργίας.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2440) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας αναδεικνύει τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΕΠΑΛ Έδεσσας και αιτείται τη στήριξη των καθηγητών του.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Υγείας - Οικονοµικών
2449) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδος παραθέτει τον προβληµατισµό της σχετικά µε την περαιτέρω µείωση των επικουρικών συντάξεων και
την απόφαση καθιέρωσης νοσηλείων κατά την εισαγωγή στα δηµόσια νοσοκοµεία.

Οικονοµικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2441) Η Βουλευτής Πέλλης κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Κοινοπραξία Συνεταιρισµών-Οµάδων
Παραγωγών του Νοµού Ηµαθίας αιτείται την αναστολή όλων των

Τουρισµού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2450) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στις διαµαρτυρίες των ξενοδοχειακών υπαλλήλων εν όψει των
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συνεπειών αντικατάστασης της τοπικής σύµβασης εργασίας
από τις κλαδικές.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
2451) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε δελτίο
Τύπου του Σωµατείου Εργαζοµένων Υπουργείου Πολιτισµού του
Νοµού Λακωνίας για τη µεταφορά αρχαιοτήτων σε στρατόπεδο
της Σπάρτης, εν όψει του µη εκσυγχρονισµού του τοπικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Εσωτερικών
2452) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Σικυωνίων παραθέτει την πάγια θέση των δηµοτικών αρχών και φορέων σχετικά µε τον χαρακτηρισµό της τοπικής κοινότητας
Ψαριού ως µαρτυρικού χωριού.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2453) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) αιτείται την ενεργοποίηση της
δυνατότητας για εισαγωγή στις Αστυνοµικές Σχολές µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2454) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Καρβούνης Δηµήτριος παραθέτει τις απόψεις του σχετικά µε τα άρθρα 23 έως 26 του
νοµοσχεδίου µε τον τίτλο «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις».
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2455) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
απαντά σε ανακρίβειες της επιστολής της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Εργαζοµένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το σχέδιο
νόµου µε τον τίτλο: Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2456) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
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αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Νεµέας αιτείται τη βελτίωση
της σήµανσης η οποία προηγείται της εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νεµέας.
Οικονοµικών
2457) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία κάτοικοι της περιοχής Άνω
Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης αιτούνται να παραιτηθεί το δηµόσιο
από τη διεκδίκηση των ακινήτων που τους ανήκουν.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2458) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου αιτείται την πλήρωση των ελλείψεων προσωπικού στα σχολεία του νησιού µε τη διάθεση στη
διεύθυνση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δύο δασκάλων και µιας
νηπιαγωγού.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2459) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική-Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Έκπαιδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) αιτείται
την απόσυρση των άρθρων 23 έως 26 του νοµοσχεδίου «Εθνική
Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις», εν όψει των
επιπτώσεών τους για τους τεχνικούς µη µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).
Ναυτιλίας και Αιγαίου
2460) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εµπορικού Ναυτικού καταγγέλλει την καταστρατήγηση και την
ουσιαστική κατάργηση της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας από
ακτοπλοϊκή εταιρεία.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2632/14-10-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουίκ Τέρενς - Σπένσερ - Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
96355/16-12-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2. Στην µε αριθµό 3193/29-10-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Μακρή Θεοδώρου Ελένης δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-2210/16-

12-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

«

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

3. Στην µε αριθµό 3929/19-11-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Παναγούλη Ευσταθίου (Στάθη), Αθανασίου Αθανάσιου
(Νάσου) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 192786/ΙΗ ΕΞ /16-12-2013 έγ-

«
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γραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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»
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4. Στην µε αριθµό 3940/19-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Τριαντάφυλλου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 56347/16-
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12-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5. Στην µε αριθµό 4367/28-11-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Κωνσταντινίδη Θεοδοσίου και Γερασιµίδου Ελένης δόθηκε

µε το υπ’ αριθµ. 192715 /ΙΗ ΕΞ/16-12-2013 έγγραφο από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

«

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

6. Στην µε αριθµό 4521/03-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παππά Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Κ.Ε./246/16-12-2013 έγ-

«
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γραφο από τον Υφυπουργό Αθλητισµού η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 466/27-1-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον
Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το θέµα του ονόµατος της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας.
Τον λόγο έχει ο κύριος Πρόεδρος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό των Εξωτερικών που ήρθε να απαντήσει.
Έχουν κατατεθεί οκτώ επίκαιρες ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό της χώρας, προκειµένου να απαντήσει για ένα σοβαρό
εθνικό θέµα. Καµµία από αυτές τις ερωτήσεις δεν απαντήθηκε.
Αρνήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός να προσέλθει στην Αίθουσα
της Βουλής. Και αναφέροντας τη δήλωση του τέως Υπουργού
Εξωτερικών κ. Αβραµόπουλου στη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεµβρίου του 2012 στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άµυνας, σε σχέση
µε την αποδοχή από τη µεριά της Κυβέρνησης της σύνθετης ονοµασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας µε γεωγραφικό προσδιορισµό, ερωτώ, λοιπόν, επί οκτώ
φορές τον Πρωθυπουργό να µας πει εάν η σταθερή θέση της Ελλάδος και η δική του που οδήγησε και στην πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1993 για τη µη αποδοχή του όρου «Μακεδονία» ισχύει ακόµα ή αν έχει αλλάξει.
Καταθέτω την ερώτηση εν συνεχεία στον Υπουργό των Εξωτερικών, διότι εδώ προκύπτουν σοβαρά θέµατα µετά από απαντήσεις που έδωσε και ο ίδιος µέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
Η απόφαση για τη µη χρήση του όρου «Μακεδονία» είναι µία
απόφαση που έχει ληφθεί από το Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών το 1992, παρόντος του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Αυτή
η απόφαση δεν µπορεί να ανατραπεί από καµµία προσωρινή
πλειοψηφία, πλην της συνεδριάσεως του Συµβουλίου Πολιτικών
Αρχηγών, την οποία ζητούµε, ή τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος.
Βλέπουµε ότι πλέον καταπατάται µε αποδοχή της Ελλάδας η
απόφαση 817/1993 του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών. Ο όρος «Μακεδονία» και µάλιστα ως «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» χρησιµοποιείται µε την αποδοχή της ελληνικής Κυβερνήσεως, άνευ διαµαρτυρίας. Καταστρατηγείται η
απόφαση των Αρχηγών κρατών των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας τον Ιούνιο
του 1992, όπου ο τότε Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατέθεσε κι έγινε δεκτή παράγραφος από το σύνολο των
πολιτικών Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µη χρήση
του όρου «Μακεδονία» και των παραγώγων του.
Εδώ βλέπουµε ότι η Βελγική Προεδρία σε επίσηµη ανακοίνωσή της -που την κατέθεσα στη Βουλή και δεν έλαβα ουδεµία
απάντηση µε προτροπή του Πρωθυπουργού προς τον Υπουργό
Άµυνας- αναφέρει ότι το δεύτερο εξάµηνο του 2014 προχωράει
σε σύσταση Ευρωπαϊκού Στρατού µε τη συµµετοχή του Στρατού
της Δηµοκρατίας της Μακεδονίας. Καµµία αντίδραση δεν είδαµε
σε διπλωµατικό επίπεδο και καµµία απάντηση δεν ακούσαµε στο
Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο
πια ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να απαντήσει. Θα προχωρήσει σε
οποιαδήποτε λύση, ερήµην της Βουλής των Ελλήνων; Θα αρνηθεί να φέρει στη Βουλή των Ελλήνων το θέµα αυτό; Εµείς δηλώνουµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες ότι είµαστε αντίθετοι µε οποιαδήποτε χρήση του όρου «Μακεδονία», ακολουθώντας την απόφαση των πολιτικών Αρχηγών του 1992, την απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, την
απόφαση των Αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λισαβόνας.
Θέτουµε πλέον ξεκάθαρα ότι ή θα συγκληθεί Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ή θα οδηγηθούµε σε δηµοψήφισµα για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν µπορεί καµµία προσωρινή πλειοψηφία να προχωρήσει σε αυτήν τη συµφωνία. Ζητάµε εδώ και
καιρό ενηµέρωση, η οποία βεβαίως δεν µπορεί να γίνει σε δύο
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λεπτά, για το τι ζήτησε η ελληνική πλευρά από το διαµεσολαβητή
κ. Νίµιτς. Όταν υπάρχει διαµεσολαβητής, σηµαίνει ότι η µία και
η άλλη πλευρά καταθέτουν τις προτάσεις τους. Τι προτάσεις κατέθεσε η Ελλάδα;
Τέλος, ζητούµε, κύριε Πρόεδρε, την καταγγελία της Ενδιάµεσης Συµφωνίας, η οποία δεν έχει ανανεωθεί, σιωπηρώς έχει ανανεωθεί από το 2002 και η οποία ουσιαστικά έχει καταπατηθεί
απόλυτα από τη µεριά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας
της Μακεδονίας και ως προς τη χρήση συµβόλων και ως προς
τις προκλητικές πολιτικές απέναντι στην Ελλάδα και ως προς όλα
εκείνα τα άρθρα τα οποία έγιναν και υπεγράφησαν µε σκοπό την
εξοµάλυνση των σχέσεων. Η µόνη εξοµάλυνση που έχει γίνει
είναι από τη µία µεριά να γίνονται µπίζνες που ήταν λαθρεµπόριο
στο παρελθόν και σήµερα είναι επίσηµες δήθεν επιχειρηµατικές
συµφωνίες και εδώ στη Βουλή των Ελλήνων να έρχεται Σκοπιανός Βουλευτής και να προκαλεί, χρησιµοποιώντας τον όρο «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» χωρίς την αντίδραση ούτε του
Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Τραγάκη, που παρίστατο, ούτε του
Υπουργού των Εξωτερικών. Είναι ξεκάθαρη πια η θέση που θα
πρέπει να λάβει η Κυβέρνηση στη Βουλή των Ελλήνων.
Να πούµε, τέλος, ότι αν δεν υπάρχει καταγγελία της Ενδιάµεσης Συµφωνίας, εάν δεν υπήρχε προσφυγή για τις παραβιάσεις
από τη µεριά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας εκ µέρους της Ελλάδος µέχρι τώρα στο Δικαστήριο της
Χάγης που θα δικαίωνε την Ελλάδα, το αποτέλεσµα θα είναι -και
προειδοποιούµε και καταγράφεται στα Πρακτικά- ότι θα έχουµε
πιθανώς άλλη µία προσφυγή από την άλλη πλευρά εις βάρος της
Ελλάδας -µε την Ενδιάµεση Συµφωνία εν ισχύι - που θα καταδικάσει τη χώρα µας και ευθύνη θα έχει η σηµερινή Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός των Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου πριν απαντήσω στην ερώτηση του Προέδρου των
Ανεξάρτητων Ελλήνων να εκφράσω εκ µέρους της Κυβέρνησης
και -είµαι βέβαιος- εκ µέρους όλης της Βουλής των Ελλήνων την
τιµή της πολιτείας στη µνήµη των ηρώων που έπεσαν εν ώρα
υπηρεσίας στα Ίµια στις 31 Ιανουαρίου 1996.
Τιµούµε την µνήµη των υποπλοιάρχων Παναγιώτη Βλαχάκου
και Χριστόδουλου Καραθανάση, καθώς και τη µνήµη του αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ζήτηµα του ονόµατος των
Σκοπίων, θα έλεγα όµως γενικότερα της θέσης τους στα Δυτικά
Βαλκάνια και της ευρωατλαντικής προοπτικής τους, είναι πάντοτε ένα από τα σηµαντικά ανοιχτά κεφάλαια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Βεβαίως, δεν µπορεί να συγκριθεί η σηµασία του ζητήµατος
αυτού µε τα µείζονα διαχρονικά εθνικά θέµατα, κυρίως µε την
ανοιχτή πληγή της Κύπρου, αλλά και µε την ένταση που κατά καιρούς εµφανίζεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και µε την
ανάγκη να υπάρχει εφαρµογή και σεβασµός του Διεθνούς Δικαίου σε όλο τον θαλάσσιο και εναέριο χώρο του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου.
Πράγµατι, στη διαδροµή που έχει διανύσει το ζήτηµα του γειτονικού µας κράτους, η αρχική ελληνική θέση, που είχε διατυπωθεί µάλιστα πανηγυρικά σε συµβούλιο Αρχηγών των πολιτικών
κοµµάτων υπό τον τότε Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ήταν πως η
Ελλάδα δεν µπορεί και δεν πρόκειται να δεχθεί ονοµασία του
κράτους αυτού που περιλαµβάνει τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγά του.
Όπως θα θυµάται και ο ερωτών Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, αυτό συνέβη πριν την κρίσιµη ηµεροµηνία της 7ης Απριλίου 1993, όταν επί κυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας, επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η Ελλάδα απεδέχθη την
απόφαση 817 της 7ης Απριλίου 1993, µε την οποία το Συµβούλιο
Ασφαλείας συνέστησε προς τη Γενική Συνέλευση να αποδεχθεί
την ένταξη του γειτονικού µας κράτους στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών µε το προσωρινό όνοµα «The Former Yugoslav Republic of Macedonia», «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της
Μακεδονίας».
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Αφού ενετάχθη έτσι στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών το γειτονικό µας κράτος, το Συµβούλιο Ασφαλείας µε την απόφασή
του αυτή, την 817/1993, και την απόφαση που ακολούθησε, την
845/1993, συνέστησε προς τα δύο µέρη να επιλύσουν τη διεθνή
διαφορά που έχει ανακύψει ως προς το όνοµα µέσα από τη µεσολαβητική προσπάθεια των συµπροέδρων της συνδιάσκεψης
που τότε ήταν συγκροτηµένη και λειτουργούσε σε σχέση µε την
τέως Γιουγκοσλαβία. Τους δύο συµπροέδρους διαδέχθη ο ειδικός απεσταλµένος του Γενικού Γραµµατέα του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών, στην αρχή ο κ. Σάιρους Βανς και στη συνέχεια
ο πρέσβης κ. Μάθιου Νίµιτς, που συνεχίζει τη δραστηριότητα
αυτή περίπου τα είκοσι τελευταία χρόνια.
Όταν το 1993 ανέλαβε τα καθήκοντά της η τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, η κατάσταση που είχε διαµορφωθεί ήταν αυτή ως προς τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών και
ταυτόχρονα η διαµόρφωση ενός µεγάλου -δυστυχώς- καταλόγου
χωρών που είχαν αναγνωρίσει διµερώς το γειτονικό µας κράτος
µε το λεγόµενο συνταγµατικό του όνοµα.
Τότε ελήφθη µια ιστορική απόφαση από το Υπουργικό Συµβούλιο του 1995, του οποίου είχα την τιµή να είµαι µέλος ως
Υπουργός Τύπου και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, για την επιβολή ειδικών περιοριστικών εµπορικών και οικονοµικών µέτρων,
του λεγοµένου εµπάργκο, σε σχέση µε τη γειτονική µας χώρα.
Και η επιβολή του εµπάργκο αυτού και η δικαστική µάχη, που
άνοιξε ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε,
οδήγησε στην Ενδιάµεση Συµφωνία του 1995, τη συµφωνία της
Νέας Υόρκης µεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δυο χωρών,
του Κάρολου Παπούλια και του Μπράνκο Τσερβενκόφσκι, την
οποία συνυπέγραψε εν είδει µαρτυρίας ο ειδικός αποσταλµένος
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, ο Σάιρους Βανς. Από τότε,
από τον Απρίλιο του 1993, οπότε στον Οργανισµό Ηνωµένων
Εθνών γίνεται χρήση του όρου «Μακεδονία» µε προσδιορισµούς
ιστορικούς που θέλουµε να γίνουν προσδιορισµοί όχι ιστορικοί
ή πολιτειακοί αλλά προσδιορισµοί γεωγραφικοί, χρησιµοποιείται
διεθνώς ένα σύνθετο όνοµα που περιέχει τον όρο «Μακεδονία».
Από τότε, λοιπόν, όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές κυβερνήσεις
στις προγραµµατικές τους δηλώσεις ενώπιον της Βουλής των
Ελλήνων, δυνάµει των οποίων έλαβαν ψήφο εµπιστοσύνης, όλες
οι κυβερνήσεις -η κυβέρνηση Σηµίτη, η κυβέρνηση Κώστα Καραµανλή, η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, η κυβέρνηση Λουκά
Παπαδήµου, η Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά- διατυπώνουν τη
θέση ότι η Ελλάδα µε µετριοπάθεια, µε διάθεση απολύτου σεβασµού του Διεθνούς Δικαίου, των αποφάσεων του Συµβουλίου
Ασφαλείας, του Γενικού Γραµµατέα και του προσωπικού του
απεσταλµένου µετέχουν στη διαδικασία, µετέχουν δηµιουργικά.
Η Ελλάδα είναι έτοιµη να δεχθεί µια σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό στον όρο «Μακεδονία» που θα διαφοροποιεί σαφέστατα το κράτος αυτό από την ελληνική Μακεδονία
και, βεβαίως, θέλουµε ένα τέτοιο όνοµα erga omnes, δηλαδή ένα
όνοµα για κάθε χρήση εσωτερική και διεθνή, διµερή και πολυµερή. Αυτήν τη θέση τη διατυπώνουµε σε όλες µας τις συναντήσεις µε το Γενικό Γραµµατέα Ηνωµένων Εθνών. Αυτήν τη θέση
διατυπώνουµε σε όλα τα διεθνή fora. Αυτήν τη θέση διατυπώνουµε στις συναντήσεις µας µε τον ειδικό απεσταλµένο κ. Μάθιου Νίµιτς. Αυτήν τη θέση διατυπώνουµε και απευθείας στους
γείτονές µας, γιατί έχουν µεσολαβήσει πολλές σε αριθµό επαφές
σε επίπεδο Πρωθυπουργών παλαιότερα και σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών.
Δεν γίνεται δεκτή η θέση αυτή. Και δεν γίνεται δεκτή γιατί
αναµφίβολα η άλλη πλευρά δεν έχει καµµία διάθεση καλόπιστης
συµµετοχής στον διάλογο. Δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και δεν
σέβεται τη µετριοπάθεια και την δηµιουργική και υπεύθυνη θέση
της ελληνικής πλευράς. Η βασική αντίρρησή τους είναι πως
δήθεν δεν είναι δυνατόν να µεταβληθεί το συνταγµατικό τους
όνοµα για λόγους εθνικής και θεσµικής αξιοπρέπειας.
Όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά-πυκνά
προχωρούν σε αναθεωρήσεις των συνταγµάτων τους, για να
εναρµονίζεται το εθνικό σύνταγµα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Δίκαιο ή µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και έτσι, σταδιακά να συγκροτείται ένας
ενιαίος ευρωπαϊκός συνταγµατικός χώρος. Επίσης, η ίδια Συµ-
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φωνία της Οχρίδας, η διεθνοτική συµφωνία, που είναι θεµέλιο
της πολιτικής ύπαρξης και λειτουργίας του γειτονικού µας κράτους, είναι στην πραγµατικότητα µια διφυής συµφωνία, η οποία
έχει και διεθνή και συνταγµατικά χαρακτηριστικά και, φυσικά,
έχει µεταβάλει τα συνταγµατικά δεδοµένα της γειτονικής µας
χώρας.
Αυτό είναι το περίγραµµα της θέσης µας που είναι διατυπωµένη και λειτουργεί από τότε που έχουµε αποδεχθεί, όπως είχαµε υποχρέωση, τη σχετική απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Δεν είναι όµως αυτό το θέµα -και θέλω να το τονίσω απευθυνόµενος στη Βουλή των Ελλήνων- σε σχέση µε το εξαιρετικά κρίσιµο ζήτηµα που είναι η ευρωατλαντική προοπτική της γειτονικής
µας χώρας. Κατ’ αρχάς, οι γείτονές µας προφανώς γνωρίζουν
ότι παρά την κρίση, κατά τη διάρκεια της κρίσης και µετά την
κρίση η Ελλάδα είναι πάντα ο πιο σηµαντικός γείτονάς τους και
ο πιο σηµαντικός εµπορικός και οικονοµικός εταίρος. Η Ελλάδα
είναι πάντα ο πρώτος ξένος άµεσος επενδυτής στα Σκόπια. Το
λιµάνι της Θεσσαλονίκης γεωγραφικά ήταν, είναι και θα είναι η
βασική τους έξοδος προς τη Μεσόγειο και η Ελλάδα είναι ο αγαπηµένος προορισµός όλων των τουριστών που προέρχονται από
τη χώρα αυτή.
Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Υπάρχουν άλλες χώρες στην περιοχή, γειτονικές µας χώρες, χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που έχουν διµερή ζητήµατα σεβασµού του
Διεθνούς Δικαίου µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της
Μακεδονίας, απείρως σοβαρότερα απ’ ότι είναι το ζήτηµα του
ονόµατος.
Γιατί, φυσικά, το ζήτηµα του ονόµατος µάς ενδιαφέρει επειδή
πίσω από αυτό κρύβεται ένα πρόβληµα περιφερειακής σταθερότητας, ειρήνης, σεβασµού των υφισταµένων συνόρων και λανθάνοντος ή και εµφανούς αλυτρωτισµού. Τέτοια ζητήµατα υπάρχουν στη σχέση µε τη Βουλγαρία, για παράδειγµα, η οποία θέτει
ζητήµατα ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας εκ µέρους των Σκοπίων, ζητήµατα συνταγµατικού αλυτρωτισµού, ζητήµατα σεβασµού ιστορικών γεγονότων και καταστάσεων.
Υπάρχει όµως και κάτι το οποίο είναι ακόµη πιο κρίσιµο. Είχα
την ευκαιρία και στην τελευταία Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και στην τελευταία συνεδρίαση του Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζήτησε ζητήµατα διεύρυνσης, να καταστήσω σαφές ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την ένταξη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση επειδή είναι ανοιχτό το ζήτηµα του ονόµατος, για το
όνοµα, επειδή θέλουµε να επιβάλουµε την αλλαγή του ονόµατος.
Η επίλυση του διεθνούς νοµικού ζητήµατος σε σχέση µε το
όνοµα είναι υποχρέωση σεβασµού των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας και γενικότερα του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών. Η ένταξη της γειτονικής µας χώρας στους νατοϊκούς και
ευρωπαϊκούς θεσµούς µπορεί να γίνει –και θα γίνει- µόνο όταν
ισχύσουν όλα τα γενικά κριτήρια που ισχύουν για όλα τα υποψήφια κράτη µέλη, που επιδιώκουν τη συµµετοχή τους στου ευρωατλαντικούς θεσµούς και πιο συγκεκριµένα στο ΝΑΤΟ και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα κριτήρια αυτά, ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σχηµατοποιηµένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι τα λεγόµενα γενικά πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Αντίστοιχα είναι και τα
κριτήρια που ισχύουν στο ΝΑΤΟ. Τα κριτήρια αυτά είναι ο σεβασµός της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, ο σεβασµός των
θεµελιωδών δικαιωµάτων, ο σεβασµός του Διεθνούς Δικαίου και
των σχέσεων καλής γειτονίας, ο σεβασµός της περιφερειακής
σταθερότητας, η συµβολή στους σκοπούς που έχει είτε η Ατλαντική Συµµαχία είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέτοιου είδους ζητήµατα θέτουν όλα τα κράτη, για όλα τα υποψήφια κράτη. Αυτό έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί αλλιώς
θα µπορούσε να προβληθεί ο ισχυρισµός ότι επί τη βάσει των
αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, µε τη χρήση της προσωρινής ονοµασίας µπορεί κανείς να εντάσσεται σε όλους τους διεθνείς οργανισµούς.
Δεν είναι, όµως, θέµα ονοµασίας, προσωρινής ή οριστικής.
Είναι ένα ευρύτερο ουσιαστικό ζήτηµα σεβασµού του Διεθνούς
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Δικαίου, σεβασµού του ευρωπαϊκού κοινοτικού κεκτηµένου, σεβασµού όλων αυτών των κριτηρίων που έχουν κωδικοποιηθεί
πλέον στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων
της 17ης Δεκεµβρίου του 2013 και έχουν επικυρωθεί µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 19ης και 20ης Δεκεµβρίου 2013.
Για να ανοίξει η ευρωπαϊκή προοπτική, λοιπόν, πρέπει να γίνει
σεβαστή όλη αυτή η δέσµη κριτηρίων και πιο συγκεκριµένα,
επειδή η γειτονική µας χώρα έζησε ένα οξύ πολιτικό και θεσµικό
πρόβληµα δηµοκρατίας και κράτους δικαίου, µε τα γεγονότα της
24ης Δεκεµβρίου 2012, πρέπει να γίνει σεβαστή και να εφαρµοστεί η πολιτική συµφωνία που έχει συναφθεί την 1η Μαρτίου
2013, η οποία πλέον είναι όρος των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το οποίο περιµένει από τη γειτονική µας
χώρα απτά –έτσι ακριβώς λέει η απόφαση- βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή.
Και επειδή πρόκειται να επισκεφθώ και τις έξι πρωτεύουσες
των Δυτικών Βαλκανίων ως Πρόεδρος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά προτίθεµαι να πω και στην επίσκεψή
µου στα Σκόπια.
Εάν γίνει αντιληπτό από τους γείτονές µας ότι πρέπει να κάνουν τα βήµατα που απαιτεί το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και το Διεθνές Δίκαιο, η Ελλάδα θα συµβάλει όσο µπορεί περισσότερο,
άµεσα, ουσιαστικά, πρακτικά, στη διασφάλιση αυτής της προοπτικής τους.
Σε σχέση τώρα µε το δηµοψήφισµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν έχετε την καλοσύνη, τελειώνετε, κύριε Πρόεδρε. Έχετε και τη δευτερολογία
σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καµµένε, κύριε Πρόεδρε, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, το
δηµοψήφισµα είναι ένα επιχείρηµα που εµµέσως διατυπώνει διεθνώς µόνο ο κ. Γκρουέφσκι, ο Πρωθυπουργός της γειτονικής
µας χώρας, ο οποίος για να ενισχύσει το επιχείρηµά του ότι δεν
µπορεί να µεταβληθεί το λεγόµενο συνταγµατικό όνοµα της
χώρας αυτής, το οποίο θεωρεί ως άβατο, λέει «µα, ούτως ή
άλλως θέλουµε και δηµοψήφισµα για τέτοιου είδους συνταγµατική αλλαγή». Πρόκειται, δηλαδή, στην πραγµατικότητα για µία
υπεκφυγή, για ένα προσχηµατικό επιχείρηµα.
Δεν µπορούµε να του επιτρέψουµε να αναβαθµίσει το επιχείρηµά του αυτό µιλώντας εµείς για δηµοψήφισµα. Διότι, φυσικά
τα δηµοψηφίσµατα όταν γίνονται και εάν γίνονται, γίνονται εκατέρωθεν. Δεν µπορείς να αρνηθείς στον άλλον να κάνει δηµοψήφισµα για να οχυρωθεί πίσω από το δηµοψήφισµα, δηλαδή πίσω
από το λεγόµενο συνταγµατικό όνοµα, δηλαδή πίσω από την
αδιαλλαξία και την έλλειψη παραγωγικής διάθεσης στα θέµατα
αυτά.
Η δε καταγγελία της Ενδιάµεσης Συµφωνίας θα σήµαινε ανατροπή του διεθνούς νοµικού πλαισίου µέσα στο οποίο κινείται επί
χρόνια το θέµα αυτό, χωρίς να βλέπω ποιο είναι το όφελος και
γιατί η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει το βάρος της ανατροπής του
διεθνούς νοµικού πλαισίου.
Και ενώ προτείνουµε κάτι το οποίο είναι φιλικό, δηµιουργικό,
συγκεκριµένο, υπεύθυνο, έχει προοπτική για την περιοχή, είναι
ευρωπαϊκό, είναι σύγχρονο, σέβεται τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, πρέπει να δίνουµε εξηγήσεις γιατί θέτουµε
σε αµφισβήτηση το διεθνές νοµικό πλαίσιο.
Πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ποιες είναι οι διαδικασίες οι
οποίες υπάρχουν στον ΟΗΕ, ποιες είναι οι διαδικασίες που υπάρχουν όχι µόνο στο Συµβούλιο Ασφαλείας αλλά και στη Γενική Συνέλευση.
Όταν, λοιπόν, θέλουµε να προστατεύσουµε τα συµφέροντα
της χώρας, όταν θέλουµε να εφαρµόσουµε µία εξωτερική πολιτική η οποία δεν είναι ρητορική, αλλά είναι συγκεκριµένη, είναι
εξωτερική πολιτική η οποία βασίζεται σε χειρισµούς και έχει ως
υπόβαθρο γνώση και διορατικότητα, πρέπει να κάνουµε αυτά τα
οποία περιγράφω. Και γύρω από αυτά απαιτείται πράγµατι η µέγιστη, η απόλυτη εθνική συναίνεση.
Θα ήθελα και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να µετέχουν στο φάσµα
της εθνικής συναίνεσης γύρω από τα θέµατα αυτά. Αναµφίβολα,
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όµως, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των θέσεων που έχουν κατά καιρούς διατυπώσει τα κόµµατα της Βουλής των Ελλήνων, υπάρχει
ευρύτατη συναίνεση γύρω από το θέµα αυτό που διαχρονικά συνιστά και τη θέση των ελληνικών κυβερνήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Την επέτειο της «µαύρης» νύχτας των Ιµίων, της µέρας
εκείνης όπου τρεις Έλληνες Αξιωµατικοί ήρωες, Καραθανάσης,
Βλαχάκος και Γιαλοψός έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος, στη
Βουλή των Ελλήνων έχουµε ουσιαστικά µία οµολογία εθνικής
ήττας και υποχώρησης.
Όσον αφορά το θέµα των Ιµίων, τιµή θα αποδώσουµε στους
ήρωες όταν αποδειχθεί τι πραγµατικά έγινε εκείνη την ηµέρα,
πώς έπεσε το ελικόπτερο µε τους ήρωες και τι έγινε µε τις εντολές οι οποίες εδόθησαν από την πολιτική ηγεσία µίας κυβέρνησης, η οποία τόλµησε να πει να αφήσουµε τον αέρα να πάρει τη
σηµαία από τα Ίµια, της κυβέρνησης Σηµίτη, µιας κυβέρνησης
της ντροπής.
Σε αυτή, λοιπόν, την επέτειο η απάντηση του Υπουργού των
Εξωτερικών της Ελλάδας ουσιαστικά είναι, η ανατροπή της απόφασης του Συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών το 1992, η ανατροπή της απόφασης της Λισαβόνας των Αρχηγών κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανατροπή της επίσηµης θέσης του σηµερινού Πρωθυπουργού, ο οποίος έριξε την κυβέρνηση για τη
µη χρήση του όρου «Μακεδονία».
Ακούσαµε µε προσοχή να λέει ο Υπουργός επί των Εξωτερικών
ότι η ελληνική θέση είναι ο γεωγραφικός προσδιορισµός, δηλαδή
το «Βόρεια Μακεδονία» αποδέχεται ουσιαστικά η ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό είναι αλλαγή της πολιτικής. Και δεν υπάρχει ψήφος εµπιστοσύνης, κύριε Βενιζέλο.
Κατ’ αρχάς, µε τον γεωγραφικό προσδιορισµό «Βόρεια Μακεδονία», τι κάνουµε; Αποδέχεται η Κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό
αυτόν που την έριξε το ’93 -γι’ αυτόν τον ίδιο λόγο φαίνεται ότι
ήταν οι ψηφιακές συσκευές και ο κ. Κόκκαλης εκείνη την εποχή,
αποδεικνύεται πλέον σε αυτήν την Αίθουσα- ότι ουσιαστικά µε
τον γεωγραφικό προσδιορισµό, τις µειονότητες των Αλβανών,
των Βούλγαρων, των Ροµά, των Ελλήνων, τους προσδιορίζουµε
ως Μακεδόνες;
Διότι ο γεωγραφικός προσδιορισµός καταλήγει σε εθνικό
προσδιορισµό και ουσιαστικά υπαναχωρεί η Ελλάδα από τις πάγιες θέσεις της. Αυτό είναι θέµα προς δηµοψήφισµα στην Ελλάδα.
Άκουσα να µιλάτε περί της ψήφου εµπιστοσύνης, κάτι το οποίο
επαναλάβατε και στο Εθνικό Συµβούλιο. Δεν ήθελα να το πω
αυτό, γιατί οι συνεδριάσεις του Εθνικού Συµβουλίου είναι απόρρητες. Μου µετεφέρθη από τους συµµετέχοντες, από τον κ.
Κουίκ και τον κ. Γιαννέλη.
Θα σας πω ότι είχα την τιµή να συµµετέχω στην κυβέρνηση
του Κώστα Καραµανλή και να ξέρω πολύ καλά τι έγινε εκείνο το
βράδυ στο Βελιγράδι, που και οι Υπουργοί της τότε κυβέρνησης
πίεζαν προκειµένου να µην βγει ο Κώστας Καραµανλής, ο Πρωθυπουργός της χώρας, και να αρνηθεί την είσοδο των Σκοπίων
στο ΝΑΤΟ µε την ονοµασία «Δηµοκρατία της Μακεδονίας».
Θα σας θυµίσω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -θα έχετε άλλωστε στα
χέρια σας όλα τα αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών- ότι
τότε στο Βελιγράδι ο Πρόεδρος Μπους βρήκε µία ενδιάµεση
λύση. Πρότεινε στον τότε Πρωθυπουργό της χώρας, στον κ. Καραµανλή, να γίνει δεκτή η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία
της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ µε το όνοµα «Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δηµοκρατία της Μακεδονίας». Και η απάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος ήταν «Όχι»! Αυτή είναι η πάγια θέση της Ελλάδος!
Η πάγια θέση της Ελλάδος είναι ότι υπήρχαν κυβερνήσεις ενδοτικές, όπως η κυβέρνηση Σηµίτη, η οποία υπέγραψε την Ενδιάµεση Συµφωνία που προβλέπει το πώς θα πρέπει το Σύνταγµα
αυτής της Δηµοκρατίας να µην προκαλεί την Ελλάδα, να µη χρησιµοποιεί εθνικά σύµβολα.
Και η Ελλάδα, ενώ είχε τη δυνατότητα από την Ενδιάµεση Συµφωνία να προσφύγει στη Χάγη για την παραβίαση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας από την πλευρά των Σκοπίων, στο όνοµα της
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καλής γειτονίας δεν έπραξε τίποτα! Άφησε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας να προσφύγει στη Χάγη και
να χάσουµε ουσιαστικά το δικαστήριο.
Και αυτό το έκανε, γιατί αυτή ήταν η πολιτική µας, ότι εµείς θα
είµαστε τα καλά παιδιά που δεν θα διεκδικούµε τα εθνικά δίκαια
που προκύπτουν από τις διεθνείς συµφωνίες, ενώ εκείνοι και το
έκαναν στη Χάγη µία φορά και θα το ξανακάνουν σας λέµε.
Γι’ αυτόν τον λόγο είτε θα έπρεπε η Ελλάδα και το Υπουργείο
Εξωτερικών να προσφύγει στη Χάγη για τις παραβιάσεις από τη
µεριά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας
της Ενδιαµέσου Συµφωνίας ή να την καταγγείλει.
Τι να κάνεις µία συµφωνία, όταν χρησιµοποιείται µόνο από τη
µία πλευρά; Και µάλιστα «η µία πλευρά» αποτελεί και ήττα της
Ελλάδος, µε τότε Υπουργό Εξωτερικών τον σηµερινό Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. «Η µία και η άλλη πλευρά» γράφει η Ενδιάµεση
Συµφωνία και αναφέρεται στην Ελλάδα, µια χώρα-µέλος του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για να µην ενοχληθεί η άλλη πλευρά, η οποία ήταν ένα
µη αναγνωρισµένο κράτος µε απόφαση του Συµβουλίου του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών.
Από ό,τι καταλαβαίνω η θέση της Κυβέρνησης του Αντώνη Σαµαρά είναι η παραχώρηση του όρου «Μακεδονία» µε γεωγραφικό
προσδιορισµό. Είναι η πρώτη φορά που λέγεται αυτό στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Και σας ερωτώ ξεκάθαρα, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, στις συζητήσεις που είχατε µε τον κ. Νίµιτς στις 11 Σεπτεµβρίου του
2013 µε τα ενδιαφερόµενα µέρη επικεντρώνεται η τελευταία
πρόταση για «Νέα Δηµοκρατία της Μακεδονίας» µε τον όρο
«Νέα» πριν ή µετά. Είστε διατεθειµένοι να συζητήσετε έστω τέτοια πρόταση; Και εάν όχι, ποια είναι η ελληνική πρόταση προς
τον διεθνή µεσολαβητή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τον
Απρίλιο του 1993 την εξωτερική πολιτική της χώρας την ασκούσε
η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη.
Από τότε που ελήφθη η σχετική απόφαση του Συµβουλίου
Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο όρος «Μακεδονία» µε επιθετικούς προσδιορισµούς που αφορούν την ιστορική διαδροµή και την πολιτειακή ταυτότητα του χώρου και όχι
τη γεωγραφία, χρησιµοποιείται ως προσωρινή διεθνής ονοµασία
του κράτους αυτού.
Διότι φυσικά η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας είναι Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας
είτε εκφωνεί κανείς την ονοµασία αυτή στα ελληνικά είτε στα αγγλικά είτε σε άλλη γλώσσα. Αυτό φαντάζοµαι ότι ο κύριος Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων το ξέρει, γιατί έχει διατελέσει
επίλεκτο και δυναµικό στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας.
Η ενδιάµεση συµφωνία υπεγράφη µέσα από την προϊστορία
που σας εξήγησα της δυναµικής απόφασης του εµπάργκο που
αναδιέταξε τους διεθνείς συσχετισµούς και ανέκοψε τις διµερείς
αναγνωρίσεις που είχαν ήδη συντελεστεί µέχρι τον Οκτώβριο του
1993 µε το λεγόµενο συνταγµατικό όνοµα της χώρας αυτής και
υπεγράφη από τον Κάρολο Παπούλια, όχι ως Υπουργό Εξωτερικών τής κυβέρνησης Κώστα Σηµίτη, εναντίον της οποίας στρέφεται ο κ. Καµµένος, αλλά ως Υπουργός Εξωτερικών της
κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Για τα Ίµια σας µίλησα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Μπορούµε να µιλήσουµε και για τα
Ίµια και για το Αιγαίο και για την καµπύλη των ελληνοτουρκικών
σχέσεων από το 1974 έως σήµερα όποτε θέλετε, σε όποιο επίπεδο θέλετε –στην Ολοµέλεια, στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή,
προτιµώ αυτό να γίνει στο Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής- για να δούµε ποιος, τι, πότε και γιατί έκανε και πώς έχουν
διαµορφωθεί τα δεδοµένα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί δεν το κάνετε στη Βουλή;
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Έχει, λοιπόν, πολύ µεγάλη σηµασία
να είµαστε ακριβείς κι ειλικρινείς για να µπορούµε να είµαστε και
αξιόπιστοι.
Η θέση της Ελλάδος, όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, της
ευρυτάτης πλειοψηφίας της Βουλής που υπερβαίνει κατά πολύ
την κυβερνητική πλειοψηφία, είναι αυτή που σας είπα κι αυτή διατυπώνουµε σε όλα τα επίπεδα και στον Γενικό Γραµµατέα του
ΟΗΕ και στον κ. Νίµιτς και στους διεθνείς συνοµιλητές µας και
στην άλλη πλευρά.
Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει στην προτελευταία
και στην τελευταία του απαντητική επιστολή προς τον κ.
Γκρουέφσκι να υπογραφεί νέο µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ
των δύο πλευρών, για να δώσουµε µια άλλη ώθηση στα παράπλευρα ζητήµατα της συνεργασίας µας. Αυτή η πρόταση έχει
διατυπωθεί εδώ και πάρα πολλούς µήνες, πριν αναλάβω τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών.
Αυτά όλα δεν µπορεί να εξελίσσονται από ένα σηµείο και µετά
δηµόσια, γιατί έτσι επιτρέπουµε στην άλλη πλευρά να µετατρέπει
το ζήτηµα αυτό από ένα ζήτηµα διεθνούς ευθύνης και επιβεβληµένου σεβασµού της διεθνούς νοµιµότητας σε ένα παιχνίδι εσωτερικών πολιτικών εντυπώσεων στη χώρα αυτή.
Η Ελλάδα είναι µια χώρα ιστορική, θεσµικά ώριµη, υπεύθυνη,
ευρωπαϊκή, µέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ
παλαιό, είναι πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Πρέπει να λειτουργούµε πάντα υποδειγµατικά στο όνοµα
του Διεθνούς Δικαίου µε διορατικότητα. Πρέπει να διαµορφώνουµε διεθνείς συσχετισµούς.
Στο Βουκουρέστι –και όχι στο Βελιγράδι, προφανώς εν τη
ρύµη του λόγου σας κάνατε ένα µικρό γλωσσικό λάθος- στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ του 2008 στο Βουκουρέστι –το επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά στη Βουλή- η Ελλάδα δεν διετύπωσε κανενός είδους βέτο, διότι δεν ετέθη κάποιο ζήτηµα που
να επιβάλει τέτοιου είδους συµπεριφορά καθόλου.
Το ζήτηµα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ το αντιµετωπίζει το Βορειοατλαντικό Συµβούλιο σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, στο επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, στο επίπεδο µονίµων αντιπροσώπων µε συναίνεση. Υπάρχει ευρυτάτη οµάδα χωρών-µελών που έχουν την ίδια ακριβώς
αντίληψη για τα κριτήρια και τον ρυθµό της διεύρυνσης.
Αυτή η οµάδα χωρών, η οποία στην πραγµατικότητα οδηγεί
και τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ εµφανίστηκε και στη Σύνοδο Κορυφής του 2008 και σε κάθε άλλη σύνοδο, στην οποία ετέθη ζήτηµα
εφαρµογής της πολιτικής των λεγοµένων ανοιχτών θυρών στο
ΝΑΤΟ.
Το ίδιο έγινε και στο Σικάγο. Το ίδιο έγινε και στην τελευταία
Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Το ίδιο βλέπουµε ότι τείνει
να γίνει και στην επανάληψη της συζήτησης αυτής σε επίπεδο
Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο εν όψει του Συµβουλίου Κορυφής του ΝΑΤΟ το Σεπτέµβριο στην Ουαλία.
Σας είπα πώς διαµορφώνεται η ελληνική εξωτερική πολιτική
σε σχέση µε την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ και την πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας
είπα τι πρέπει να κάνει η γειτονική µας χώρα, εάν θέλει να καταστεί κάποτε µέλος των δύο αυτών Οργανισµών, τι πρέπει να σεβαστεί. Εάν νοµίζει ότι το πρόβληµα είναι το όνοµα και η Ελλάδα,
αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά εσφαλµένη.
Εµείς θα κάναµε µεγάλο λάθος, εάν µετατρέπαµε τους δύο
αυτούς Οργανισµούς σε ένα πεδίο όπου διεξάγεται µία αντιδικία
ανάµεσα σε εµάς και ένα γειτονικό κράτος. Όχι! Διότι εµείς είµαστε παλαιό κράτος-µέλος και των δύο Οργανισµών και κινούµαστε στο όνοµα κριτηρίων που αφορούν την ταυτότητα την
αξιακή και την πολιτική των δύο αυτών διεθνών Οργανισµών.
Κύριε Πρόεδρε των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, η διεθνής διαπραγµάτευση, η εξωτερική πολιτική,
αλλά και η οικονοµική πολιτική η οποία συνδέεται µε την κυριαρχία της χώρας, τη θεσµική της ισοτιµία, την αξιοπρέπειά της, την
προοπτική της είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν είναι ούτε
άσκηση πολιτικής ρητορείας ούτε ένα εσωτερικό πολιτικό και
εκλογικό παιχνίδι. Είναι η υπεράσπιση ζωτικών εθνικών συµφε-
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ρόντων µε δύσκολους συνοµιλητές µέσα σε εξαιρετικά δύσκολους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συσχετισµούς.
Τα όσα είπε ο εισηγητής της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κάρας χθες για το πώς ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας συνοµίλησε
µαζί του για το τεραστίας σηµασίας ζήτηµα της τρόικας δείχνει
πολλά. Δείχνει ότι τα λόγια µέσα είναι εύκολα, η διαπραγµάτευση
έξω είναι πάρα πολύ δύσκολη, ότι χωρίς να έχουµε να πούµε κάτι
συγκεκριµένο, υπεύθυνο, χειροπιαστό, δεν µπορούµε να υπερασπιστούµε τα συµφέροντα της χώρας και δεν µπορούµε να βελτιώσουµε τους συσχετισµούς υπέρ των Ελλήνων, γιατί όλα αυτά
που συζητούµε έχουν άµεσο αντίκρισµα στην οικονοµία, στην καθηµερινότητα, στη ζωή όλων των οικογενειών.
Άρα, λοιπόν, ας σταµατήσουµε τα εύκολα λόγια εσωτερικής
κατανάλωσης και ας συσπειρωθούµε µε κριτήριο την εθνική ενότητα και την κοινωνική συνοχή, προκειµένου να διασφαλίσουµε
την έξοδό µας από την κρίση, αλλά κυρίως να θωρακίσουµε την
εθνική µας κυριαρχία και αξιοπρέπεια.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ να τηρήσουµε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των
ηρώων πιλότων της Ελληνικής Αεροπορίας.
(Στο σηµείο αυτό όρθιοι οι Βουλευτές τηρούν ενός λεπτού
σιγή)
Επόµενη είναι η πρώτη µε αριθµό 465/27-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση της ισχύος των κρατικών εγγυήσεων στα πυρόπληκτα δάνεια που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις µετά τις πυρκαγιές του 2007.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι το 2007 είχαµε καταστρεπτικές πυρκαγιές σε δεκαοκτώ νοµούς της χώρας, εκ των
οποίων οι επτά υπέστησαν ασύλληπτες καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, σπιτιών αλλά και επιχειρήσεων.
Τότε η κυβέρνηση, σε µία προσπάθεια στήριξης επιχειρήσεων
και επιχειρηµατιών και για την ανασυγκρότηση των τοπικών οικονοµιών, έδωσε µε τις κρατικές εγγυήσεις δάνεια σε επιχειρήσεις, ατοµικές και οµαδικές, µικρές και µεγάλες, δάνεια, τα οποία
έδωσαν τη δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις να µείνουν ανοιχτές, να είναι βιώσιµες και να µπορέσουν να καλύψουν ανάγκες
της κοινωνίας, αλλά και να προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας.
Στη συνέχεια, όµως, µετά το 2008 και 2009, ήρθε η οικονοµική
κρίση, την οποία βιώνουµε στην έκτη χρονιά της ύφεσης και επέφερε πολύ µεγάλη αδυναµία στις επιχειρήσεις να µπορέσουν να
αντεπεξέλθουν στο βάρος των πυρόπληκτων αυτών δανείων. Αισθανόµενοι την κρατική εγγύηση ως µία ασφάλεια, όχι αρνούµενοι βεβαίως τις υποχρεώσεις, αλλά µε τη δυνατότητα που τους
δίνει αυτή η διαδικασία να µεταχρονολογήσουν τις δόσεις των
υποχρεώσεών τους, σήµερα βρισκόµαστε, µετά από έξι χρόνια
ύφεσης, φτάσαµε στο σηµείο οκτώ χιλιάδες επιχειρήσεις να
έχουν δανειστεί κάτι λιγότερο από 1 δισεκατοµµύριο, οι περισσότερες από τις οποίες δεν µπορούν να το επιστρέψουν αυτήν
την ώρα. Αυτό είναι κάτι δυσβάστακτο. Το αποτέλεσµα είναι ότι
σήµερα µε την κατάπτωση των κρατικών εγγυήσεων υπάρχει
πολύ µεγάλος φόβος κατασχέσεων από τις τράπεζες, κλεισίµατος επιχειρήσεων, προσωποκράτησης για βεβαιωµένα στην εφορία χρέη. Αυτό δηµιουργεί δυσβάσταχτες κοινωνικές συνθήκες.
Βεβαίως, πολλοί συνάδελφοι σας έχουν απασχολήσει περί
αυτών. Έχετε προβεί ήδη σε µία ενέργεια αποφασιστική για εγγυοδοσία σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις τον Δεκέµβριο του
2013, δίνοντας µία µικρή παράταση και µία µικρή κεφαλαιοποίηση των οφειλών.
Όµως, αυτήν τη στιγµή, στο Νοµό Ευβοίας βιώνουµε ένα τροµακτικό πρόβληµα, µε χιλιάδες οικογένειες να βρίσκονται σε
αδιέξοδο. Έχω µιλήσει µε τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες, οι
οποίες µου δηλώνουν –εν πάση περιπτώσει- τη διάθεση συνεργασίας. Τα περισσότερα από τα δάνεια είναι χωρίς εγγυήσεις,
εφόσον έφυγε η κρατική εγγύηση. Οι περισσότεροι πολίτες δεν
µπορούν να δώσουν εγγυήσεις, διότι είτε το σπίτι τους είναι σε
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στεγαστικό δάνειο είτε η επιχείρησή τους βρίσκεται σε µία άλλη
δανειακή διαδικασία και όλο αυτό το σύνολο δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι το αναγνωρίζετε το πρόβληµα.
Και µε γραπτές απαντήσεις σας, αλλά και µε τοποθετήσεις σας
στη Βουλή έχετε δείξει ότι συναισθάνεστε την πραγµατικότητα.
Το ερώτηµά µου είναι εάν υπάρχει η δυνατότητα διετούς παράτασης αυτών των κρατικών εγγυήσεων όταν στο τέλος της διετίας, δηλαδή το 2016, όλοι σε αυτήν την Αίθουσα καταλαβαίνουµε –µε τις όποιες αντιθέσεις- ότι η οικονοµία θα είναι καλύτερη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας µεταφέρω ένα αίτηµα όλων των επιµελητηρίων αυτών των
περιοχών και εποµένως ζητώ από την Κυβέρνηση να δείξει ότι το
αντιλαµβάνεται εν τοις πράγµασι και να δώσει αυτήν την παράταση ή να διαπραγµατευθεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δυνατότητα να υπάρξουν κρατικές εγγυήσεις, εάν και εφόσον η
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαµβάνεται ότι µετά από έξι χρόνια ύφεσης υπάρχει πραγµατική και ουσιαστική αδυναµία των επιχειρήσεων αυτών να αντεπεξέλθουν τώρα που έφυγε το κάλυµµα της
κρατικής εγγυοδοσίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, µε την επίκαιρη ερώτηση που καταθέσατε και συζητάµε σήµερα θίγεται ένα ζήτηµα που απασχολεί
πάρα πολλούς συµπατριώτες µας και όχι µόνο στην Εύβοια.
Είναι ευκαιρία να συζητήσουµε το θέµα και να θέσουµε τα γεγονότα σε µία σειρά, ώστε να έχουµε και καλύτερη αντίληψη των
πρωτοβουλιών που ήδη έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση των
πληγέντων, αλλά και να εξηγήσουµε τι είναι ρεαλιστικό και τι
είναι εφικτό να υλοποιηθεί εφεξής.
Κύριε συνάδελφε, τα γνωρίζετε, τα θίξατε διαγώνια. Να ενηµερώσουµε το Σώµα. Είναι γνωστό ότι το 2007 καταστροφικές
πυρκαγιές έπληξαν τους νοµούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας,
Λακωνίας, Εύβοιας και Αχαΐας.
Για τον λόγο αυτόν, η τότε κυβέρνηση αποφάσισε την ενίσχυση των επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων που ήταν εγκατεστηµένες και λειτουργούσαν σ’ αυτές τις πληγείσες περιοχές.
Η ενίσχυση παρασχέθηκε µε δύο τρόπους, µε επιδότηση επιτοκίου από τη µια πλευρά και µε την παροχή της εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου σε δάνεια που µπορούσαν να λάβουν οι
πληγέντες.
Πρώτον, η επιδότηση επιτοκίου αφορούσε σε δάνεια ρύθµισης
υφιστάµενων µέχρι τότε οφειλών και χορήγησης νέων κεφαλαίων. Για τα εν λόγω δάνεια ως επιτόκιο ορίστηκε το εκάστοτε
επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ελληνικού δηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη
περιόδου εκτοκισµού, προσαυξηµένο κατά 70%.
Η αλήθεια είναι –και το γνωρίζουµε όλοι- ότι τότε το επιτόκιο
ήταν χαµηλό. Σήµερα, σε σχέση µε τότε, αν και έχει πέσει τους
τελευταίους µήνες, το επιτόκιο είναι πολύ υψηλότερο.
Δεύτερον, η εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου παρασχέθηκε
σε ποσοστό 80% για το κεφάλαιο και τους τόκους των παραπάνω
δανείων και ειδικότερα, στη ρύθµιση µε ηµεροµηνία 25-8-2007 –
έχουν σηµασία τα έτη, όχι οι ακριβείς ηµεροµηνίες- ληξιπρόθεσµων και µη οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα σε ένα νέο
δάνειο δεκαετούς διάρκειας, µε πρώτη καταβλητέα δόση 30-62010 και µέχρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Αυτή ήταν η µια πρόνοια.
Η δεύτερη ήταν στη χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης πενταετούς διάρκειας, κατά ανώτατο ύψος µέχρι 35% του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης κατά το 2006 και µέχρι του ποσού των
90.000 ευρώ ανά επιχείρηση, µε πρώτη καταβλητέα δόση κι αυτό
στις 30-6-2010. Άρα, είχαµε τις πυρκαγιές το 2007 και το 2010
θα καταβαλλόταν η πρώτη δόση.
Στο πλαίσιο αυτής της υπουργικής απόφασης –όπως πολύ
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σωστά είπατε- παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου
σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιους εξήντα οκτώ επαγγελµατίες και
επιχειρήσεις και το συνολικό ύψος είναι 727 εκατοµµύρια ευρώ,
λίγο κάτω από το 1 δισεκατοµµύριο που είπατε, κύριε Μαρκόπουλε.
Από το 2010, πριν καν, δηλαδή, καταβληθεί η πρώτη δόση από
δάνεια του 2007, θεσπίστηκε µια σειρά νέων ρυθµίσεων µε στόχο
την περαιτέρω αρωγή των δανειοληπτών και των δύο κατηγοριών. Με τον ν. 3816/2010 ορίστηκε τότε ότι οι επαγγελµατίες και
οι επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών, που είχαν συνάψει
δάνεια µε επιδότηση επιτοκίου και παροχή εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου, δικαιούνταν να ζητήσουν διετή αναστολή και
αναδροµικά από 1-1-2010, πριν, δηλαδή, καταβάλουν την πρώτη
δόση, της χρεολυτικής αποπληρωµής του άληκτου κεφαλαίου,
µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου
και καταβολής των τόκων στη διάρκεια της αναστολής, σύµφωνα
κάθε φορά µε την περιοδικότητα εκτοκισµού που προβλέπεται
στη σύµβαση.
Στη συνέχεια, µε εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονοµικών, το
Μάρτιο του 2010 διευκρινίστηκε ότι, µετά τη γενόµενη αναστολή,
η αποπληρωµή των δανείων µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, τόσο της ρύθµισης οφειλών όσο και των νέων κεφαλαίων
κίνησης, θα γίνει µε πρώτη δόση στις 30-6-2012 –από το 2010
πήγαµε στο 2012- και τελευταία στις 31-12-2019 και 31-12-2014
αντίστοιχα. Αν µιλάµε δηλαδή για ρύθµιση οφειλών ή για νέο κεφαλαίο κίνησης, πάµε άλλα δύο χρόνια πίσω τουλάχιστον.
Επιπρόσθετα και πριν καταβληθεί η πρώτη δόση, τον Απρίλιο
του 2012, το Υπουργείο Οικονοµικών αποφάσισε να παράσχει
την ευχέρεια αναστολής καταβολής των οφειλόµενων δόσεων
για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
Συνεπώς, για τους δανειολήπτες των πυρόπληκτων περιοχών
από το 2007 µέχρι το 2012 έχει ήδη γίνει αυτό που έγινε τον Δεκέµβριο του 2013 για τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, που ήδη
θίξατε, εξαιτίας του έκτακτου γεγονότος της νόσου των πτηνών
του 2006.
Περαιτέρω, µε υπογραφή του οµιλούντος Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις, τον Αύγουστο του 2012 και τον Φεβρουάριο του 2013, µε τις οποίες
τροποποιήθηκε η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων
της απόφασης του Απριλίου του 2012.
Συνεπώς σας ανέπτυξα όσο γίνεται πιο κωδικοποιηµένα τις παρεµβάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών για την αρωγή των συµπολιτών µας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
του 2007, από το 2007 µέχρι σήµερα, επτά χρόνια µετά.
Κατά τη δευτερολογία µου, θα σας ενηµερώσω για το τι ακριβώς µπορεί να γίνει µελλοντικά γι’ αυτές τις επιχειρήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, και ο
πλέον καχύποπτος ακροατής σε αυτήν την Αίθουσα και ο πιο
σκληρός αντίπαλος των κυβερνητικών παρατάξεων που έχουν
την ευθύνη της Κυβέρνησης δεν µπορεί παρά να αναγνωρίσει ότι
σε αυτή τη πενταετία-εξαετία από το 2008 που ουσιαστικά εισπράχθηκαν τα δάνεια µέχρι σήµερα έχουν γίνει από τις διαδοχικές κυβερνήσεις και κατ’ εξοχήν από εσάς πολύ θετικές ενέργειες που έχουν µειώσει το βάρος κι έχουν βελτιώσει την ψυχολογία των επιχειρηµατιών αυτών, των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων
τόσων επιχειρηµατιών, σε µία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο την
οποία διάγουµε.
Πράγµατι, το 2010 που πάρθηκε η πρώτη απόφαση παράτασης, βρισκόµασταν ήδη στον τρίτο χρόνο της ύφεσης. Σήµερα,
Ιανουάριο ακόµη του 2014, έχουµε µπει στον έβδοµο χρόνο της
ύφεσης.
Οι κρατικές εγγυήσεις διαχρονικά έχουν χρησιµοποιηθεί όχι
µε τον καλύτερο τρόπο ούτε από το ελληνικό κράτος ούτε από
τους δανειοδοτούµενους. Όµως αυτό που συµβαίνει στη χώρα
νοµίζω ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι είναι πρωτοφανές. Κι
επειδή η Κυβέρνηση έχει δείξει ότι αναγνωρίζει τη δύσκολη συγκυρία, θεωρώ ότι θα ακούσετε, σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιµη
χρονιά, τη χρονιά που ελπίζουµε ότι σταθεροποιηθήκαµε και θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξεκινήσουµε σιγά-σιγά να σκαρφαλώνουµε την ανηφόρα της επιτυχίας, την κραυγή αγωνίας όλων των επιµελητηρίων αυτών των
περιοχών.
Σας µεταφέρω, δηλαδή, το αίτηµα των επαγγελµατιών, των οικογενειών και την απελπισία των ανθρώπων που δεν δύνανται να
αντεπεξέλθουν και που κινδυνεύουν από προσωποκρατήσεις,
από διασυρµό, από κλείσιµο των επιχειρήσεων που ίσα-ίσα τα
καταφέρνουν -όσες έχουν µείνει ανοιχτές- ή ακόµη και µε αδυναµία τους πλέον να δανειοδοτηθούν από οποιαδήποτε τράπεζα,
διότι καταλαβαίνετε ότι έχουµε και τον «Τειρεσία» από πίσω και
την εφορία στην οποία θα επιβεβαιωθούν οι κρατικές εγγυήσεις
που θα εκπέσουν.
Πιστεύω ότι κλειστές επιχειρήσεις δεν µπορούν να προσφέρουν τίποτα στο κράτος. Έχουµε χρέος να τις κρατήσουµε ανοιχτές. Πιστεύω επίσης ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα αντιληφθεί
ότι όταν δεν έχει τη δυνατότητα να εισπράξει από µία πλειάδα
χιλιάδων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των κρατικών εγγυοδοσιών, θα πάρει απόφαση και πάλι να παρατείνει
αυτή τη διαδικασία, αν κι εφόσον η Κυβέρνηση πιστεύει –κι
ανήκω σε αυτούς που στηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση- ότι θα αρχίσουµε σιγά-σιγά να σκαρφαλώνουµε προς την επιτυχία.
Σας ζητώ, κύριε Υπουργέ, τη διετή παράταση των κρατικών εγγυήσεων των πυρόπληκτων περιοχών. Σας ζητώ, δηλαδή, να
αποδεχθείτε σε αυτή την Αίθουσα και να δώσετε µία ελπίδα σε
ανθρώπους που σε όλες τις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις
τους, όπως όλοι οι πολίτες που δυσκολεύονται πάρα πολύ σε
αυτήν την περίοδο, έχουν αντεπεξέλθει µε αγωνία, µε κόπο, µειώνοντας την ποιότητα της ζωής τους και συµβάλλοντας, µε ελπίδα γι’ αυτή τη χώρα. Σας ζητώ, δηλαδή, όχι να αφαιρέσουµε
τις υποχρεώσεις από οκτώ χιλιάδες τόσες επιχειρήσεις, αλλά να
προσθέσουµε σε αυτούς την ελπίδα ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίζει την αδυναµία τους και παρατείνει για αργότερα τις υποχρεώσεις αυτές, όπως πολύ σωστά κάνατε την πρώτη κίνηση -και σας
συγχαίρω- για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Η Εύβοια είναι ο
δεύτερος νοµός σε δύναµη κτηνοτροφική και λευκού κρέατος.
Σας ζητώ, λοιπόν, να δείτε τις πυρόπληκτες περιοχές και θα
σας ακούσω, όπως πολλοί συνάδελφοι, µε ενδιαφέρον στη δευτερολογία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, θα συµφωνήσω µαζί σας ότι η κρίση
που βιώνουµε και τα έξι συσσωρευµένα χρόνια ύφεσης που αναπτύξατε έχει χτυπήσει περισσότερο όσους δραστηριοποιούνται
σε περιοχές, στις οποίες έχουν συµβεί φυσικές καταστροφές.
Βέβαια σήµερα όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας και βιωσιµότητας. Η βούλησή µας να συνδράµουµε είναι δεδοµένη.
Ωστόσο σήµερα η δηµοσιονοµική συγκυρία είναι διαφορετική και
οι δυνατότητες παρέµβασης συγκεκριµένες και αισθητά περιορισµένες σε σχέση µε το παρελθόν.
Λόγω των περιορισµών που τίθενται από τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισµού,
όσο και του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής, δεν είναι δυνατή στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη η παράταση
της χρονικής διάρκειας των εγγυηµένων από το ελληνικό δηµόσιο δανείων επαγγελµατιών και επιχειρήσεων.
Μια τέτοια νοµοθετική ρύθµιση θα οδηγούσε σε επαύξηση της
ήδη ανειληµµένης µεγάλης εγγυητικής ευθύνης του ελληνικού
δηµοσίου.
Το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στο οποίο συγκαταλέγονται και οι ρυθµίσεις παλαιοτέρων δανείων, είναι για τα προσεχή
έτη µηδενικό. Γνωρίζετε, εξάλλου, ότι οι καταπτώσεις εγγυήσεων
του ελληνικού δηµοσίου βαρύνουν το έλλειµµα και συνεπώς
όλους τους φορολογούµενους πολίτες, ενώ πολλές από τις διάφορες επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί µε την εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου από το 2007 µέχρι σήµερα, εξαιτίας αλλεπάλληλων αναστολών, δεν έχουν καταβάλει κανένα ποσό από
τότε προς αποπληρωµή του κεφαλαίου των δανείων τους. Άλλωστε, η εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου προς επαγγελµατίες και
επιχειρήσεις γενικότερα είχε ως στόχο να τους βοηθήσει να αν-
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τεπεξέλθουν στη δυσµενή συγκυρία στην οποία βρέθηκαν. Δεν
µπορεί να µετατραπεί, όµως, σε µόνιµο µηχανισµό στήριξης
έναντι όλων των άλλων συµπατριωτών µας.
Για τον λόγο αυτόν, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις εξής παραµέτρους, τα έξι χρόνια ύφεσης, τη δυσκολία πολλών επιχειρήσεων,
το γεγονός ότι έχουµε δηµιουργήσει µακροχρόνιους µηχανισµούς στήριξης, αλλά και το ότι η ελληνική οικονοµία σταθεροποιείται σήµερα δροµολογείται, σε όσους δανειολήπτες το
επιθυµούν, να τύχουν αναστολής τυχόν οφειλόµενων δόσεων
του έτους 2013, καθώς και των δόσεων του τρέχοντος έτους στο
επόµενο έτος, µε µόνη υποχρέωση από µέρους τους την καταβολή των τόκων που θα παραχθούν, ώστε να µην αυξηθεί το
ύψος της παρεχόµενης από το δηµόσιο εγγύησης, αυτό δηλαδή
που είναι και το ζητούµενο που θίξατε στο ερώτηµά σας.
Απώτερος στόχος τής εν λόγω πρωτοβουλίας από πλευράς
του ελληνικού δηµοσίου είναι να δοθεί µια προσωρινή οικονοµική
ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί
µε την εγγύησή του, για να συνεχιστεί η λειτουργία τους, ώστε
όντας απαλλαγµένες από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου αυτών των δόσεων και εκµεταλλευόµενες το γενικότερο
πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας να µπορέσουν σε βάθος χρόνου να ανταποκριθούν στις
δανειακές τους υποχρεώσεις.
Ταυτόχρονα, εξετάζεται ο περαιτέρω εξορθολογισµός του
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, ώστε να µη γίνεται κατάχρησή
του. Από τον Απρίλιο του 2013, σύµφωνα και µε το ν.4151, το
Συµβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης
του ελληνικού δηµοσίου είναι το µόνο αρµόδιο για να εισηγείται
αφ’ ενός για την παροχή της νέας εγγύησης του δηµοσίου και
αφ’ ετέρου για την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες παρασχέθηκε η εγγύηση του δηµοσίου.
Ήδη, από το Σεπτέµβριο του 2013 το Συµβούλιο συγκροτήθηκε
σε Σώµα και ορίστηκαν τα µέλη του.
Κύριε συνάδελφε, από τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξα στην
πρωτολογία και στη δευτερολογία µου νοµίζω ότι καθίσταται
σαφές και ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει
και να συµπαρασταθεί προς τους πληγέντες, εντός όµως του
υφιστάµενου πλαισίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση, µε αυτά τα
δεδοµένα, συνεχίζουµε να αναζητούµε βιώσιµες, ρεαλιστικές,
εφικτές λύσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Η έβδοµη µε αριθµό 474/27-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη µη εφαρµογή
της εργατικής νοµοθεσίας και της δικαστικής απόφασης από την
εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η δεύτερη
φορά που υποβάλαµε αυτήν την ερώτηση και ο Υπουργός δεν
απαντά. Είναι µια ερώτηση που αφορά είκοσι έξι εργαζόµενους
στον πρώην «Οργανισµό Σχολικών Κτηρίων Α.Ε. και νυν εταιρεία
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Είναι δυόµισι µήνες απλήρωτοι
και ανασφάλιστοι. Είναι δυόµισι µήνες χωρίς κανένα χαρτί.
Δικαιώθηκαν από το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών. Το
διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας έκανε –ας µου επιτραπεί η
φράση- µια τρίπλα, για να παραπλανήσει τους εργαζόµενους. Το
Υπουργείο Υποδοµών θα πρέπει άµεσα να παρέµβει υπέρ των
εργαζοµένων.
Εµείς θα επανέλθουµε µε ερώτησή µας, διότι αφορά είκοσι έξι
εργαζόµενους που είναι απλήρωτοι, αδήλωτοι, ανασφάλιστοι.
Δηλαδή, είναι «στον αέρα» και όσο περνούν οι εβδοµάδες, τόσο
κινδυνεύουν να χάσουν όλα τους τα δικαιώµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
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συνάδελφε.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 476/27-1-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού
Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την αποχώρηση του
Λιµενικού Σώµατος από την περιοχή της Λαδοξέρας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η Τουρκία εξέδωσε τρεις NOTAM από Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, όπου δέσµευε σχεδόν ολόκληρο το Αιγαίο, από τη Λαδοξέρα έως το
Καστελλόριζο.
Αφορµή της επίκαιρης ερώτησής µας είναι οι δηλώσεις του
στελέχους του Λιµενικού Σώµατος και Προέδρου της Ένωσης
Λιµενικών Θράκης, Σάκη Ζησίδη, ο οποίος λέει ότι «Το Λιµενικό
Σώµα έλαβε εντολές «άνωθεν»», δηλαδή της Κυβέρνησης, «να
αποχωρήσει από την περιοχή της Λαδοξέρας και να µην ενοχλεί
τον τουρκικό στόλο». Η δήλωση έγινε στην πρωινή ραδιοφωνική
εκποµπή του Σταύρου Αποστολίδη στο «Ράδιο Status». Δηλαδή
ο κ. Ζησίδης λέει ότι «εκχωρήθηκε εθνική κυριαρχία» στους
Τούρκους, ότι «γκριζάρουµε» το ελληνικό έδαφος.
Δεν είναι λίγες οι φορές που αντιµετωπίζουν πρόβληµα οι Έλληνες ψαράδες και δέχονται καθηµερινά προκλήσεις και από
τους Τούρκους ψαράδες, από τον τουρκικό αλιευτικό στόλο
αλλά και από την τουρκική ακτοφυλακή.
Ο πρόεδρος ιδιοκτητών µηχανότρατων Αλεξανδρούπολης σε
ραδιοφωνική συνέντευξή του δήλωσε ότι παρατήρησε είκοσι
τουρκικά αλιευτικά να έχουν κάνει «απόβαση» στη Λαδοξέρα. Το
ίδιο πρόβληµα αντιµετωπίζουµε και στα Ίµια µε τον «πόλεµο της
τσιπούρας».
Ερωτάµε τον κύριο Υπουργό: Εδόθη εντολή στο Λιµενικό
Σώµα να αποχωρήσει από την περιοχή της Λαδοξέρας; Ασκούµε
κυριαρχικά δικαιώµατα στην περιοχή; Θα επιτρέψουµε «γκρίζα
ζώνη» στη συγκεκριµένη περιοχή;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, για τις συγκεκριµένες καταγγελίες του
κ. Ζησίδη διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Ο ίδιος καταθέτει
σε αυτήν -για να γνωρίζετε τι κατέθεσε- ανασκευάζοντας τις δηλώσεις του, ότι «εγώ δεν ήµουν παρών και η όποια πληροφόρησή
µου ήταν τα µέσα ενηµέρωσης και η εµπειρία των προηγούµενων
ετών. Η λέξη «υποχώρηση» είναι ελιγµός, δεν σηµαίνει να φύγω,
αλλά παραµένω διακριτικά και δεν επεµβαίνω δυναµικά για πρόκληση «θερµού επεισοδίου». Δεν γνωρίζω να δόθηκε τέτοια εντολή. Και, µάλιστα, έκανα διευκρινιστική δήλωση στον σταθµό
µε την οποία διευκρίνισα ότι οι συνάδελφοί µου στο σκάφος δεν
πήραν εντολή από ανωτέρους να υποχωρήσουν. Δεν ήµουν γνώστης του συγκεκριµένου περιστατικού και της αντιµετώπισής του
από τα σκάφη του Λιµενικού».
Αυτά τα λέω γιατί οποιαδήποτε υπόνοια ότι δεν ασκούµε τα
κυριαρχικά µας δικαιώµατα στο Αιγαίο είναι ψευδής, αναληθής
και διαψεύδεται από τα πραγµατικά περιστατικά και την καθηµερινή µάχη που δίνουµε στο Αιγαίο. Και αυτή είναι µάχη, µέσα από
τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, άσκησης των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων και είναι µια µάχη της προστασίας των θαλασσίων συνόρων χωρίς όµως την πρόκληση «θερµών επεισοδίων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι σε ορισµένες
περιοχές γίνεται ο «πόλεµος των ψαράδων». Υπάρχουν ψαράδες
είτε δικοί µας οι οποίοι µπαίνουν στα τουρκικά χωρικά ύδατα,
είτε Τούρκοι που εισέρχονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύουν. Σε κάθε τέτοιο περιστατικό επιλαµβάνεται το Λιµενικό
Σώµα µε την παρουσία του, ζητά την αποµάκρυνση των Τούρκων
ψαράδων, πράγµα το οποίο επιβεβαιώνεται απ’ όλους, είτε αφορά την περιοχή των Ιµίων είτε αφορά την περιοχή της Λαδοξέρας
είτε άλλες περιοχές στις οποίες, υπάρχει είσοδος Τούρκων ψαράδων στο Αιγαίο.
Σε κάθε περίπτωση όµως η οποιαδήποτε υπόνοια για πρόθεση
δηµιουργίας «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο βρίσκεται στη σφαίρα
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της φαντασίας µόνο αυτών που γράφουν αυτά τα κείµενα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Στη συγκεκριµένη περιοχή, από το Μάρτιο του 2012 µπορούµε
να δούµε την Τουρκία να προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα θερµό
επεισόδιο. Ένα απλό παράδειγµα είναι µία καταγγελία που υπάρχει στη συγκεκριµένη περιοχή, µε σκάφος του Λιµενικού Σώµατος, του Λιµεναρχείου της Σαµοθράκης. Η τουρκική Ακτοφυλακή
προσπάθησε να εµβολίσει αυτό το σκάφος της ελληνικής Ακτοφυλακής.
Επίσης, θα πρέπει να δούµε και µία καταγγελία δύο κατοίκων
της Αλεξανδρούπολης, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο πάλι του
2012, οι οποίοι προσπάθησαν να υψώσουν την ελληνική σηµαία
στη βραχονησίδα και επενέβη, από ό,τι λένε οι καταγγελίες τους,
σκάφος του Λιµενικού Σώµατος, το οποίο τους οδήγησε στο Λιµεναρχείο για περαιτέρω εξηγήσεις.
Χθες στην ενηµέρωση που κάνατε για το Φαρµακονήσι, είπατε
«Ασκούµε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα καθηµερινά και δεν δεχόµαστε «γκρίζες ζώνες»». Η συγκεκριµένη καταγγελία των δύο
πολιτών, όµως, δείχνει κάτι διαφορετικό. Δείχνει ότι η ελληνική
Κυβέρνηση δεν θέλει να ενοχλεί τους Τούρκους, να ασκήσουµε
δηλαδή τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα και να δηµιουργήσουµε
πρόβληµα. Άρα αυτό που είπε ο κ. Ζησίδης «Οι εµπειρίες των
προηγούµενων ετών µε οδήγησαν σε αυτήν τη δήλωση» όντως
ισχύει κι έχει δίκιο. Αν, λοιπόν, ασκούµε κυριαρχικά δικαιώµατα
και αν δεν είναι «γκρίζα» ούτε τα Ίµια ούτε η συγκεκριµένη περιοχή, τότε µπορούµε να την επισκεφθούµε; Υπάρχει κάποιο
πρόβληµα αν πάµε να κάνουµε ένα τρισάγιο στα Ίµια;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το είπα και το επαναλαµβάνω: Δεν υπάρχει καµµία πρόθεση
µη άσκησης των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Μάλιστα, προχθές σε τουρκική ιστοσελίδα ανέβηκε βίντεο το οποίο το είχαν
τραβήξει Τούρκοι ψαράδες, που παρουσιάζει ακριβώς την παρουσία του Λιµενικού Σώµατος µπροστά στον τουρκικό αλιευτικό
στόλο και µπροστά σε τουρκική ακταιωρό, η οποία µπήκε στα
συγκεκριµένα χωρικά ύδατα και από την οποία ζητήθηκε να αποχωρήσει.
Αυτό γίνεται καθηµερινά, θα συνεχίσει να γίνεται καθηµερινά
και δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία για το έργο το οποίο επιτελεί
το Λιµενικό Σώµα στην καθηµερινή άσκηση των κυριαρχικών µας
δικαιωµάτων στο Αιγαίο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Δεν µας απαντήσατε.
Μπορούµε να πάµε στα Ίµια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δοκιµάστε το!
Η δεύτερη µε αριθµό 472/27-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστασίου Κουράκη προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση επανατοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραµένουν σε διαθεσιµότητα, δεν
θα συζητηθεί µετά από συνεννόηση του κυρίου Βουλευτή και του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 469/27-1-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη - Αικατερινάρη
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την υλοποίηση του µέτρου του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, την εποχή που η χώρα
πλήττεται µε πολύ υψηλούς δείκτες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισµού, µε υψηλό ποσοστό του πληθυσµού σε ακραία φτώ-
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χεια, που η ανεργία έχει εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα και
οι εισοδηµατικές ανισότητες δυστυχώς διευρύνονται, η παροχή
της ελάχιστης κοινωνικής προστασίας φαίνεται ότι συχνά παραµένει σε επίπεδο εξαγγελιών. Ο αριθµός όσων θεωρούσαµε φτωχούς πριν το ξέσπασµα της κρίσης έχει αυξηθεί υπερβολικά,
κατά 80% και πλέον. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό του πληθυσµού µε εισόδηµα χαµηλότερο από το κόστος, ακόµη και για
να µπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα βασικό καλάθι αγαθών για
την επιβίωσή τους.
Οι άνεργοι, που διπλασιάστηκαν, έχουν ανάγκη ενός συστήµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και πολύ περισσότερο οι µακροχρόνιοι άνεργοι που δεν έχουν πλέον πρόσβαση
στο επίπεδο ανεργίας.
Είναι, λοιπόν, µεγάλη η καθυστέρηση της καθιέρωσης έστω
και πιλοτικά για έναν χρόνο του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Είχε τεθεί ως καταληκτική ηµεροµηνία η 1η Ιανουαρίου
του 2014 για την πιλοτική εφαρµογή του µέτρου. Σας έχω κάνει
και παλιότερα ερώτηση. Είχε γίνει και µία πανηγυρική συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών
Υποθέσεων κ.λπ., τον Οκτώβριο, αλλά και τότε τίποτε δεν ελέχθη
επακριβώς για τους όρους και τις προϋποθέσεις προϋπολογισµού αυτού του επιδόµατος ούτε αναφέρθηκε ο προβληµατισµός για τις δύο περιοχές πιλοτικής εφαρµογής. Απλώς αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να προηγηθεί η ΚΥΑ, η οποία θα καθορίσει
τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, τι θα γίνει µ’ αυτήν την ΚΥΑ. Τελικά θέλουµε να µας απαντήσετε γιατί κι εµείς συµµετέχουµε σ’ αυτόν
τον προβληµατισµό. Αυτή είναι βασική πρόταση της ΔΗΜΑΡ,
αλλά είναι βασική πρόταση και για την καθολική εφαρµογή του
επιδόµατος, δηλαδή στην επικράτεια, και αυτό είναι δέσµευση
να αρχίσει να γίνεται από το 2015 και µετά.
Εποµένως πρέπει να µας πείτε πώς αξιολογείτε τα µέχρι τώρα
συγκριτικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή αυτού του µέτρου
σ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε στοιχεία.
Πρέπει να µας πείτε πώς προσαρµόζετε αυτά τα στοιχεία στη
δραµατική κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα της χώρας.
Πρέπει επιτέλους από την έρευνα και τον διάλογο να προχωρήσετε στην πράξη.
Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω τις πιέσεις και τους προβληµατισµούς. Επιφυλάσσεται η Παγκόσµια Τράπεζα, έχει αντιρρήσεις η τρόικα. Τι θέλει τελικά η τρόικα; Τι θέλουν τελικά αυτοί
που το δέχθηκαν και το έθεσαν ως µνηµονιακή υποχρέωση; Να
δώσουµε ένα επίδοµα όσο-όσο και να τελειώνουµε; Η Ελλάδα
δηλαδή θα φύγει από το γενικό πλαίσιο που εφαρµόζεται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα; Εφαρµόζει ένα ικανοποιητικό εισόδηµα και από κει και πέρα αφαιρεί
τα όποια εισοδήµατα µπορεί να έχει ο κάθε πολίτης ή η οικογένειά του.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να µου απαντήσετε γιατί καθυστερεί υπερβολικά αυτή η διαδικασία, αλλά και να µου δώσετε
ένα πλαίσιο για το τι σκέφτεστε να κάνετε και πού θα καταλήξει
αυτή η ΚΥΑ. Πρέπει να εφαρµοστεί και µάλιστα να έχει και αναδροµικότητα για να µπορέσουµε το 2015 να διεκδικήσουµε το να
έχει καθολική εφαρµογή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, η ερώτησή σας είναι πράγµατι επίκαιρη,
γιατί αφορά τον συγκεκριµένο χρόνο και ένα συγκεκριµένο πρόβληµα το οποίο βρίσκεται σε όξυνση.
Ανοίγω παρένθεση για να κάνω ένα σχόλιο: Είναι µία ερώτηση
που αναφέρεται στο γιατί δεν εφαρµόζεται µία µνηµονιακή υποχρέωση για την οποία µάλιστα είπατε ότι είναι και δική σας ιδέα
-χωρίς να είναι αληθές το ότι είναι µόνο δική σας ιδέα- την οποία
δεν ψηφίσατε. Κλείνει η παρένθεση.
Στην Ευρώπη δεν εφαρµόζεται καθολικά το ζήτηµα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Στις περισσότερες χώρες εφαρµόζεται. Σε ορισµένες, ανάµεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα,
δεν έχει εφαρµογή µε αυτήν την έννοια, παρά την ύπαρξη διά-
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φορων πολιτικών. Υπάρχουν και κάποιες χώρες που το εφαρµόζουν περιφερειακά και τοπικά, ανάλογα µε τα στοιχεία που έχουν
να κάνουν µε την ανεργία και µε τους δείκτες φτώχειας. Η Ισπανία και η Ιταλία το εφαρµόζουν στις περιοχές που έχουν αυξηµένη ανεργία και αυξηµένους δείκτες φτώχειας.
Ας έλθουµε τώρα να δούµε τι κάνουµε εµείς. Έχουµε, λοιπόν,
µία νοµοθετική διάταξη η οποία προβλέπει την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης την οποία ονοµάζει ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, προκειµένου µέσα από ένα πλαίσιο να αντιµετωπίσουµε τα
προβλήµατα της ακραίας φτώχειας, τα οποία έχουν επιδεινωθεί
λόγω της κρίσης. Ακραία φτώχεια υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, όµως αυτήν την περίοδο είναι σε όξυνση. Έχουµε µεγάλη
αύξηση του αριθµού των ανθρώπων που περνάνε όχι απλά το
όριο της φτώχειας, αλλά που δεν έχουν τα προς το ζην. Έτσι,
λοιπόν, το πλαίσιο αυτό, µε την επεξεργασία που έχουµε κάνει
και µε επίπονη δουλειά εδώ και µήνες, θα πάρει –όπως είπατετη µορφή κοινής υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται, και
θα τεθεί σε εφαρµογή µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του 2014 στις
πιλοτικές περιοχές, στην πιλοτική του εφαρµογή.
Απαραίτητη προϋπόθεση, όµως, προκειµένου να ξεκινήσει να
λειτουργεί το πρόγραµµα είναι η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, γιατί δεν µπορούσαµε να πάµε µε τα εισοδήµατα του
2011 τα οποία είναι τελείως διαφορετικά απ’ αυτά του 2012.
Έτσι, η πρώτη αίτηση που θα κατατεθεί για την οικονοµική ενίσχυση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος θα είναι µετά τις
20 Μαρτίου, ηµεροµηνία µετά την οποία θα αρχίσει η υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων.
Θέλω να πω ότι δεν είναι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
µόνο οικονοµική ενίσχυση. Θα αναλύσω στη δευτερολογία µου
όλο το πλαίσιο, γιατί στοχεύουµε στη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης γι’ αυτούς τους ανθρώπους, που σηµαίνει ότι πέρα από την οικονοµική ενίσχυση θα υπάρχει η ένταξή
τους σε προγράµµατα και δράσεις που θα ενισχύουν την προσπάθεια για να έχουν µία αξιοπρεπή διαβίωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Και, βέβαια, θα υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση των ανθρώπων που δεν µπορούν να ενταχθούν στην εργασία και διαφορετική γι’ αυτούς που µπορούν να ενταχθούν στην εργασία. Και
εξηγώ: Γι’ αυτούς που µπορούν να ενταχθούν στην εργασία θα
υπάρχει ένταξη σε προγράµµατα προώθησης και κοινωνικής ένταξης, προκειµένου µέσα από την επανένταξή τους στην εργασία
να λύσουν προβλήµατα εισοδηµατικά, ενώ για λόγους που έχουν
να κάνουν µε τους ίδιους τους ανθρώπους που δεν µπορούν να
ενταχθούν ούτως ή άλλως στην εργασία, θα έχουµε διαφορετικής υφής προγράµµατα και δράσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, η διεκδίκηση καθιέρωσης στη χώρα µας του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος υπάρχει εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Εγώ θυµάµαι το 2005 τότε στον Συνασπισµό που είχαµε
καταθέσει µία πρόταση νόµου για την καθιέρωση του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος, όταν ήδη στις περισσότερες χώρες
της Ευρώπης είχε καθιερωθεί. Νοµίζω ότι αντίστοιχη πρόταση
µπορεί να είχατε καταθέσει κι εσείς και η Νέα Δηµοκρατία, κ.λπ..
Τώρα φτάσαµε στην περίοδο δηλαδή που η Ελλάδα είναι σε
κρίση και σε ακραία φτώχεια η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και από τις πρώτες στον κόσµο. Και ακόµα συζητάµε για
µία πιλοτική εφαρµογή του µέτρου, όταν αυτό το µέτρο σε περίοδο καλύτερων συνθηκών το είχαν προτείνει όλα τα κόµµατα!
Αυτό τι σηµαίνει; Ότι εδώ υπάρχει µία τεράστια αδυναµία και
καθυστέρηση να γίνουν αυτά τα οποία τα θέλουµε όλοι. Βεβαίως
όλοι τα θέλαµε. Εµείς επιµέναµε και επιµένουµε και ως ΔΗΜΑΡ
ότι θα έπρεπε να είναι άµεση και καθολική η εφαρµογή, γιατί
υπάρχουν όλα τα δεδοµένα και τα ελληνικά αλλά και από την εµπειρία της εφαρµογής στις άλλες χώρες.
Βεβαίως στη χώρα µας υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή, δεν
την έχουµε καταγράψει ακριβώς, δεν έχουµε κάνει καλή καταγραφή πώς κατανέµονται όλες αυτές οι ανισότητες. Γι’ αυτό και
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το πρόγραµµα προσαρµογής, έτσι όπως εφαρµόστηκε στην Ελλάδα, µεγάλωσε ακόµη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες
και βύθισε ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού στη φτωχοποίηση.
Από εδώ και πέρα, υπάρχει µεγάλη υποχρέωση και ευθύνη.
Εγώ καταλαβαίνω τις προθέσεις και τις δυσκολίες του Υπουργείου ότι πρέπει να συνεκτιµήσει όλα τα πράγµατα, γι’ αυτό γίνεται και η πιλοτική εφαρµογή. Πρέπει να συνεκτιµήσει τις
ιδιαιτερότητες των περιοχών, δηλαδή των περιφερειών, των αστικών κέντρων κ.λπ. Πρέπει να συνεκτιµήσει εάν ο πολίτης είναι
άνεργος, δεν έχει κανένα επίδοµα, αν έχει κάποια εργασία ή εάν
έχει ένα µικρό εισόδηµα. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σηµαντικό το
θέµα των στοχευµένων δράσεων, για να υπάρξει επανένταξη των
πολιτών ή της οικογένειας στην εργασία, να υπάρξει βοήθεια,
ούτως ώστε συγχρόνως µε το εγγυηµένο εισόδηµα να έχει
πλήρη φαρµακευτική περίθαλψη, να έχει πρόσβαση στα µέσα
µαζικής µεταφοράς, να έχει άλλα οφέλη τα οποία θα του εξασφαλίσουν την επιβίωσή του.
Νοµίζω, όµως, ότι το να µου λέτε ότι θα περιµένετε και τις φορολογικές δηλώσεις του Μαρτίου, αυτό πραγµατικά, κύριε
Υπουργέ, δεν συνιστά λειτουργία του κράτους. Έχετε τις δηλώσεις του ’12. Έχετε την απόφαση, για την εφαρµογή του µέτρου
που είναι παράδοξο ότι αποτελεί και µνηµονιακή υποχρέωση άλλο αν τώρα µας βάζουν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι για το
πώς θα την εφαρµόσουµε- και δεν έχετε αξιολογήσει τις φορολογικές δηλώσεις του ’12 για να βγάλετε τα κριτήρια για την
κοινή υπουργική απόφαση;
Από την άλλη πλευρά, η ΕΛΣΤΑΤ σάς δίνει τώρα καινούργια
δυσµενέστερα στοιχεία για τα θέµατα της φτώχειας, του ορίου
της φτώχειας, τα ποσοστά κ.λπ.. Τα έχετε όλα τα στοιχεία, τα
οποία δυστυχώς είναι δραµατικά. Χρησιµοποιήστε τα επιτέλους,
κάντε µια πιλοτική εφαρµογή. Στο κάτω-κάτω, 20 εκατοµµύρια
έχετε προϋπολογίσει. Απορροφήστε τα και ζητήστε τα περισσότερο για να ξεκινήσουµε την ουσιαστική – καθολική εφαρµογή.
Μη µου λέτε πάλι, κύριε Υπουργέ, τα θέµατα των φορολογικών
δηλώσεων. Το ίδιο µου απαντήσατε και για τα θέµατα της καθυστέρησης της απόδοσης των κοινωνικών επιδοµάτων και ιδιαίτερα του επιδόµατος τέκνων. Μη στήνουµε τέτοια διαδικασία για
να αποδίδουµε τα επιδόµατα. Τα αποδίδουµε εκ των υστέρων,
όταν οι άνθρωποι έχουν καταρρεύσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μπλέξατε πολλά. Επιδόµατα
τέκνων: Δηλαδή, τι λέτε; Να καταβάλλονται χωρίς εισοδηµατικά
κριτήρια; Δηλαδή, λέτε ότι υπάρχει η δυνατότητα σήµερα -πέρα
από τα 750 εκατοµµύρια που έχουµε στη διάθεσή µας και που
έχει ολοκληρωθεί η πρώτη εφαρµογή από το 2013- να µπορεί να
αρθούν τα εισοδηµατικά κριτήρια των 45.000, ας πούµε, για τις
τρίτεκνες οικογένειες, για τις οικογένειες µε τα τρία παιδιά και
να είναι ελεύθερο; Δεν κατάλαβα την τοποθέτησή σας.
Δεν υπάρχει για τον θεσµό των οικογενειακών επιδοµάτων
αυτή η πρόθεση από την πλευρά µας, να αρθούν τα κριτήρια,
διότι θέλουµε να ενισχύσουµε τις αδύναµες οικονοµικά οικογένειες και όχι αυτούς που έχουν…
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ούτε και εµείς θέλουµε αυτό το πράγµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τότε, γιατί το θέτετε;
Να πάµε, λοιπόν, στο συγκεκριµένο θέµα, γιατί πρέπει πραγµατικά ανεξάρτητα του ότι, πέρα από τη σηµερινή κυβερνητική
πλειοψηφία, δεν το ψήφισε κανένα άλλο κόµµα- να πούµε ότι
είναι κάτι το οποίο αποτελεί ουσιαστικά θέση όλων των κοµµάτων
κατά καιρούς, µε τη διαφορά ότι οι προτάσεις τις οποίες είχαµε
πριν χρόνια, τα χρόνια της ευηµερίας, αφορούσαν κάτι διαφορετικό, που ήταν η σύγκλιση, ενώ σήµερα ερχόµαστε σε πιο οδυνηρή κατάσταση, η οποία υπάρχει στην κοινωνία, να αντιµετωπίσουµε τα φαινόµενα της ακραίας φτώχειας.
Λέω, λοιπόν, ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, από 1-1-2014 θα
είναι το δικαίωµα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συγκρίνουµε
και τα οικονοµικά στοιχεία, γιατί, εάν στην πρώτη, στην πιλοτική
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εφαρµογή έχουµε προβλήµατα και δοθεί αυτή η οικονοµική ενίσχυση σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα οικονοµικά στοιχεία να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της ζωής, τότε θα ακυρωθεί
αυτή η προσπάθεια.
Πρέπει, λοιπόν, και το οικονοµικό στοιχείο, βεβαίως, να είναι
σε σύγκριση µαζί µε όλα τα άλλα στοιχεία. Δεν είναι µόνο αυτό,
αλλά µπορεί κάποιος που είχε εισόδηµα και τον τελευταίο χρόνο,
δηλαδή µέσα στο 2013, να έχει απολέσει τη δυνατότητα επιβίωσης λόγω του ότι έχουν συµβεί γεγονότα και έχουν ανατραπεί.
Γι’ αυτό δεν θα είναι το µοναδικό κριτήριο. Θα έχουµε µια πλειάδα κριτηρίων και κοινωνική έρευνα από την αρµόδια υπηρεσία
του δήµου, ούτως ώστε να διαπιστώσουµε σε πραγµατικό χρόνο
αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Έχουµε, λοιπόν, προχωρήσει στην επεξεργασία όλων αυτών
των κριτηρίων, ούτως ώστε να διασφαλίσουµε ότι θα υπάρχει δικαιοσύνη µέσα σε ένα άδικο γενικά σύστηµα, το οποίο δηµιουργεί αυτά τα προβλήµατα της ακραίας φτώχειας. Έχουµε ήδη
διαµορφώσει αυτό το πλαίσιο των κριτηρίων. Στο θέµα της πιλοτικής εφαρµογής ελπίζουµε ότι θα αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα. Ασφαλώς, πιλοτική εφαρµογή είναι, αλλά θα µας δώσει
τη δυνατότητα να δούµε πώς λειτουργεί σε δήµους µε διαφορετικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά αυτό το πιλοτικό πρόγραµµα, ώστε να έρθει αυτή η καθολική εφαρµογή, όπως πολύ
σωστά είπατε.
Δύο στοιχεία τώρα θα ήθελα να παραθέσω. Το ένα είναι σε
σχέση µε τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες, διότι το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης θα στηρίζεται σε µια οικονοµική ενίσχυση -ο
ένας πυλώνας- και στην παροχή υπηρεσιών. Θα δούµε, δηλαδή,
την αυτόµατη ένταξη και την έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου
για να έχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αυτός ο οποίος δεν
έχει και θα δούµε και την αυτόµατη ένταξη στο επίδοµα θέρµανσης, στο κοινωνικό τιµολόγιο της ΔΕΗ, σε προγράµµατα µε
στόχο την κοινωνική προστασία.
Αυτό όλο το πλέγµα διαµορφώνει ένα συνολικό πλαίσιο στήριξης. Δεν είναι µόνο η οικονοµική ενίσχυση, γιατί η οικονοµική
ενίσχυση όσο µεγάλη και αν είναι να έχουµε δυνατότητες, δεν
µπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών που υπάρχουν. Έτσι,
λοιπόν, προχωρούµε µε αυτούς τους δύο πυλώνες.
Όσον αφορά το θέµα της χρηµατοδότησης, έχω πει και επί τη
ευκαιρία της ερώτησης του συναδέλφου κ. Κυρίτση, που είναι
στην Αίθουσα, ότι θα πρέπει να υπάρξει µία συνεννόηση ενίσχυσης των πόρων ακόµα και στο πιλοτικό πρόγραµµα, ούτως ώστε
να µπορέσουµε όσο το δυνατόν σε περισσότερες περιοχές να
το εφαρµόσουµε και αν χρειαστεί, να φέρουµε νοµοθετική ρύθµιση. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει µία πρόταση.
Όταν υπάρχει, όµως, από την πλευρά της Αντιπολίτευσης άρνηση του γεγονότος ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασµα, πώς
θα µπει στη συζήτηση να διεκδικήσει ένα τµήµα από αυτό το
πρωτογενές πλεόνασµα να πάει στην αντιµετώπιση της φτώχειας; Πρέπει να συµφωνήσουµε κάποτε και σε αυτήν την Αίθουσα γι’ αυτά που πρέπει να διεκδικήσουµε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν αναφέρθηκα σ’ εσάς, εδώ
δεν είστε Αντιπολίτευση. Έχετε µπερδέψει τι είστε. Ακούω στελέχη σας και µιλάνε συνεχώς αντικυβερνητικά καταγγέλλοντας
την κυβερνητική πολιτική, αλλά τα διορισµένα στελέχη σας στη
διοίκηση παραµένουν. Αυτό ο δυϊσµός είναι µια πραγµατικότητα.
Αντιµετωπίστε το. Είναι δικό σας θέµα, αλλά αντιµετωπίστε το.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Για το πρωτογενές
πλεόνασµα µιλάµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πρόβληµά σας είναι. Αντιµετωπίστε το. Δεν µπορώ να σας πω εγώ τι θα κάνετε, αλλά
τοποθετηθείτε και σταθεροποιηθείτε κάποια στιγµή. Δεν µπορείτε να πατάτε σε δυο βάρκες.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Το 70% να πάει στην
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κοινωνική πολιτική!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πρέπει να συµφωνήσουµε εδώ
ότι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσµο είναι η εφαρµογή του προγράµµατος και η αύξηση του προϋπολογισµού και εκεί πάνω θα
πρέπει όλες οι προσπάθειες όλων µας να στραφούν.
Η καθολική εφαρµογή ούτως ή άλλως είναι από την 1-1-2015,
αλλά όσο το δυνατόν περισσότερα χρήµατα µέσα στο 2014 θα
ανακουφίσουν περισσότερες οικογένειες αδυνάµων, ανθρώπων
που βιώνουν τη φτώχεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Η έκτη µε αριθµό 468/27-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Θεόδωρου Παραστατίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα «Βιοµηχανικά Σφαγεία Κιλκίς
Α.Ε.» δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την έκτη υπ’ αριθµ. 475/27-1-2014 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ
Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΒΕΕ».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέµα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που συζητούσαµε πριν. Έχει πολλές πλευρές και
µέσα απ’ αυτό καλύπτεται όλη αυτή η επίθεση που δέχονται οι
εργαζόµενοι στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό
τοµέα. Υλοποιούν τέτοιες µορφές µε πολύ µεγάλη φαντασία, µε
αποτέλεσµα οι ίδιοι οι εργαζόµενοι να βρίσκονται χωρίς κανένα
δικαίωµα.
Έτσι, λοιπόν, συµβαίνει και µε αυτήν την επιχείρηση «ΑΦΟΙ Γ.
ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΒΕΕ». Πήγαν οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση και τη
βρήκαν κλειστή. Με µία ανακοίνωση τούς ενηµέρωνε ότι έχει µετεγκατασταθεί και ότι έχει πάει στα Πετράλωνα.
Πήγαν, λοιπόν, στα Πετράλωνα να βρουν τον εργοδότη. Τους
είχε έτοιµες τις απολύσεις. Και ποια ήταν η δικαιολογία, που µάλιστα την έστειλε µε δικαστικό κλητήρα; Έλεγε ότι χρωστάει στο
ΙΚΑ, δεν µπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστηµα της ηλεκτρονικής καταχώρησης ΑΠΔ και δεν µπορεί πια να τους απασχολήσει,
γιατί θα ήταν ανασφάλιστοι και δεν θα µπορούσε να απασχολήσει ανασφάλιστους, επειδή το πρόστιµο θα ήταν 10.500 ευρώ για
τον καθέναν, αν τους πιάσουν ανασφάλιστους.
Αξιοποιεί, λοιπόν, αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο που έκανε η Κυβέρνηση το προηγούµενο διάστηµα για την αδήλωτη και την ανασφάλιστη εργασία για να µπορέσει να απολύσει τους εργαζόµενους µε αυτό το επιχείρηµα.
Έπειτα τους λέει ότι «δεν µπορώ να σας απασχολήσω ανασφάλιστους και επειδή δεν µπορώ να σας δώσω τις αποζηµιώσεις, σας στέλνω ένα χαρτί που λέει ότι σας απολύω -χωρίς την
αποζηµίωση, γιατί αδυνατώ να σας τη δώσω- και να πάτε, αν θέλετε, στο ταµείο ανεργίας και να έχετε από εκεί µία προστασία».
Τι είναι αυτοί οι εργαζόµενοι; Είναι εργαζόµενοι που είχαν δεκαεπτά χρόνια, είκοσι χρόνια, είκοσι πέντε χρόνια δουλειάς -αρκετοί, βέβαια, ήταν εξειδικευµένοι γιατί είναι µία επιχείρηση
ελαστικών- και είναι, λοιπόν, σήµερα στον δρόµο απροστάτευτοι
και χωρίς αποζηµίωση.
Ο εργοδότης έχει ξεπεράσει όλα αυτά που υποτίθεται ότι προστατεύουν τους εργαζόµενους από την ασύδοτη δράση της εργοδοσίας. Αξιοποιεί, λοιπόν, το προηγούµενο πλαίσιο για την
ΑΠΔ, αξιοποιεί αυτό που ήδη συζητήσατε για τις οµαδικές απολύσεις και έρχεται και λέει: «Πάρτε λοιπόν την απόλυση και πηγαίνετε στο ταµείο ανεργίας».
Είναι παράνοµες οι απολύσεις; Ναι, είναι παράνοµες γιατί δεν
έχουν δοθεί αποζηµιώσεις. Έχει γίνει και τριµερή –γιατί φαντάζοµαι σε αυτό θα αναφερθείτε- όπου δεν ήρθε ο εργοδότης, γιατί
δεν τον υποχρεώνει και κανένας. Και τι κάνει η υπηρεσία; Λέει,
όπως συνήθως, να πάτε στα δικαστήρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρα-
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καλώ την ερώτησή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να πάει, δηλαδή, ο εργαζόµενος στα δικαστήρια για να διεκδικήσει µιας ζωής δουλειά και δικαιώµατα.
Θα θέλαµε στα ερωτήµατα που σας έχουµε θέσει, κύριε
Υπουργέ, να µας πείτε τι µέτρα θα πάρετε, έτσι ώστε να διασφαλιστούν κατ’ αρχάς τα δεδουλευµένα και οι αποζηµιώσεις των
εργαζοµένων και βέβαια η επαναπρόσληψη των απολυθέντων
στον νέο εργοδότη, ο οποίος συνεχίζει την επιχείρηση µε το ίδιο
περιεχόµενο δουλειάς –δεν έχει αλλάξει δηλαδή- και στη θέση
τους προσλαµβάνει αυτούς που είπε ο Πρωθυπουργός χθες µε
τα προγράµµατα. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική και αυτούς
ευνοεί µε τα προγράµµατα, οι επιχειρήσεις να αλλάξουν τους εργαζόµενους µε δικαιώµατα και να πάρουν καινούργιους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επειδή έχουµε συζητήσει πολλές φορές σε αυτήν την Αίθουσα, κύριε συνάδελφε, προσέξτε τι
λάθος κάνετε.
Στην προσπάθεια -η οποία είναι πραγµατική βεβαίως και δεν
αµφισβητείται- στήριξης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων,
ταυτόχρονα έρχεστε να εξυπηρετήσετε και µία άποψη κοµµατική
–δικαίωµά σας- ότι δεν υπάρχει τίποτα ως προς την προστασία
τους, ότι έχει καταργηθεί το θεσµικό πλαίσιο, ότι επιτρέπονται
οι οµαδικές απολύσεις, ότι έτσι, αλλιώς κ.λπ. Αυτά τα δύο είναι
αντιφατικά.
Θα πρέπει να πούµε ή ότι υπάρχει ένα ελάχιστο θεσµικό πλαίσιο, µιας ελάχιστης προστασίας, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουµε κι εµείς εδώ ως Υπουργείο και ως Βουλή για την προστασία των εργαζοµένων ή εάν θεωρούµε ότι έχει καταργηθεί
ακόµα και το ελάχιστο θεσµικό πλαίσιο συνεργασίας, τότε δεν
έχει νόηµα η ερώτησή σας.
Αυτό το λέω γιατί ο κοινός στόχος πιστεύω –ανεξάρτητα από
τον τρόπο- όλων µας είναι οι ελάχιστες απώλειες ως προς την
εργασία και η αποφυγή και η αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών που εκµεταλλεύονται -αν θέλετε- αλλαγές οι οποίες έχουν
γίνει και την οικονοµική κρίση για να υπερβούν, όµως, το θεσµικό
πλαίσιο που ισχύει και να παρανοµήσουν. Πρέπει να συµφωνήσουµε σε αυτά, γιατί αλλιώς θα απαντάµε στις ερωτήσεις µε
αυτόν τον τρόπο.
Έρχοµαι στην ουσία, τώρα. Είναι, όπως είπατε, µία επιχείρηση
µε εξειδικευµένο αντικείµενο, η οποία αποφάσισε µε αφορµή το
θέµα της αδυναµίας υποβολής ΑΠΔ να απολύσει τους εργαζόµενους και να µεταβιβάσει την επιχείρηση.
Τι λέει, δηλαδή, ο εργοδότης στο έγγραφο το οποίο µας έχετε
προσκοµίσει, το οποίο µου κατέθεσαν και οι εργαζόµενοι στη συνάντηση την οποία είχαµε; Λέει ότι: «Επειδή χρωστάω στο ΙΚΑ
2.901.799 ευρώ και δεν µπορώ να καταθέσω ΑΠΔ, σας απολύω».
Δεν είπε ούτε ότι δεν έχει δουλειά ούτε ότι το εµπορικό δίκτυο
έχει πάει σε άλλους προµηθευτές ούτε τίποτα άλλο, έφερε µόνο
αυτήν την πρόφαση.
Κατ’ αρχάς, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγµατα. Πρέπει να
πούµε ότι οι εταιρείες οι οποίες οφείλουν, εφόσον αιτηθούν κι
ενταχθούν σε ρύθµιση, µπορούν να καταθέτουν ΑΠΔ, δεν έχουν
κανένα πρόβληµα.
Εµείς ένα µέτρο που πάει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της
παράνοµης και µη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, δεν
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι έλασσον και να άρουµε
αυτήν την απόφασή µας, για να µην υπάρχουν αφορµές στους
εργοδότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Λέµε όµως κατηγορηµατικά ότι οι υποχρεώσεις προς το ασφαλιστικό σύστηµα, οι υποχρεώσεις απέναντι στον εργαζόµενο
είναι δεδοµένες και το επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει πρώτα
να λαµβάνει υπ’ όψιν αυτά, όπως και η διαχείριση από τον κάθε
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εργοδότη.
Έχουµε ζητήµατα που έχουν να κάνουν όµως και µε το αν
αυτή η αλλαγή η οποία έγινε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι
µεταβίβαση και συνέχεια της επιχείρησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υφυπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Γιατί, εφόσον είναι µεταβίβαση
και συνέχεια της επιχείρησης, τότε είναι παράνοµες οι απολύσεις
πριν από τη µεταβίβαση της επιχείρησης, τότε ο νέος ιδιοκτήτης
της επιχείρησης, το νέο αφεντικό – να το πω έτσι – έχει ευθύνη
όχι µόνο για τους εργαζόµενους, αλλά ακόµα και για οφειλές που
µπορεί να έχει για τον εξοπλισµό της επιχείρησης από την προηγούµενη. Δεν αίρεται η ευθύνη του προηγούµενου εργοδότη,
αλλά ο νέος είναι συνυπεύθυνος, εφόσον είναι συνέχεια. Για το
αν είναι συνέχεια ή όχι, θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τις 12 Δεκεµβρίου
έχουν υπενοικιαστεί τα µηχανήµατα για τις εγκαταστάσεις της
νέας εταιρείας, από τις 12 Δεκεµβρίου! Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι
έχουν προσκοµίσει στοιχεία στο Υπουργείο Εργασίας.
Η Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας έχει
αποστείλει στον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΠΕ κ. Πανταζή έγγραφο που λέει ότι η καινούργια εταιρεία, που µετεγκαταστάθηκε η παλιά «ΑΦΟΙ Καριπίδη», απασχολεί ήδη από τους παλιούς
εργαζόµενους έξι, µεταξύ αυτών δύο είναι οι παλιοί εργοδότες,
που τους φέρνει στην κατάσταση σαν εργαζόµενους της νέας
εταιρείας. Και µάλιστα καταγγέλλει η Οµοσπονδία στον Γενικό
Γραµµατέα του ΣΕΠΕ ότι σε αυτές τις εξειδικευµένες εργασίας
που κάνει, ιδιαίτερα στο ζυµωτήριο, απασχολούνται εργαζόµενοι
χωρίς καµµία ειδίκευση, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει και άµεσα
η ζωή τους.
Έχουµε, λοιπόν, εδώ πέρα µια ασύδοτη δραστηριότητα της
νέας εταιρείας, η οποία αξιοποιεί το οποιοδήποτε πλαίσιο. Ακόµη
και ο παλιός εργοδότης αξιοποιεί αυτές τις δυσκολίες του νέου
πλαισίου για τις Α.Π.Δ. Εµείς βεβαίως δεν λέµε ότι θα πρέπει να
αλλάξει αυτό το στοιχείο. Δεν είπαµε κάτι τέτοιο. Λέµε ότι αξιοποιεί απέναντι στους εργαζόµενους αυτό το στοιχείο, για να µπορέσει να ξεπεράσει το θέµα των απολύσεων.
Η Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να πάρει µέτρα; Τι θα πρέπει να
κάνουν οι εργαζόµενοι; Πού θα πρέπει να απευθυνθούν; Υπάρχει
αυτό το ελάχιστο πλαίσιο, όπως λέτε, το θεσµικό πλαίσιο, που
προστατεύει. Να το δούµε στην πράξη όµως. Υπάρχει; Εγώ να
αποδεχτώ ότι υπάρχει τώρα το πλαίσιο. Στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, λοιπόν, υπέρ αυτών των εργαζοµένων που είναι
απροστάτευτοι;
Εδώ θέλουµε να µας απαντήσετε τι µέτρα θα πάρετε πράγµατι, έτσι ώστε να καταβληθούν τα δεδουλευµένα και οι αποζηµιώσεις τους. Ή τέλος οι αποζηµιώσεις; Γιατί και αυτό συζητιέται
έντονα, ότι θα καταργηθεί η αποζηµίωση από τους εργαζόµενους. Το έχουµε πει και σε προηγούµενες συζητήσεις και είναι
και µια πρόταση που έχουν καταθέσει οι εργοδότες εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα, να υπάρχει πλήρης ευελιξία στην πρόσληψη και απόλυση, να µην υπάρχουν αποζηµιώσεις και όλα αυτά.
Αν, λοιπόν, υπάρχει όντως το θεσµικό πλαίσιο και υπάρχουν οι
υποχρεώσεις, θα πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει τα αντίστοιχα
µέτρα, έτσι ώστε να υποχρεώσει την εργοδότη να καταβάλει
αυτά που πρέπει να καταβάλει.
Είναι µετεγκατάσταση της παλιάς επιχείρησης; Είναι µετεγκατάσταση. Πρέπει να απασχολήσει, έχει ο νέος εργοδότης υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόµενους; Έχει υποχρεώσεις.
Αυτό λέει το πλαίσιο, το ελάχιστο πλαίσιο που υπάρχει µέχρι σήµερα.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να το υλοποιήσετε. Και πώς θα το υλοποιήσετε; Θα τo υλοποιήσετε µε µέτρα που πρέπει να πάρετε. Και
επειδή είναι δίπλα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ είναι ανάγκη
και οι εισαγγελείς και η δικαιοσύνη να δουν όλα αυτά τα ελάχιστα
που περιγράφονται στην εργατική νοµοθεσία, αυτά που έχουν
αποµείνει ακόµα, µε ποιον τρόπο θα υλοποιούνται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως

6480

του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Γιατί συνήθως αυτό που υλοποιείται
είναι τα ΜΑΤ έξω από τις επιχειρήσεις, όταν οι εργαζόµενοι διεκδικούν. Όπως για παράδειγµα έγινε εχθές στον «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ»,
που ενώ δεν είχε απεργία, τα ΜΑΤ ήταν απ’ έξω για να τροµοκρατήσουν τους εργαζόµενους να µην απεργήσουν για να µη
διεκδικήσουν την επαναπρόσληψη των εργαζοµένων που απείλησε ο «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, το ζήτηµα
που έχει να κάνει µε την τάση για µεταβίβαση επιχειρήσεων είναι
κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω σε αυτήν την Αίθουσα και ως
µήνυµα σε αυτούς οι οποίοι νοµίζουν ότι αν γίνει µεταβίβαση της
επιχείρησης, απαλλάσσεται ο νέος ιδιοκτήτης από κάθε ευθύνη
για όλα και όσον αφορά τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό και όσον
αφορά τους εργαζόµενους. Όχι, δεν είναι έτσι.
Κατ’ αρχάς, πριν από οποιαδήποτε µεταβίβαση επιχείρησης ή
εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση των εργαζοµένων για τη µεταβολή στην οποία προτίθεται να προβεί ο
εργοδότης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπήρξε, διότι όπως
πολύ σωστά είπατε, αρχές Δεκεµβρίου έγινε η παραχώρηση και
µε τον καινούργιο χρόνο, όταν πήγαν να πιάσουν µετά τις γιορτές δουλειά, τους αναγγέλθηκε η απόλυση χωρίς αποζηµίωση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Το δεύτερο το οποίο έχει να κάνει µε τη διαβούλευση είναι ότι
θα πρέπει να ανακοινώσουν στους εργαζόµενους τι προτίθεται
να κάνει ο ίδιος και βεβαίως ο νέος εργοδότης, ποια είναι τα προβλεπόµενα µέτρα. Αυτά δεν έγιναν.
Το λέω, όµως, και το τονίζω ότι εφόσον υπάρχει συνέχεια µιας
επιχείρησης, ανεξάρτητα αν διατηρείται το νοµικό καθεστώς ή
αν αλλάζει η νοµική µορφή της επιχείρησης, αν υπάρχει συνέχεια
που σηµαίνει µε ίδιο κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, που σηµαίνει µε
ίδιους, παραδείγµατος χάριν, αντιπροσώπους, ίδιο εµπορικό δίκτυο, ίδια δραστηριότητα -δεν αλλάζει το αντικείµενο- θεωρείται
συνεχιζόµενη επιχείρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργοδότης
πριν δεν µπορεί να προβεί σε απολύσεις. Ο νέος, όµως, εργοδότης -για να ξεκαθαρίζουµε- σύµφωνα µε τα ισχύοντα µπορεί να
προβεί όχι όµως πέραν των ορίων που ορίζει ο νόµος ως οµαδικές και όχι παράνοµες απολύσεις, αλλά µε µια διαδικασία η
οποία έχει να κάνει µε την οικονοµική βιωσιµότητα της επιχείρησης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέω ότι θα συνεχίσουµε πέρα από τη διαδικασία την οποία έχει κάνει το ΣΕΠΕ, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι εργαζόµενοι και µέσω δικαιοσύνης -σωστά αναφερθήκατε- να κριθεί το ζήτηµα που έχει να κάνει αν είναι συνέχεια
της επιχείρησης.
Κατά την προσωπική µου άποψη είναι συνέχεια της επιχείρησης µε βάση τα στοιχεία που µου τέθηκαν υπ’ όψιν. Κρατάω µια
επιφύλαξη, επειδή δεν ήταν η πλευρά της εργοδοσίας για να µου
θέσει τα δικά της στοιχεία. Όλα, όµως, αυτά τα οποία τέθηκαν
υπ’ όψιν µου δείχνουν ότι ήταν συνέχεια της επιχείρησης. Άρα
και ο νέος εργοδότης έχει ευθύνη για τους εργαζόµενους και τη
συνέχιση µε τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις εργασίας
τους, χωρίς να αναιρείται η ευθύνη του προηγούµενου εργοδότη
και ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος ευθύνεται εις ολόκληρον
ως προς τις υποχρεώσεις του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κεγκέρογλου.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη υπ’ αριθµό 467/27-1-2014 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Καστοριάς της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Μαρίας Αντωνίου προς τoν Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δηµιουργία Τµήµατος του Πανεπιστηµίου δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει η κυρία συνάδελφος για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν και η επίκαιρη ερώτηση δεν είναι τόσο επίκαιρη για τα σηµερινά δεδοµένα, για εµάς, για την Καστοριά παραµένει ένα µείζον θέµα, κύριε Υπουργέ. Γι’ αυτό θα ήθελα να καταλάβετε ότι η
απάντηση στην ερώτηση που καταθέτω σήµερα παραµένει για
την κοινωνία της Καστοριάς ένα επίκαιρο θέµα.
Σε εφαρµογή, λοιπόν, του σχεδίου «Αθηνά», κύριε Υπουργέ,
µε το π.δ. 8/2010 µε το οποίο είχε συσταθεί η Αρχιτεκτονική Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, που µετέπειτα
µετονοµάστηκε σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος σύµφωνα
µε το καινούργιο προεδρικό διάταγµα, το 72/2013 και το άρθρο
1, προβλέπεται η µεταφορά του τµήµατος αυτού από την Καστοριά στην Κοζάνη.
Ως Βουλευτής της περιοχής, σας µεταφέρω την αγωνία και
την προσπάθεια όλων των κατοίκων της Καστοριάς, όλων των
πολιτών, όλων των φορέων, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια
προσπαθούσαν για τη δηµιουργία αυτού του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής µε το π.δ. 8/2010. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το σχέδιο Αθηνά, καταργείται και µεταφέρεται στην Κοζάνη.
Αυτό για το οποίο επίσης θέλω να ενηµερώσω, κύριε Υπουργέ,
είναι πως όλο αυτό το διάστηµα, τα προηγούµενα χρόνια µέχρι
να έχουµε το π.δ. 8/2010, έχουν δαπανηθεί κι έχουν δηµιουργηθεί στο Νοµό Καστοριάς όλες οι απαραίτητες υποδοµές κι ένα
υπέροχο κτήριο. Η κατασκευή των υποδοµών αυτού του τµήµατος κόστισε στον ελληνικό λαό γύρω στα 2,5 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Γνωρίζω πολύ καλά - έχω και στην απάντησή σας- ότι η απόφαση της ίδρυσης στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά» έγινε µε µοναδικό κριτήριο τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τις
αναπτυξιακές προοπτικές. Θα συµφωνήσω µε όλα αυτά.
Ερωτάσθε: Τι προθέσεις έχετε, ώστε να άρετε αυτήν την αδικία που αισθάνονται αυτήν τη στιγµή οι πολίτες του Νοµού Καστοριάς;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, η προσπάθεια που έγινε µε το σχέδιο
«Αθηνά», αφορούσε ουσιαστικά µία προσπάθεια εξορθολογισµού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εξορθολογισµός που ήταν
αναγκαίος γιατί οι παθογένειες που είχαν συσσωρευτεί όλες τις
προηγούµενες δεκαετίες, είχαν οδηγήσει σε έναν ακαδηµαϊκό
χάρτη, ο οποίος ούτε είχε αντιστοίχηση µε τον αναπτυξιακό
χάρτη από τη µία πλευρά ούτε εκδήλωνε σηµεία τα οποία πρέπει
να διορθωθούν, δηλαδή πληθώρα γνωστικών αντικειµένων που
δηµιουργούσαν τµήµατα χωρίς κανέναν σχεδιασµό, ούτε ακαδηµαϊκό ούτε αναπτυξιακό, δηµιουργία τµηµάτων τα οποία εξυπηρετούσαν ανάγκες περισσότερο των διδασκόντων, θα έλεγα,
παρά των φοιτητών αλλά και των αναπτυξιακών και οικονοµικών
αναγκών της χώρας, τµήµατα «ατάκτως ερριµµένα» και διάσπαρτα στην επικράτεια, τα οποία δεν µπορούσαν να υποστηριχθούν.
Διότι, όπως είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του διαλόγου που έγινε
στο πλαίσιο της µελέτης για το σχέδιο «Αθηνά», πάρα πολλά τµήµατα τα οποία βρέθηκαν να είναι διάσπαρτα σε πόλεις, δεν µπορούσαν να νοηθούν ως κοµµάτι µίας πανεπιστηµιακής κοινότητας. Διότι µία πανεπιστηµιακή κοινότητα προϋποθέτει πάρα
πολλά πράγµατα. Προϋποθέτει ακριβώς αυτό το οποίο υποδηλοί
η έννοια, δηλαδή, κοινότητα, κρίσιµη µάζα διδασκόντων και διδασκοµένων, βιβλιοθήκες, υποδοµές, ούτως ώστε να υπάρχει µία
µαθησιακή διαδικασία, αν θέλετε, που να ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα των πανεπιστηµιακών γραµµάτων.
Έγινε, λοιπόν, µία προσπάθεια ενός νοικοκυρέµατος, το οποίο
αφορούσε και τον εξορθολογισµό των γνωστικών αντικειµένων
και τη συγχώνευση ιδρυµάτων, ούτως ώστε να έχουµε πιο ανταγωνιστικά ιδρύµατα. Όλοι ενθυµούµεθα ότι αυτή η πραγµατικό-
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τητα σήµανε τη συγχώνευση εκατόν τριών τµηµάτων και τεσσάρων ιδρυµάτων. Ήταν ένα εγχείρηµα το οποίο παρά τις όποιες
αστοχίες ή τα λάθη, νοµίζω ότι συνολικά στέφθηκε µε επιτυχία,
υπό την έννοια ότι αυτήν τη στιγµή έχουµε µία οµαλή υλοποίηση
του σχεδίου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου έχουµε περισσότερο ανταγωνιστικά ιδρύµατα και έχει γίνει κι ένας εξορθολογισµός.
Επίσης, έχει γίνει κι ένας εξορθολογισµός, ο οποίος παρατηρείται κυρίως στα τεχνολογικά ιδρύµατα, όπου εκεί συναντήσαµε
γνωστικά αντικείµενα τα οποία δεν είχαν να κάνουν µε την τεχνολογική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Αυτά µπορέσαµε και τα
συµµαζέψαµε –αν µου επιτρέπετε τον όρο- και µαζί µε τις αλλαγές που κάναµε στη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση,
αλλά και µε την εισαγωγή του θεσµού της µαθητείας έχουµε µια
συνολική µεταρρύθµιση στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, που νοµίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες
µας να αποκτήσουν δεξιότητες, να είναι πιο ανταγωνιστικοί στο
στίβο της αγοράς, να είναι η επαγγελµατική εκπαίδευση µιας
πρώτης διαλογής επιλογή και αυτό να έχει και µία, αν θέλετε, θετική επίδραση στην προσπάθεια της ανασύνταξης του παραγωγικού ιστού της χώρας.
Αυτό, λοιπόν, που παρατηρούµε είναι ότι πρέπει να δούµε τα
πανεπιστηµιακά µας ιδρύµατα µε αυτό το µάτι, δηλαδή σε οποιαδήποτε πρόταση ανάπτυξης κάνουµε να έχουµε πάντα ορισµένα κριτήρια, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν ορισµένες µελέτες.
Δεν πρέπει να δούµε τα πράγµατα αποσπασµατικά, αλλά να
δούµε αν κάθε πανεπιστήµιο, κάθε ίδρυµα, κάθε τµήµα ανταποκρίνεται στις µαθησιακές ανάγκες και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Εκεί, λοιπόν, κάνουµε µια συνολική, αν θέλετε, µελέτη, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις διεθνείς εκθέσεις του ΟΟΣΑ και τις προτεραιότητες της Ευρώπης µέσα στη στρατηγική 20-20, αλλά και
τις εσωτερικές ανάγκες. Αυτή η µελέτη πρέπει να γίνει συνολικά
και δεν µπορούµε να δούµε τα πράγµατα αποσπασµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνοµαι όσα λέτε και συµφωνώ. Όπως
λέτε, υπήρχε ένα χάος σε διάσπαρτα τµήµατα παντού. Εδώ,
όµως, το ζητούµενο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι το προεδρικό διάταγµα που αφορούσε την Αρχιτεκτονική Καστοριάς είναι συναφές µε την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας, είναι δηλαδή ένα κοµµάτι που θα µπορούσε να
«κουµπώσει» µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, µια που
αφορά κυρίως την Πολυτεχνική Σχολή, σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα του 1972.
Αντιλαµβάνοµαι όσα λέτε και για τον εξορθολογισµό και για
τους αναπτυξιακούς στόχους, αλλά για µας µετράει –φαντάζοµαι
και για την Κυβέρνηση- και ο εξορθολογισµός των δαπανών.
Όταν, λοιπόν, σε µια περιοχή δαπανούνται 2,5 µε 3 εκατοµµύρια
ευρώ για να έχουµε κτηριακές υποδοµές και µεταφέρεται ένα
τµήµα σε µια άλλη περιοχή, όπου δεν υπάρχουν προς το παρόν
κτηριακές υποδοµές, µε αποτέλεσµα να πάµε αναγκαστικά σε
ενοίκια, βάσει όλων αυτών των οικονοµικών δεδοµένων, θεωρώ
ότι θα έπρεπε να γίνει από την πλευρά του Υπουργείου µια προσπάθεια και στο κοµµάτι του εξορθολογισµού των δαπανών.
Ακόµη, όπως σας είπα, υπάρχει και συνάφεια του Τµήµατος που
προέβλεπε το προεδρικό διάταγµα αυτό µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας.
Με όλα τα δεδοµένα που σας ανέφερα, θα ήθελα τη δική σας
τοποθέτηση όσον αφορά κυρίως, όπως είπαµε, την εξοικονόµηση κάποιων δαπανών, από τη στιγµή που υπάρχει κτήριο και η
απόσταση µεταξύ των δύο πόλεων είναι πλέον µε την Εγνατία
Οδό ούτε µισή ώρα. Θα ήθελα, λοιπόν, τη δική σας προσπάθεια
στο να διορθωθεί αυτή η αδικία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω κατ’ αρχάς ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τον ακαδηµαϊκό εξορθολογισµό, αλλά και γενικότερα
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για τις συγχωνεύσεις δεν είναι µόνο ένα ελληνικό φαινόµενο. Παρατηρείται και διεξάγεται ταυτόχρονα και στον ευρωπαϊκό χώρο
και σε πολλές άλλες χώρες, όπως η Γαλλία.
Μάλιστα, µέσα στους άξονες των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας –ένας από τους άξονες που παραλάβαµε από
την προηγούµενη Προεδρία- είναι ακριβώς η συζήτηση για τον
εξορθολογισµό, τις συγχωνεύσεις και τη δηµιουργία ισχυρότερων ιδρυµάτων.
Αυτό, λοιπόν, εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο µιας γενικότερης
ευρωπαϊκής στρατηγικής. Έχετε δίκιο, όταν αναφέρετε το ζήτηµα των δαπανών και των υποδοµών που δηµιουργήθηκαν,
αλλά και αυτό καταδεικνύει τον στρεβλό τρόπο µε τον οποίο πηγαίναµε να χτίσουµε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Δηλαδή, δηµιουργούνταν υποδοµές σε µία τοπική κοινωνία, σε µία πόλη και απ’
αυτό µετά ξεκινούσαµε, για να χτίσουµε τµήµατα ή να δοµήσουµε µία ακαδηµαϊκή διαδικασία, ενώ µάλλον έπρεπε να γίνει
αντίστροφα. Δηλαδή, έπρεπε να δούµε πώς εξυπηρετεί και εάν
εξυπηρετεί το όποιο συγκεκριµένο τµήµα, το όποιο γνωστικό αντικείµενο, πρώτον, τη δόµηση ενός ορθολογικού πανεπιστηµίου
και, δεύτερον, τις αναπτυξιακές υποδοµές της χώρας.
Έχουµε τώρα, λοιπόν, να µελετήσουµε τα επόµενα βήµατα.
Στα επόµενα βήµατα πρέπει να λάβουµε πάρα πολλά πράγµατα
υπ’ όψιν µας. Κατ’ αρχάς, πρέπει να υπάρξει µία αντιστοίχηση
των αποφοίτων µας και των αναγκών της παραγωγής, γιατί βλέπουµε ότι υπάρχει µία ανεργία στους νέους, η οποία και στη
χώρα µας, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι αυξηµένη. Και δεν είναι µόνο αυτό, αν θέλετε, αποτέλεσµα της κρίσης. Πολλές φορές είναι και αίτιο της κρίσης υπό την έννοια ότι
δεν υπήρχε ποτέ αντιστοίχηση ανάµεσα στους αποφοίτους και
στις ανάγκες της αγοράς. Αυτό προσπαθήσαµε να εξορθολογήσουµε όσον αφορά τους εισακτέους την προηγούµενη χρονιά,
δίνοντας βαρύτητα περισσότερο σε τµήµατα στα οποία υπήρχαν
ελλείψεις και όχι υπεράριθµα.
Μας δείχνουν, επίσης, οι µελέτες ότι υπάρχει µία ανάγκη τόνωσης των θετικών επιστηµών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας πρέπει
να ολοκληρωθεί. Μελετάµε αυτήν τη χρονιά πώς θα συµβεί η
ολοκλήρωση αυτής της πολυτεχνικής σχολής, ούτως ώστε αφ’
ενός να είναι πλήρης, αφ’ ετέρου να έχει αυτά τα γνωστικά αντικείµενα που έχει ανάγκη και η αγορά.
Εποµένως, είµαστε στο πλαίσιο της συνολικής µελέτης. Το θετικό είναι ότι πράγµατι πρέπει να υπάρξει τόνωση των θετικών
επιστηµών. Πράγµατι, η Πολυτεχνική Σχολή πρέπει να ολοκληρωθεί. Και νοµίζω ότι µέσα στο πλαίσιο αυτής της µελέτης θα είµαστε σιγά-σιγά σε θέση να απαντήσουµε στο δικό σας ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, έξι στελέχη
υπηρεσιών ασφαλείας από τα ΙΕΚ «ΞΥΝΗ».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 473/27-1-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Καρδίτσης του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Μιχαλάκη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη νέα µείωση στη συνταγογράφηση φαρµάκων από τους γιατρούς που είναι συµβεβληµένοι στον ΕΟΠΥΥ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το µέτρο της συνταγογράφησης στο 80% της περσινής κοστολόγησής της στερείται απολύτως οποιασδήποτε επιστηµονικής τεκµηρίωσης, αφού τα τεκµήριά του είναι αποκλειστικά και µόνο οικονοµικά. Στρέφεται εναντίον της δηµόσιας
υγείας και ειδικά εναντίον των χρονίως πασχόντων µετατρέποντας την τακτική µηνιαία συνταγογράφηση των απαραίτητων φαρµάκων τους σε αγωνιώδη αναζήτηση γιατρού που δεν θα έχει
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συµπληρώσει το όριο του 80%. Αγνοεί πλήρως την εργασιακή
σχέση τού κάθε γιατρού, από την οποία προέκυψε το κόστος
συνταγογράφησης του προηγούµενου χρόνου, δηλαδή του
2013, αν αυτός ήταν νέος γιατρός, αν ήταν γιατρός στο ΕΣΥ και
βγήκε έξω να δουλέψει στο ελεύθερο επάγγελµα, αν ήταν αγροτικός γιατρός, αν ήταν ειδικευόµενος.
Αντίθετα, µε την χωρίς όρους, εξαιρέσεις και ελέγχους οριζόντια µείωση σε όλους τους γιατρούς, η σπατάλη έµµεσα επιβραβεύεται, ενώ η συνετή συνταγογράφηση και η οικονοµία τιµωρούνται, αφού για όλους υφίσταται η ίδια περικοπή, η ίδια µείωση. Τέλος, υποβαθµίζεται ο θεραπευτικός ρόλος του γιατρού
σε προσθαφαιρέσεις λογιστικού χαρακτήρα και εκπίπτει η ούτως
ή άλλως επί χρόνια ακριβοπληρωµένη υγεία του ασφαλισµένου
πολίτη σε µία στήλη λογιστικού κατάστιχου.
Αυτό σας το λένε όλοι οι σύλλογοι των ασθενών, οι σύλλογοι
των διαβητικών, οι σύλλογοι των νεφροπαθών και ο Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος µάλιστα, απ’ ό,τι γνωρίζω, κατέθεσε
και αίτηση ακύρωση στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Το µέτρο θέτει ανεπίτρεπτα εµπόδια, εγκυµονεί κινδύνους, επιτείνει τα φαινόµενα υγειονοµικού αποκλεισµού. Πάνω σε αυτό
σας ρωτάµε και πραγµατικά σας ζητάµε να αποσύρετε αυτό το
µέτρο και να αποσύρετε και όλα αυτά τα εµπόδια που βάζουν εµπόδια στην πλήρη ιατρική παρακολούθηση και φαρµακευτική κάλυψη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στην ουσία της συζήτησης, θα µου επιτρέψετε, κύριε
συνάδελφε, να σας παρακαλέσω να µεταφέρετε στον κ. Τσίπρα
τα συγχαρητήριά µου, για την –όπως αποδεικνύεται- σκληρή διαπραγµάτευση που κάνει µε τους Ευρωπαίους. Μάθαµε ότι ακολουθεί το ρητό των αρχαίων «κρείττον το σιγάν» και καθιέρωσε
τη σκληρή διαπραγµάτευση διά της σιωπής! Είναι µια σηµαντική
επιτυχία του Αρχηγού σας και δίνει νέο ρόλο …
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Είναι στην απάντησή σας αυτό για
το ερώτηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, επί
της ερωτήσεως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Λασπολογείτε συνεχώς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μην
εκνευρίζεστε, επειδή αποκαλύπτεται ότι δεν µιλούσε ο Αρχηγός
σας. Αυτός έµεινε σιωπηλός. Εγώ δεν θα µιλήσω;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Εσείς εκνευρίζεστε, όχι εµείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Και
µη µε διακόπτετε, εν πάση περιπτώσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου,
δεν έχετε τον λόγο.
Κι εσείς, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε επί της ερωτήσεως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας
παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να µη µε διακόπτει. Επειδή ο Αρχηγός του δεν ήξερε να µιλήσει στην Ευρώπη, θα µας κάνουν εδώ
µέσα τους καµπόσους;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ο δικός σας Αρχηγός γονατίζει
στην Ευρώπη όχι ο δικός µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου,
σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Να
µάθει να µιλάει και να µην είναι σιωπηλός στην Ευρώπη, όπως
απεκάλυψε Ευρωβουλευτής ότι επί µία ώρα τον ρωτούσαν και
δεν είπε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ, επί της ερωτήσεως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πάµε
τώρα στην ερώτηση.
Κύριε συνάδελφε, πάω πρώτα στην ουσία του µέτρου, γιατί µ’
αρέσει να µιλάω µε στοιχεία –σας διαβάζω- Γερµανία, Ιταλία, Αγγλία, Αµερική, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Σλοβακία, Βέλγιο, Γαλλία,
Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Καναδάς και Αυστρία είναι οι χώρες
που έχουν ήδη καθιερώσει µηνιαίο στόχο –πλαφόν δηλαδή- συν-
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ταγογράφησης στους γιατρούς.
Θέλετε να σας ξαναδιαβάσω τις χώρες; Θα σας τις πω άλλη
µία φορά. Γερµανία, Ιταλία, Αγγλία, Αµερική, Νέα Ζηλανδία,
Σουηδία, Σλοβακία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία,
Καναδάς και Αυστρία. Σε όλες αυτές τις χώρες, οι γιατροί οι
οποίοι συνταγογραφούν για τα ασφαλιστικά τους συστήµατα
έχουν µηνιαίους στόχους συνταγογράφησης.
Θα ήθελα στη δευτερολογία σας να µου εξηγήσετε γιατί εσείς
ισχυρίζεστε ότι ειδικά οι Έλληνες γιατροί δεν µπορούν να κάνουν
αυτό που κάνουν οι συνάδελφοί τους στις πιο προηγµένες χώρες
του κόσµου. Αν µου το εξηγήσετε να το καταλάβω, είµαι πολύ
πρόθυµος να το ακούσω.
Άρα, αυτό που κάνουµε είναι να βάλουµε, επιτέλους και στην
Ελλάδα ένα µηνιαίο στόχο συνταγογράφησης, προσαρµοσµένο
στον προϋπολογισµό µας. Ελπίζω ότι δεν διαφωνούµε στο επί
της αρχής, ότι πρέπει να υπάρχει τέτοιος στόχος. Μπορεί να διαφωνήσουµε στο αν ο στόχος είναι σωστός. Μπορεί να διαφωνήσουµε στο αν η µέθοδος που επελέγη είναι σωστή. Αλλά φαντάζοµαι ότι δεν διαφωνούµε ως προς τον στόχο.
Θα σας θυµίσω, κύριε συνάδελφε –επειδή µου λέτε για τους
ιατρικούς συλλόγους και όσους έχουν αντιδράσει, που το σέβοµαι και το εκτιµώ και καλά κάνουν από την πλευρά τους και αντιδρούν- ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πατρίδα µας, επειδή
δεν υπήρχαν τέτοια µέτρα και τέτοιοι στόχοι, την τελευταία εικοσαετία ξοδέψαµε για φάρµακα 140 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ
θα έπρεπε να έχουµε δώσει το πολύ 40 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Άρα και οι γιατροί µας –όχι όλοι φυσικά, κάποιοι όµως έχουν
µέρος της ευθύνης- κάτι πρέπει να έχουν ακούσει γι’ αυτά τα 140
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πάµε τώρα στην ουσία του µέτρου. Είπατε ότι δεν έχει καµµία
εξαίρεση. Είπατε για τους νέους γιατρούς. Μου δίνετε, λοιπόν,
την ευκαιρία να εξηγήσω. Πρώτα απ’ όλα, έχουµε εξαιρέσει,
έχουµε θεσµοθετήσει εξαιρέσεις. Με το Σύλλογο Νεφροπαθών
είχαµε ολόκληρη συνάντηση γι’ αυτό το θέµα. Εξαιρέσαµε –και
µας έδωσαν οι ίδιοι το αρχείο των νεφροπαθών- όλα τα ΑΜΚΑ
των ανθρώπων που έχουν συγκεκριµένη θεραπεία, που δεν µπορεί να αλλάξει µε το σχετικό µέτρο. Εξαιρέσαµε τους µεταµοσχευθέντες συµπαγών οργάνων.
Όσον αφορά τους νέους γιατρούς, ενώ αρχικά είχαµε πει ότι
για ένα χρόνο θα µπαίνουν στο µέσο όρο ειδικότητας, το κάναµε
στα τρία χρόνια στους µέσους όρους ειδικότητας. Εξαιρέσαµε
τους νοσοκοµειακούς γιατρούς.
Γιατί κάναµε αυτές τις εξαιρέσεις; Ακριβώς για να αρθούν οι
όποιες δυσλειτουργίες, θα µπορούσαν να προκληθούν για τους
ασθενείς από την εφαρµογή αυτού του συστήµατος.
Είµαι, όµως, πάρα πολύ πρόθυµος –για να µην τρώω τον
χρόνο- στη δευτερολογία µου να σας δώσω και περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την ουσία αυτού του µέτρου, που επαναλαµβάνω ότι έχει θεσµοθετηθεί ήδη στις περισσότερες χώρες του
κόσµου και θεσµοθετείται µε µεγάλη καθυστέρηση στην Ελλάδα.
Και ένα τελευταίο, για να καταλάβετε την ουσία. Σε µία από τις
πρώτες µου συναντήσεις στην προσπάθειά µου να πάρω τεχνογνωσία για το πώς ελέγχουν οι άλλες χώρες τη φαρµακευτική
δαπάνη, γιατρός από το Βέλγιο σε επιτροπή της Ευρώπης µου
έθεσε την ακόλουθη ερώτηση: «Μα, πώς γράφουν οι δικοί σας
γιατροί τόσα πολλά on pattern φάρµακα; Εγώ στο ιατρείο µου
δεν µπορώ, γιατί µου τρώει τον προϋπολογισµό µου».
Προσέξτε, είµαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε
κατανάλωση πρωτοτύπων φαρµάκων µε διπλάσια διαφορά από
τον δεύτερο. Και σας ερωτώ: Οι γιατροί στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που γράφουν τα µισά on pattern φάρµακα, είναι κακοί γιατροί και οι δικοί µας είναι καλύτεροι; Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη
Βουλή σήµερα; Μήπως έρχεστε υπέρ των πολυεθνικών εταιρειών
για άλλη µία φορά;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλάκης για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το ότι το κόστος της
φαρµακευτικής δαπάνης τα προηγούµενα χρόνια ήταν υψηλό,
δεν ευθυνόµαστε εµείς. Να σας θυµίσω ότι εσείς ήσασταν στην
Κυβέρνηση, το δικό σας κόµµα και οι δικοί σας Υπουργοί.
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Ας έρθουν µέσα στη Βουλή να λογοδοτήσουν για αυτό. Ας
ανοίξουµε, λοιπόν, µια συζήτηση και να καλέσουµε τους Υπουργούς, οι οποίοι χρηµάτισαν Υπουργοί και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας
Δηµοκρατίας, να έρθουν στην Επιτροπή Υγείας και να λογοδοτήσουν, να µας πουν γιατί αυτή η δαπάνη εκτοξεύτηκε στα ύψη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποιους Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ εννοείτε, κύριε συνάδελφε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, περιµένετε, εγώ δεν λέω…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Φαντάζοµαι όχι τους παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Λοβέρδο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Λοβέρδο, ο κύριος Υπουργός…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τους Υπουργούς Εµπορίου να θυµάστε, όχι Υγείας. Τρία δισεκατοµµύρια πήρα πίσω από τους απατεώνες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μιχαλάκη, επί
της ερωτήσεως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Με διακόπτουν, γι’ αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να µην γενικολογείτε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει µάχες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Δεν γενικολογώ. Απλά επισηµαίνω
αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός, ότι η φαρµακευτική δαπάνη
εσκεµµένα –µάλλον αυτό εννοούσε- εκτοξεύτηκε. Και λέω ότι κάποιος είναι υπεύθυνος. Αυτός ο υπεύθυνος, λοιπόν, να έρθει να
λογοδοτήσει. Κάποιοι κυβερνούσαν αυτήν τη χώρα και κάποιοι
συνεχίζουν να την κυβερνάνε. Ας έρθει. Είµαστε και εµείς διατεθειµένοι πραγµατικά να βοηθήσουµε για να λάµψει η αλήθεια.
Το πρόβληµα, όµως, αυτήν τη στιγµή δεν είναι αυτό. Το πρόβληµά µας είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε µια δραµατική κατάσταση. Έχουµε τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστους ανθρώπους.
Στερούνται καθηµερινά την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη.
Υπάρχει µια άλλη σχέση στην Ελλάδα για το φάρµακο.
Και µην ξεχνάµε ένα πράγµα. Η συνταγογράφηση είναι ιατρική
πράξη. Εγώ ρωτώ τον κύριο Υπουργό: Εάν κάποιος γιατρός συµπληρώσει το πλαφόν, θα αναγκαστεί να πάει σε κάποιον άλλον
γιατρό για να συνταγογραφήσει το φάρµακο που είναι απαραίτητο για την υγεία του ή θα το πάρει πληρώνοντας από την τσέπη
του. Εάν πάει –θέλω να αποδείξω γιατί αυτό το µέτρο είναι αναποτελεσµατικό- στον άλλο γιατρό, ο γιατρός είναι υποχρεωµένος
να του κάνει από την αρχή εξετάσεις για να διαπιστώσει εάν
όντως χρειάζεται να συνεχίσει τη θεραπεία του, διότι θα του είναι
άγνωστος.
Αυτό δεν δηµιουργεί ταλαιπωρία; Δεν αυξάνει το κόστος και
στα ταµεία, αλλά και το κόστος για τον άρρωστο; Αυτό το έλαβε
υπ’ όψιν του ο κύριος Υπουργός όταν έφερε αυτήν τη ρύθµιση;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, αφού σηµειώσω –ελπίζω ότι σκοπίµως σας ξέφυγεότι δεν αναφερθήκατε καθόλου σε όλες τις υπόλοιπες χώρες,
όπου οι στόχοι συνταγογράφησης ανά γιατρό λειτουργούν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Για την Ελλάδα µιλάµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν
αναφερθήκατε, διότι µου κάνει εντύπωση..
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Στην Ελλάδα ζούµε. Εσείς αν ζείτε
κάπου αλλού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη διακόπτετε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μη µε
διακόπτετε συνέχεια. Είχατε τον λόγο. Σας διέκοψα εγώ; Γιατί το
κάνετε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας διέκοψαν,
κύριε Μιχαλάκη. Μην διακόπτετε. Υπάρχει µία διαδικασία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τί
είναι η Ελλάδα; Το γαλατικό χωριό είναι και πρέπει να είναι διαφορετικό από τις άλλες χώρες; Σας είπα, στις άλλες χώρες, στις
πιο προηγµένες του πλανήτη, οι συνάδελφοί σας έχουν µηνιαίο
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στόχο συνταγογράφησης. Είναι καλύτεροι γιατροί από τους Έλληνες αυτοί και µπορούν και οι δικοί µας δεν µπορούν; Αυτό λέτε
στη Βουλή;
Να δούµε το θέµα λογικά και ήρεµα. Δικαίως εξανέστη ο κ. Λοβέρδος νωρίτερα, διότι επί υπουργίας Λοβέρδου έγινε το µεγάλο
βήµα, που ήταν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και αυτό το µεγάλο εργαλείο που λέγεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το
οποίο πάρα πολλοί το πολεµούσαν στη χώρα µας επί χρόνια,
εµείς τώρα το αξιοποιούµε, όπως και οι άλλες χώρες, για να µπορούµε να ελέγξουµε επιτέλους τη δαπάνη και να µην γίνονται
αυτά που γίνονται.
Πάµε, όµως, στο συγκεκριµένο θέµα, γιατί θέλω να το καταλάβετε, αν είστε καλόπιστος. Όταν είχαµε τη µεγάλη σύγκρουση
το Δεκέµβριο για την περίφηµη τροπολογία για τα φάρµακα, την
οποία καταψηφίσατε, εγώ ισχυριζόµουν ότι θα έχουµε πολύ µεγάλες µειώσεις στις τιµές των φαρµάκων και ο Αρχηγός σας
έκανε συνέντευξη Τύπου, για να πει ότι µόνο σε δεκαέξι φάρµακα
θα υπάρχει µείωση τιµής. Σήµερα, αν δείτε στα σχετικά site, έχει
βγάλει ο Σύλλογος Φαρµακοποιών ανάλυση από το νέο δελτίο
τιµών που έχει αναρτήσει ο ΕΟΦ και έχουµε µεσοσταθµική µείωση άνω του 10% και στα περισσότερα φάρµακα έχουµε µειώσεις από 20% ως 40%.
Το µέτρο, λοιπόν, το βλέπετε αποσπασµατικά. Γιατί; Ένα από
τα πράγµατα που προσπαθεί να κάνει η καθιέρωση µηνιαίου στόχου συνταγογράφησης είναι να δώσει στο γιατρό το µήνυµα ότι
πρέπει να αλλάξει το µείγµα της συνταγογράφησής του, δηλαδή
ότι δεν θα δίνει µε την πρώτη ευκαιρία το ακριβό on patent φάρµακο και το off patent, αλλά θα µπορεί να πηγαίνει και να επιλέγει
το γενόσηµο φάρµακο, του οποίου η µέση τιµή έχει πέσει µε το
νέο δελτίο τιµών κατά 30% και 40%. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι εάν ο
Έλληνας γιατρός ακολουθήσει το µείγµα συνταγογράφησης, τη
σχέση δηλαδή on patent ή off patent και γενοσήµου που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί του, όχι µόνο του φτάνει το 20%,
αλλά θα πάει και πολύ παρακάτω, κύριοι συνάδελφοι.
Εάν αυτό που µου λέτε είναι ότι όχι, δεν πρέπει να πειράξουµε
αυτό το µείγµα και πρέπει να αφήνουµε τους γιατρούς να γράφουν ό,τι θέλουν, όπως και κατά το παρελθόν, θα πρέπει να µου
δώσετε µια απάντηση -γιατί και σ’ αυτό δεν απαντήσατε- εάν θεωρείτε λογικό στη χρεοκοπηµένη Ελλάδα, την Ελλάδα του µνηµονίου, την Ελλάδα µε όλα αυτά τα ελλείµµατα, να έχουµε
γιατρούς που γράφουν κατά µέσο όρο το διπλάσιο αριθµό on
patent φαρµάκων απ’ ό,τι όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Εσείς,
σαν γιατρός, το βρίσκετε λογικό αυτό, να βλέπεις τον πίνακα της
IMS και να έχει η Ελλάδα κατανάλωση των πιο ακριβών φαρµάκων σε διπλάσιο ποσοστό απ’ όλους τους άλλους γιατρούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τί είναι ο λαός µας, πιο ασθενής από τους
άλλους είναι; Γιατί σπαταλάµε τα χρήµατα κατ’ αυτόν τον τρόπο;
Άρα, το µέτρο είναι ένα από µια σειρά µέτρων. Ποια είναι στο
σύνολο; Μείωση των τιµών, για να µπορεί ο γιατρός να αλλάζει
το µείγµα και να βάζουµε περισσότερα γενόσηµα µέσα στο σύστηµα, για να έχει απόλυτη ελευθερία και να πιάνει τους στόχους.
Δεύτερον. Θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ήδη από χθες λειτουργούν στην ΗΔΙΚΑ θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη δυσλιπιδαιµία
και έχουν µπει τα πρωτόκολλα για την οστεοπόρωση. Άρα, βάζουµε θεραπευτικά πρωτόκολλα, για να δώσουµε τις οδηγίες,
όπως κάνουν σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, για το πώς
να συνταγογραφεί ο γιατρός.
Τρίτο µέτρο: Δραστική µείωση των τιµών.
Τέταρτο µέτρο: Μηνιαίος στόχος συνταγογράφησης. Όλα
αυτά µαζί τι κάνουν; Εξορθολογίζουν τη φαρµακευτική δαπάνη.
Επικουρικά σας λέω, πέραν των εξαιρέσεων που ανέφερα προηγουµένως για τους νεφροπαθείς, για τους µεταµοσχευθέντες
τελικού σταδίου, για νοσοκοµειακούς γιατρούς, για τα εµβόλια
που εξαιρέσαµε, πέρα από όλα αυτά, και ένα τελευταίο. Για τις
εξατοµικευµένες εκείνες περιπτώσεις, όπου πράγµατι υπάρχει
ένα πρόβληµα που δεν έχουµε υπολογίσει, υπάρχει συγκεκριµένο e-mail στον ΕΟΠΥΥ που µπορεί ο γιατρός να στείλει και να
πει «έχω αυτό το πρόβληµα». Αυτό το βλέπουν και οι εκπρόσωποι
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και της σχετικής οµάδας
των ειδικών του ΕΟΠΥΥ και εάν πράγµατι σε µια συγκεκριµένη
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περίπτωση πρέπει να γίνει µια εξαίρεση για ιατρικούς λόγους,
και αυτό µπορεί να γίνει, και αυτό έχει προβλεφθεί. Όµως, δεν
µπορούµε να πούµε, αγαπητέ συνάδελφε, ότι θα τους αφήσουµε
πλέον όλους ανεξέλεγκτους να κάνουν όσα έκαναν τόσα χρόνια.
Θέλω να απαντήσω και στο πολιτικό σας ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας):
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέρατε τους Υπουργούς. Εγώ να το δεχτώ αυτό. Δεν µου
λέτε, όµως, επειδή είστε και γιατρός, εσείς οι γιατροί πού ήσασταν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Στα ιατρεία µας ήµασταν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Γιατί,
όπως γνωρίζετε, τα φάρµακα δεν τα έγραφαν οι Υπουργοί. Τα
φάρµακα τα έγραφαν οι γιατροί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ναι, οι γιατροί…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Με
συγχωρείτε, λοιπόν. Ας πούµε ότι είχαµε κακούς Υπουργούς που
δεν έλαβαν σωστά µέτρα και δεν έβαλαν τα όρια που βάζουµε
τώρα, για να ελέγχουν τους γιατρούς. Τα φάρµακα, όµως, αγαπητέ συνάδελφε, τα έγραφαν οι γιατροί µας. Δεν τα έγραφαν οι
Υπουργοί µας. Άρα τα 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ της φαρµακευτικής δαπάνης που φτάσαµε, εσείς τα γράφατε. Θα περίµενα µία
δόση αυτοκριτικής από τον ιατρικό κόσµο. Δεν αναφέροµαι σε
όλους. Προφανώς και δεν τους αφορά όλους αυτό. Αφορά,
όµως, πάρα πολλούς. Γιατί 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, αγαπητέ
Χρήστο, δεν γίνονται από έναν γιατρό. Γίνονται από πολλές χιλιάδες γιατρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Βέβαια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εποµένως κατά τεκµήριο, επειδή δεν είχαµε βάλει αυτά τα συγκεκριµένα µέτρα και επειδή οι Υπουργοί του παρελθόντος δεν είχαν
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που έφτιαξε ο Ανδρέας Λοβέρδος, χιλιάδες γιατροί φόρτωσαν τον ελληνικό λαό µε 100 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον χρέος, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Φύγετε, λοιπόν, από τον «κόσµο της σιωπής» του Αρχηγού σας και
ελάτε να κάνετε τις προτάσεις σας για να βρούµε κάποια λύση
και να ελέγξουµε τη δαπάνη. Πρόκειται για λεφτά των συνταξιούχων, για λεφτά κοµµένα από µισθούς, για λεφτά που πρέπει
να τα πονάµε και όχι να τα σπαταλάµε στα ακριβά on patent φάρµακα χωρίς λόγο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αναπτύξτε ποιο είναι
το προσωπικό ζήτηµα πρώτα για να δω αν υπάρχει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει προσωπικό θέµα κατά την έννοια που ερµηνεύει τον Κανονισµό της Βουλής η τρέχουσα βουλευτική περίοδος. Οι προηγούµενες το ερµήνευαν αλλιώς.
Κύριε Πρόεδρε, λέω για τα Πρακτικά, για τους συναδέλφους
που είναι εδώ, για τον κύριο συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε
τον λόγο, για τον Υπουργό, ότι είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ.
Γεωργιάδης. Το 2004 παραδόθηκε η φαρµακευτική δαπάνη από
τον κ. Ρέππα, Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, στα 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εννοείται ότι το ποσό αυτό αφορά ασφαλιστική δαπάνη, δηλαδή δαπάνη ασφαλιστικών ταµείων. Αφήνω έξω τη δαπάνη των
νοσοκοµείων και τα λεφτάκια που έδινε ο κοσµάκης από την
τσέπη του. Το ποσό που πλήρωναν τα ασφαλιστικά ταµεία ήταν
2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όταν παρεδόθη η εξουσία στο ΠΑΣΟΚ το 2009, η ετήσια φαρ-
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µακευτική δαπάνη, κύριοι συνάδελφοι, είχε ανέλθει στα 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και το 2012, ως Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, την παραδώσαµε στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στα 3
δισεκατοµµύρια ευρώ. Και το ποσό αυτό βαίνει περαιτέρω µειούµενο, γιατί η ελληνική πολιτεία ανέλαβε επιτέλους τις ευθύνες της.
Όταν θέλετε, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, θέλετε να µιλάτε για
τους Υπουργούς Υγείας, να κάνετε διακρίσεις εποχών και προσώπων. Ο κ. Ρέππας παρέδωσε τη φαρµακευτική δαπάνη στο
επίπεδο του ευρωπαϊκού µέσου όρου -γιατί η Ελλάδα πράγµατι
δεν είναι γαλατικό χωριό- και οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας την παρέδωσαν σε άλλο επίπεδο, σε ποσοστό διπλάσιο
και υπερδιπλάσιο.
Δεν είναι οι Υπουργοί Υγείας, όµως, το θέµα. Οι Υπουργοί
Εµπορίου καθόριζαν τις τιµές εκείνη την περίοδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Το προσωπικό ζήτηµα πού είναι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σε αυτά που λέω, κύριε συνάδελφε.
Δικαίωµά µου είναι να τοποθετούµαι πάνω σε θέµατα που θεωρώ
ότι συνιστούν προσωπικό ζήτηµα. Ο Πρόεδρος θα το κρίνει.
Και κλείνοντας -γιατί αυτή η περιπέτεια τελειώνει σε λίγο καιρό
µε τις νέες ρυθµίσεις και «κάθε κατεργάρης θα είναι στον πάγκο
του»- θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια
αυτών των τεσσάρων ετών του δραµατικού αγώνα ούτε µία νοµοθετική πρωτοβουλία δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε τη µείωση της τιµής των φαρµάκων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει προσωπικό θέµα, κύριε Λοβέρδο. Προφανώς, ο κύριος συνάδελφος
έκανε µία ευρεία αναφορά. Βέβαια είχατε δίκιο που ζητήσατε τον
λόγο, επειδή διατελέσατε πρόσφατα Υπουργός Υγείας. Εν πάση
περιπτώσει δώσατε τις εξηγήσεις σας.
Ολοκληρώσαµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ κι εγώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς για ποιο λόγο,
κύριε Κέλλα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Με αποκάλεσε ο κύριος Υπουργός προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι σας αποκάλεσε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Μου είπε «αγαπητέ Χρήστο». Εγώ είµαι
εκείνος στον οποίο απευθύνθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ. Δεν
έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν
έχω τίποτα προσωπικό µαζί σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει προσωπικό ζήτηµα και συνεχίζουµε.
Η τρίτη µε αριθµό 477/27-1-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στέγασης και υγιεινής
της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αιτωλίας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 471/27-1-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης επένδυσης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 470/27-1-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε το Νέο Σωφρονιστικό Κώδικα, δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης µεταξύ του
κυρίου Υπουργού και του κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες
και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της
υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για κάποιες φραστικές διορθώσεις κατόπιν συνεννόησης που έχει κάνει µε τα κόµµατα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλά να αναφέρω ότι έχουν γίνει ορισµένες βελτιώσεις επί των νοµοτεχνικών βελτιώσεων που έχουν ήδη κατατεθεί.
Πιστεύουµε ότι οι βελτιώσεις αυτές είναι µικρές κι είναι επεξηγηµατικού χαρακτήρα. Τις περισσότερες από αυτές άλλωστε τις
είχατε ζητήσει εσείς οι ίδιοι στη διάρκεια της τελευταίας συνε-
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δρίασης. Άρα, τώρα έχουµε την ευκαιρία πραγµατικά να κάνουµε
αυτές τις ψιλές αλλαγές.
Για παράδειγµα, σας αναφέρω την τελευταία που αναφέρονταν στη ρύθµιση που κάναµε για να µπορέσουν οι γεωργοί να
πληρώσουν τα δάνειά τους. Θυµηθείτε στους υπολογισµούς,
έµεινε αδιευκρίνιστο αν και κατά πόσον την ώρα που υπολογίζεται το διπλάσιο, για παράδειγµα,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, δεν
τις επεξηγούµε τις βελτιώσεις, απλά τις καταθέτουµε τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Βεβαίως, αυτό θέλω.
Υπήρχε µια διφορούµενη έννοια στο εάν και κατά πόσον και
τώρα το διευκρινίζουµε, γιατί δεν ήταν σαφές. Τώρα, αφαιρείται
το ποσό των χρηµάτων που πλήρωσε ο άνθρωπος. Εποµένως,
δεν πάµε στο αρχικό ποσό, αλλά στο υπόλοιπο µετά την αφαίρεση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε, κύριε Αποστόλου. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Βέβαια και υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει αυτή η
διαδικασία! Έχετε συµφωνήσει. Σας παρακαλώ. Και κακώς ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε επεξηγηµατικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας λέω όχι. Υπάρχει
διαδικασία. Εφόσον έχετε συνεννοηθεί, καταθέτει φραστικές
βελτιώσεις οι οποίες θα διανεµηθούν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Σας λέω ότι η τελευταία δεν είναι
φραστική διόρθωση. Είναι µία τροπολογία η οποία στο µέλλον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καταλαβαίνετε, τώρα, τι σας λέω; Καθίστε, σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν είναι σωστή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Τσούκαλη, σας
παρακαλώ! Γνωρίζω ότι εσείς είστε έµπειρος. Δεν υπάρχουν
αυτά...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα διαβάσουµε αυτά που
κατέθεσε ο Υπουργός; Τι θα ψηφίσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, µου
είπατε ότι έχετε συνεννοηθεί. Ποια είναι η συνεννόηση;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να µας
δώσετε τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου,
δεν έχετε τον λόγο. Δεν καταγράφονται στα Πρακτικά αυτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Με εµάς δεν συνεννοήθηκε ο
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το πρόβληµα, κύριε
Τσούκαλη, είναι ότι ο Υπουργός µού είπε ότι έχει συνεννοηθεί µε
τα κόµµατα. Ή έχουµε συνεννοηθεί, λοιπόν, ή δεν έχουµε συνεννοηθεί.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου
Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο, ως διενεµήθη και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς
των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή
της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΖΥΠ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΠΠ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί
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1. Με τα άρθρα 1 έως 36 του Μέρους Α’του παρόντος νόµου
και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις
εξουσιοδοτικές διατάξεις που περιλαµβάνονται στα άρθρα αυτά,
καθορίζονται διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις, που
εφαρµόζονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις
της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας του άρθρου 65 του Μέρους Γ’, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε κάθε άλλη διάταξη της ενωσιακής
και εθνικής νοµοθεσίας περί τροφίµων, ζωοτροφών, υγείας και
προστασίας των ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, που κάθε
φορά ισχύει. Σε ό,τι αφορά τα διοικητικά µέτρα, τις διαδικασίες
και τις κυρώσεις στην αιθυλική αλκοόλη, στα αλκοολούχα ποτά,
καθώς και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης επ’ αυτών, ισχύουν οι
διατάξεις των νόµων 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικάς»
(Α’265) και 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά»
(Α’ 281).
2. Για την εφαρµογή των άρθρων 1 έως και 36 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε τις εξουσιοδοτικές
διατάξεις που περιλαµβάνονται στα άρθρα αυτά, ισχύουν οι ορισµοί των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας του
άρθρου 65, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, ως και οι ορισµοί
των παραγράφων 3 έως και 11.
3. Ελεγκτής: Εντεταλµένος υπάλληλος των αρµόδιων αρχών
του άρθρου 2 για τη διενέργεια επίσηµου ελέγχου.
4. Μη συµµόρφωση: Μη πλήρωση των απαιτήσεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας του άρθρου 65, όπως αυτές κάθε
φορά ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της ενωσιακής
και εθνικής νοµοθεσίας περί τροφίµων, ζωοτροφών, υγείας και
προστασίας των ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, που κάθε
φορά ισχύει.
5. Μέτρα συµµόρφωσης: Διοικητικά µέτρα που επιβάλλουν οι
αρµόδιες αρχές του άρθρου 2 στις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί τροφίµων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και
διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, µε σκοπό τη συµµόρφωσή τους προς
αυτές.
6. Μη ασφαλή τρόφιµα:
α) Τα τρόφιµα θεωρούνται ως µη ασφαλή, όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κανονισµού (ΕΚ) 178/2002 (ΕΕ L 31).
Προκειµένου να καθοριστεί αν ένα τρόφιµο είναι µη ασφαλές
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παράγοντες που απαριθµούνται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ως άνω Κανονισµού.
β) Στις περιπτώσεις κινδύνων για τους οποίους υφίσταται έλλειψη ενωσιακής ή εθνικής νοµοθεσίας ή όπου κρίνεται αιτιολογηµένα αναγκαίο, τα µέτρα που λαµβάνονται πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση των κινδύνων κατά περίπτωση.
7. Τρόφιµα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση:
Για τον προσδιορισµό του κατά πόσο ένα τρόφιµο είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κανονισµού (ΕΚ) 178/
2002.
8. Τρόφιµα επιβλαβή για την υγεία:
Η έννοια του επιβλαβούς για την υγεία τροφίµου σχετίζεται µε
την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία. Προκειµένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιµο είναι επιβλαβές για την
υγεία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παράγοντες που απαριθµούνται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του Κανονισµού (ΕΚ) 178/
2002.
Στην κατηγορία αυτή µπορούν να καταταγούν:
α) Τρόφιµα που περιέχουν παθογόνους µικροοργανισµούς ή
τοξίνες αυτών ή µορφές παρασίτων ή ιούς, µε υπέρβαση των νοµοθετηµένων ορίων – κριτηρίων ασφάλειας, καθώς και τρόφιµα
που προέρχονται από ζώα που πάσχουν από µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες.
β) Τρόφιµα που περιέχουν ουσίες, είτε που απαντώνται φυσικά
είτε ως πρόσθετες χηµικές ουσίες είτε που προκύπτουν από τις
µεθόδους παραγωγής, παρασκευής ή ως αποτέλεσµα µόλυνσης
από το περιβάλλον, σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα ανώτατα νοµοθετηµένα όρια ή που η παρουσία τους δεν δικαιολογείται από τη φύση του τροφίµου.
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γ) Τρόφιµα που παρουσιάζουν επίπεδα καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων, φυτοφαρµάκων, καθώς και καταλοίπων µε ορµονική, θυρεοστατική, αναβολική δράση, που υπερβαίνουν τα
ανώτατα όρια ή που περιέχουν παρόµοιες ουσίες που είναι απαγορευµένες.
δ) Τρόφιµα στα οποία η παρουσία ξένων σωµάτων έχει άµεσες
επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή.
ε) Τρόφιµα στα οποία διαπιστώνεται η µη δήλωση αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίµων, που είτε αποτελούν συστατικά τους
είτε βρίσκονται στα τρόφιµα, λόγω διασταυρούµενης επιµόλυνσης.
στ) Τρόφιµα, στα οποία διαπιστώνεται η µη αναγραφή υποχρεωτικών προειδοποιητικών ενδείξεων που σχετίζονται µε την
υγεία.
ζ) Τρόφιµα που έχουν προκαλέσει επιβεβαιωµένη τροφιµογενή
λοίµωξη ή/και τοξίνωση.
η) Μη εγκεκριµένα νέα ή γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα.
θ) Τρόφιµα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και παραβιάζουν τις διατάξεις περί ασφάλειας
της σχετικής µε αυτά νοµοθεσίας.
9. Μη κανονικά τρόφιµα:
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα κατωτέρω τρόφιµα:
α) Μη κανονικά ως προς προδιαγραφές ποιότητας: Τρόφιµα
των οποίων οι ποιοτικές προδιαγραφές, όπου αυτές καθορίζονται, αποκλίνουν από τις σχετικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις.
β) Μη κανονικά ως προς την επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση:
Τρόφιµα στα οποία υπάρχουν αποκλίσεις από τη σχετική ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.
10. Νοθευµένα τρόφιµα:
Τρόφιµα, στα οποία προστέθηκαν ύλες συνήθως ευτελέστερης αξίας για κερδοσκοπία ή για καλύτερη εµφάνιση των προϊόντων στην οποία δεν ανταποκρίνονται πραγµατικά.
11. Μη ασφαλείς ζωοτροφές:
Οι ζωοτροφές θεωρούνται µη ασφαλείς, όσον αφορά τη
χρήση για την οποία προορίζονται, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Κανονισµού (ΕΚ)
178/2002.

της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και
ΠΠ, που δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία
και την υγεία των ζώων, τις αξιολογεί και λαµβάνοντας υπόψη το
ιστορικό της επιχείρησης, διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και
απαιτεί διορθωτικές ενέργειες, τάσσοντας εύλογο χρόνο συµµόρφωσης.
β) Αν η αρµόδια αρχή, µετά από επανέλεγχο:
αα) Διαπιστώσει ότι η επιχείρηση έχει µεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει, διατυπώνει εκ
νέου έγγραφες συστάσεις ως προς τις µη συµµορφώσεις που
υπολείπονται. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποστέλλει τεκµήρια συµµόρφωσης µε τις υπολειπόµενες συστάσεις και αν αυτά
δεν κρίνονται ικανοποιητικά, ορίζεται εκ νέου επανέλεγχος.
ββ) Διαπιστώσει µη συµµόρφωση µε τις συστάσεις της, ή αν
η επιχείρηση είναι υπότροπη, λαµβάνονται µέτρα συµµόρφωσης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως και 21, επιβάλλονται οι διοικητικές
κυρώσεις του άρθρου 23 και παραπέµπεται η υπόθεση στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για την επιβολή ποινικών κυρώσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 27.
2. Αν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει µη συµµόρφωση, σε σχέση
µε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της
υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ,
που αποτελεί ή θέτει σε άµεσο κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και την
υγεία των ζώων, λαµβάνει άµεσα µέτρα συµµόρφωσης, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23 και παραπέµπει στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για την επιβολή ποινικών
κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 27.

Άρθρο 2
Αρµόδιες αρχές

Οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσηµου ελέγχου, αν διαπιστώσουν µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις
διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία
στους τοµείς των τροφίµων και των ζωοτροφών, επιβάλλουν,
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της µη συµµόρφωσης, το ιστορικό
και το µέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο βαθµό
που απαιτείται, τα ακόλουθα µέτρα συµµόρφωσης:
α) Περιορισµό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά τροφίµων
ή ζωοτροφών.
β) Παρακολούθηση και εφόσον απαιτείται, εντολή ανάκλησης
ή απόσυρσης ή/και καταστροφής των τροφίµων ή ζωοτροφών.
γ) Αναστολή, µερική ή ολική, της λειτουργίας ή ανάκληση της
άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων.
δ) Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης ή καταχώρισης ή εγγραφής της εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων ή ζωοτροφών.
ε) Υποβολή διαδικασιών εξυγίανσης.
στ) Επαναποστολή των τροφίµων ή ζωοτροφών στο κράτοςµέλος αποστολής τους, εφόσον γίνονται αποδεκτά από αυτό.
ζ) Έγκριση χρήσης των τροφίµων ή ζωοτροφών για άλλους
σκοπούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά.
η) Προσωρινή αναστολή και ανάκληση άδειας κυκλοφορίας
οχήµατος µεταφοράς τροφίµου.
θ) Επιβολή διορθωτικών ενεργειών σε τρόφιµα φυτικής προέλευσης, όπως επαναδιαλογή, ανασυσκευασία, υποβιβασµός ή
επαναταξινόµηση σε άλλη κατηγορία.
ι) Κάθε άλλο µέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρµόδια αρχή.

1. Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των άρθρων 1 έως και
36 είναι:
α) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δια των
αρµόδιων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του και του εποπτευόµενου από αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), ως αρµόδια κεντρική αρχή για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων,
όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 882/2004 (ΕΕ L 191) και
β) οι υπηρεσίες, στις οποίες η αρµόδια κεντρική αρχή αναθέτει
αρµοδιότητες επίσηµων ελέγχων και οι οποίες ορίζονται ως αρµόδιες αρχές για την άσκηση των επίσηµων ελέγχων.
γ) Η προκειµένη διάταξη δεν θίγει και δεν καταργεί αρµοδιότητες άλλων Υπουργείων ή φορέων που η κείµενη νοµοθεσία ήδη
ρυθµίζει.
2. Όταν η κεντρική αρµόδια αρχή διενεργεί η ίδια επίσηµο
έλεγχο και διαπιστώνει µη συµµόρφωση σε σχέση µε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους
τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, εφαρµόζει αναλόγως τις διατάξεις του άρθρου 3. Σε αυτή την περίπτωση, οι
αρµόδιες αρχές παρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή.
Άρθρο 3
Ενέργειες αρµόδιων αρχών
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
1. α) Αν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει µη συµµορφώσεις σε
σχέση µε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών,
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Άρθρο 4
Διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης

Άρθρο 5
Περιορισµός ή απαγόρευση διάθεσης
τροφίµων ή ζωοτροφών
Οι αρµόδιες αρχές επιβάλλουν το µέτρο του περιορισµού ή
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της απαγόρευσης διάθεσης τροφίµων ή ζωοτροφών µε τις διαδικασίες της δέσµευσης και κατάσχεσης, που περιγράφονται στα
άρθρα 6 και 7, αντίστοιχα.
Άρθρο 6
Δέσµευση
1. Δεσµεύονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης ή πρακτικού
των ελεγκτών των αρµόδιων αρχών, ανάλογα αν πρόκειται, αντίστοιχα, για τρόφιµα ή ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης αυτών, τα
παρακάτω:
α) Τρόφιµα ή ζωοτροφές, τα οποία είναι νοθευµένα, αν δεν
προκύπτει θέµα ασφάλειας αυτών.
β) Τρόφιµα ή ζωοτροφές µη κανονικά ως προς την επισήµανση, την παρουσίαση και διαφήµισή τους, ιδίως αν προκύπτει
παραπλάνηση των καταναλωτών.
γ) Τρόφιµα ή ζωοτροφές, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισµοί
διατροφής ή υγείας, οι οποίοι δεν συµµορφώνονται προς τις
απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
δ) Τρόφιµα µη ασφαλή, των οποίων η χρήση µπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην υγεία συγκεκριµένης κατηγορίας καταναλωτών, λόγω έλλειψης σηµαντικών πληροφοριών επί
της επισήµανσης.
ε) Τρόφιµα ή ζωοτροφές µη κανονικά ως προς την επισήµανσή
τους κατά το στάδιο της τελικής διάθεσής τους στον καταναλωτή, λόγω έλλειψης αναγραφής των ενδείξεων στην ελληνική
γλώσσα.
στ) Τρόφιµα µη κανονικά ως προς τις εκάστοτε προδιαγραφές
και τους κανόνες παραγωγής και εµπορίας.
ζ) Τρόφιµα ή ζωοτροφές, για τα οποία δεν είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση του κινδύνου, χωρίς τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων.
η) Υλικά και αντικείµενα που είναι ή προορίζονται να έρθουν
σε επαφή µε τρόφιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργών και
νοηµόνων υλικών και αντικειµένων που δεν συµµορφώνονται µε
τις απαιτήσεις της ειδικής νοµοθεσίας περί επισήµανσης και των
προβλεπόµενων για την έκδοση δηλώσεων συµµόρφωσης.
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές κρίνουν αιτιολογηµένα ότι υπάρχει ανάγκη για δέσµευση.
2. Πριν από τη δέσµευση τροφίµων, στις περιπτώσεις β’, γ’, ε’,
στ’ και η’ της παραγράφου 1 ή πριν από τη δέσµευση ζωοτροφών, στις περιπτώσεις β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1, η αρµόδια
αρχή, προβαίνει στη διατύπωση συστάσεων, τάσσοντας εύλογο
χρόνο συµµόρφωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3, εξαιρουµένων των περιπτώσεων υποτροπής ή σκοπούµενης παραπλάνησης του καταναλωτή.
Αν η επιχείρηση δεν συµµορφωθεί προς τις συστάσεις της αρµόδιας αρχής, εντός του ανωτέρω εύλογου χρόνου, τα τρόφιµα
ή οι ζωοτροφές δεσµεύονται.
Τα δεσµευθέντα τρόφιµα ή ζωοτροφές αποθηκεύονται, µε δαπάνη της επιχείρησης. Με την έκθεση ή το πρακτικό δέσµευσης,
ορίζεται µεσεγγυούχος ως υπεύθυνος φύλαξης των δεσµευθέντων τροφίµων ή ζωοτροφών, που µπορεί να είναι η ίδια η επιχείρηση ή τρίτος.
3. Η έκθεση ή το πρακτικό δέσµευσης κοινοποιείται άµεσα
στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34.
4. Στην έκθεση ή στο πρακτικό δέσµευσης γίνεται αναφορά
για το δικαίωµα της επιχείρησης τροφίµων ή ζωοτροφών να καταθέσει ένσταση προς την αρµόδια αρχή, στην οποία ανήκουν οι
ελεγκτές που εξέδωσαν την έκθεση ή το πρακτικό δέσµευσης,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης ή του πρακτικού δέσµευσης.
Επί µικτών κλιµακίων ελεγκτών, η ένσταση κατατίθεται στην
υπηρεσία που συγκρότησε το κλιµάκιο.
Επί της ένστασης, η αρµόδια αρχή, στην οποία ανήκουν οι
ελεγκτές που εξέδωσαν την έκθεση ή το πρακτικό δέσµευσης,
εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών, την οποία κοινοποιεί άµεσα στην επιχείρηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 34.
Η απόφαση της αρµόδιας αρχής, επί της ένστασης, είναι ορι-
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στική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
Αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η έκθεση ή το πρακτικό δέσµευσης των ελεγκτών θεωρούνται οριστικά, ανέκκλητα και εκτελεστά.
5. Μετά τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις προβλεπόµενες απαιτήσεις της νοµοθεσίας ή µετά τη λήψη αρνητικών αποτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων στην περίπτωση ζ’ της
παραγράφου 1, η αποδέσµευση των δεσµευµένων τροφίµων ή
ζωοτροφών γίνεται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια αρχή ή κατόπιν έγγραφης αίτησης προς αυτή. Οι ελεγκτές επαληθεύουν
την αποκατάσταση των προβλεπόµενων απαιτήσεων της νοµοθεσίας και συντάσσουν προς τούτο πρακτικό αποδέσµευσης. Επί
µικτών κλιµακίων ελεγκτών, η αίτηση αποδέσµευσης κατατίθεται
στην υπηρεσία που συγκρότησε το κλιµάκιο.
6. Για τα δεσµευµένα τρόφιµα ή ζωοτροφές που δεν έγινε η
αποκατάσταση των προβλεπόµενων απαιτήσεων της νοµοθεσίας
εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, η αρµόδια αρχή, σε
συνεννόηση µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης, δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της:
α) να παρατείνει το χρόνο δέσµευσης,
β) να αποδεσµεύσει τα δεσµευθέντα τρόφιµα ή ζωοτροφές µε
σκοπό:
αα) την αλλαγή χρήσης τους,
ββ) την καταστροφή τους,
γγ) την επαναποστολή τους στο κράτος-µέλος αποστολής
τους, εφόσον γίνονται αποδεκτά από αυτό.
Άρθρο 7
Κατάσχεση
1. Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης ή πρακτικού
των ελεγκτών των αρµόδιων αρχών, ανάλογα µε το αν πρόκειται,
αντίστοιχα, για τρόφιµα ή ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης αυτών, τα παρακάτω:
α) τρόφιµα ή ζωοτροφές, τα οποία κρίνονται ως µη ασφαλή,
όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του Κανονισµού
178/2002 και όπως τα τρόφιµα εξειδικεύονται στις παραγράφους
6, 7 και 8 του άρθρου 1 του παρόντος, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6,
β) τρόφιµα ή ζωοτροφές, τα οποία δεν φέρουν σήµανση καταλληλότητας ή αναγνώρισης βάσει ειδικών απαιτήσεων,
γ) τρόφιµα ή ζωοτροφές, τα οποία στερούνται υγειονοµικών
πιστοποιητικών όταν αυτό απαιτείται,
δ) τρόφιµα µε υπέρβαση της ηµεροµηνίας που προβλέπεται
στην ένδειξη «ανάλωση κατά προτίµηση πριν από ……..» σε χώρους παραγωγής και µαζικής εστίασης, ζωοτροφές µε υπέρβαση
της ηµεροµηνίας που προβλέπεται στην ένδειξη «ανάλωση κατά
προτίµηση πριν από ……..», καθώς και τρόφιµα ή ζωοτροφές µε
υπέρβαση της ηµεροµηνίας που προβλέπεται στην ένδειξη «ανάλωση έως …….»,
ε) υλικά και αντικείµενα που είναι ή προορίζονται να έλθουν σε
επαφή µε τρόφιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργών και νοηµόνων υλικών και αντικειµένων που δεν πληρούν τους όρους για
τη χρήση που προορίζονται, µε επιπτώσεις στην ασφάλεια των
τροφίµων,
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές κρίνουν
αιτιολογηµένα ότι υπάρχει αναγκαιότητα για κατάσχεση.
2. Η έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης κοινοποιείται άµεσα
στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34.
3. Τα κατασχεθέντα τρόφιµα ή ζωοτροφές αποθηκεύονται, µε
δαπάνη της επιχείρησης. Με την έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης ορίζεται µεσεγγυούχος ως υπεύθυνος φύλαξης των κατασχεθέντων τροφίµων ή ζωοτροφών, που µπορεί να είναι η ίδια η
επιχείρηση ή τρίτος.
4. Στην έκθεση ή στο πρακτικό κατάσχεσης γίνεται αναφορά
στο δικαίωµα της επιχείρησης να ασκήσει ένσταση επανεξέτασης και στην προθεσµία για την άσκησή της. Αν η επιχείρηση δεν
επιθυµεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων, ο εκπρόσωπός
της υπογράφει στην έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης ότι έλαβε
γνώση αυτής ή αυτού και παραιτείται του δικαιώµατος αυτού και
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αποφασίζεται η τύχη των κατασχεθέντων.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης επανεξέτασης των κατασχεθέντων, αν:
α) η ποσότητα των τροφίµων είναι ίση ή µικρότερη των είκοσι
πέντε (25) χιλιογράµµων ή σε περιπτώσεις τροφίµων υψηλής εµπορικής αξίας που η τιµή τους είναι ίση ή µικρότερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
β) η ποσότητα των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα είναι ίση ή µικρότερη των εκατό (100) χιλιογράµµων,
γ) η ποσότητα των ζωοτροφών είναι ίση ή µικρότερη των χιλίων (1.000) χιλιογράµµων ή η εµπορική της αξία είναι ίση ή µικρότερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
5. Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση,
όπως νόµιµα εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών
από την κοινοποίηση της έκθεσης ή του πρακτικού κατάσχεσης:
α) στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, επί έκθεσης κατάσχεσης τροφίµων ή
β) στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, επί πρακτικού κατάσχεσης ζωοτροφών.
Εφόσον δεν κατατεθεί ένσταση εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας, η έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης θεωρούνται
οριστικά, ανέκκλητα και εκτελεστά.
6. α) Για την εξέταση των ενστάσεων επανεξέτασης εκθέσεων
κατάσχεσης τροφίµων, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, στην
οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, µε
απόφασή του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από
την κατάθεση της ένστασης επανεξέτασης, στη συγκρότηση και
στον ορισµό µελών τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται
από:
αα) δύο (2) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον
έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση,
ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναµία να υποδείξει µέλος
στην επιτροπή, µέλος ορίζεται, από τον προϊστάµενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε
τον έλεγχο.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον ανώτερο
βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο έτερος ελεγκτής – µέλος της επιτροπής.
Η επιτροπή συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από
τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται
για ευαλλοίωτα προϊόντα ή τρόφιµα, στα οποία ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιµότητας είναι κοντά στην εκπνοή του.
β) Για την εξέταση των ενστάσεων επανεξέτασης πρακτικών
κατάσχεσης ζωοτροφών, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων τριµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται
από:
αα) τον προϊστάµενο του Τµήµατος Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως Πρόεδρο,
ββ) δύο (2) υπαλλήλους του ίδιου ως άνω Τµήµατος ή Διεύθυνσης, ως µέλη.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο υπάλληλος της υποπερίπτωσης
ββ’µε τον κατώτερο βαθµό και µεταξύ οµοιόβαθµων µε το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.
Με απόφαση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) εργασίµων
ηµερών από την κατάθεση της ένστασης επανεξέτασης, συγκροτείται η ως άνω επιτροπή και ορίζονται τα µέλη της.
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της το αργότερο εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για
ευαλλοίωτες ζωοτροφές, στις οποίες ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιµότητας είναι κοντά στην εκπνοή του.
7.α) Οι τριµελείς επιτροπές της παραγράφου 6 προβαίνουν
στις παρακάτω ενέργειες:
αα) λαµβάνουν υπόψη την έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης,
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τα τυχόν ειδικά αποτελέσµατα επίσηµων εργαστηριακών αναλύσεων και εκτιµούν τα στοιχεία που προσκοµίζει και επικαλείται ο
ενιστάµενος,
ββ) εξετάζουν λεπτοµερώς τα κατασχεθέντα µε αυτοψία, ώστε
να επαναπροσδιορίσουν, αν είναι αναγκαίο, την έκταση και σοβαρότητα των ενδείξεων που οδήγησαν στην έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης,
γγ) λαµβάνουν κάθε πρόσφορο µέτρο που απαιτείται για να
µπορούν να διατυπώσουν την κρίση τους,
δδ) αποφαίνονται επί της ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων, σύµφωνα µε την παράγραφο 8.
β) Οι τριµελείς επιτροπές της παραγράφου 6 αποφασίζουν αιτιολογηµένα, επί της ένστασης επανεξέτασης και συντάσσουν
σχετική έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης, εντός προθεσµίας
τριών (3) ηµερών. Ένα αντίγραφο της έκθεσης-πρακτικού επανεξέτασης κοινοποιείται άµεσα στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το
άρθρο 34, δια των Προέδρων των επιτροπών και ένα στην υπηρεσία που τις συγκρότησε, επί ενστάσεων στα τρόφιµα ή στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, επί ενστάσεων στις ζωοτροφές.
γ) Οι αποφάσεις των τριµελών επιτροπών της παραγράφου 6
είναι οριστικές, ανέκκλητες και εκτελεστές, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 9.
8. Στην έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης, αποφασίζεται, αφού
ληφθούν υπόψη τα αιτήµατα των επιχειρήσεων τροφίµων ή ζωοτροφών, η τύχη των κατασχεθέντων, ως εξής:
α) Επιβάλλονται διαδικασίες εξυγίανσης ή κάθε άλλο µέτρο
που κρίνεται αναγκαίο, προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια
των τροφίµων ή ζωοτροφών και η συµµόρφωση µε τις κείµενες
διατάξεις.
β) Εγκρίνεται η χρήση των τροφίµων ή ζωοτροφών για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν
αρχικά.
γ) Επιβάλλεται η καταστροφή των τροφίµων ή ζωοτροφών.
δ) Εγκρίνεται η επαναποστολή των τροφίµων ή ζωοτροφών
στο κράτος-µέλος προέλευσης, εφόσον γίνονται αποδεκτά από
αυτό.
Αν δεν υποβληθεί ένσταση επανεξέτασης, η τύχη των κατασχεθέντων τροφίµων ή ζωοτροφών αποφασίζεται στην έκθεση ή
πρακτικό κατάσχεσης, σε συνεννόηση µε τον ενδιαφερόµενο
µετά από αίτηµά του, σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α’,
β’, γ’ και δ’.
9. Για κατασχεθέντα τρόφιµα, που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4, µε βάρος µεγαλύτερο των χιλίων (1.000) χιλιογράµµων ή µε αξία µεγαλύτερη των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για υλικά σε επαφή µε τρόφιµα
αξίας µεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για κατασχεθείσες ζωοτροφές µε βάρος µεγαλύτερο των επτά χιλιάδων
(7.000) χιλιογράµµων ή µε αξία µεγαλύτερη των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, η επιχείρηση δύναται να ασκήσει ένσταση για
δεύτερη επανεξέταση, η οποία κατατίθεται στην αρµόδια, κατά
περίπτωση, αρχή της παραγράφου 10, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την επίδοση του πρακτικού – έκθεσης επανεξέτασης.
Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται καταβολή παράβολου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.
10.α) Για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης
στα τρόφιµα, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, µε απόφασή
του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κατάθεση της ένστασης δεύτερης επανεξέτασης, στη συγκρότηση
και στον ορισµό µελών πενταµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από:
αα) τέσσερις (4) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον
έλεγχο, εκτός εκείνων που διενήργησαν την κατάσχεση και εκτός
εκείνων που συµµετείχαν στην επιτροπή πρώτης επανεξέτασης,
ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναµία να υποδείξει µέλος
στην επιτροπή, το µέλος ορίζεται από τον προϊστάµενο που συγκροτεί την επιτροπή.
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Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον ανώτερο
βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο ελεγκτής µε τον κατώτερο βαθµό
και µεταξύ οµοιόβαθµων µε το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της
και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα, στα οποία ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιµότητας είναι
κοντά στην εκπνοή του.
β) Για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης
στις ζωοτροφές, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων πενταµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται
από:
αα) τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως
Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
ββ) τρεις (3) γεωπόνους, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, ως µέλη, εκτός εκείνων που συµµετείχαν στην επιτροπή πρώτης επανεξέτασης, µε τους αναπληρωτές
τους,
γγ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναµία να υποδείξει µέλος
στην επιτροπή, µέλος ορίζεται από τον προϊστάµενο που συγκροτεί την επιτροπή υπάλληλος της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής
Παραγωγής.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί γεωπόνος της υποπερίπτωσης ββ’,
µε τον κατώτερο βαθµό και µεταξύ οµοιόβαθµων µε το λιγότερο
χρόνο υπηρεσίας.
Με απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την κατάθεση της ένστασης δεύτερης επανεξέτασης, συγκροτείται η ως άνω επιτροπή και ορίζονται τα µέλη της.
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για
ευαλλοίωτα προϊόντα.
11.α) Οι πενταµελείς επιτροπές της δεύτερης επανεξέτασης
της παραγράφου 10, αφού εξετάσουν τα κατασχεθέντα, µε τη
χρησιµοποίηση κάθε προβλεπόµενου και ενδεδειγµένου επιστηµονικού µέσου και λάβουν υπόψη την έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης των τριµελών επιτροπών και τα λοιπά στοιχεία του
φακέλου, αποφαίνονται επί της ένστασης και για την τύχη των
κατασχεθέντων, σύµφωνα µε την παράγραφο 8, και συντάσσουν
σχετική έκθεση-πρακτικό δεύτερης επανεξέτασης.
Ένα αντίγραφο της έκθεσης-πρακτικού δεύτερης επανεξέτασης κοινοποιείται άµεσα στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο
34, δια των Προέδρων των επιτροπών και ένα, κατά περίπτωση,
στην αρµόδια υπηρεσία που τις συγκρότησε.
β) Οι αποφάσεις των πενταµελών επιτροπών της παραγράφου
10 είναι οριστικές, ανέκκλητες και εκτελεστές.
12. Αν δεν επαρκεί ο αριθµός των υπαλλήλων για τη συγκρότηση των επιτροπών του παρόντος άρθρου, σε αυτές δύναται να
συµµετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αρµόδιες αρχές, µε συναφές αντικείµενο. Επί κατασχεθέντων από µικτά κλιµάκια ελεγκτών την ευθύνη της διαδικασίας των επανεξετάσεων έχει η αρχή
που συγκρότησε το κλιµάκιο.
13.α) Τα οριστικώς κατασχεθέντα τρόφιµα ή ζωοτροφές προς
καταστροφή, ειδική µεταχείριση, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια,
κατά τη µεταφορά τους προς τον τόπο προορισµού, συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο, που εκδίδει η αρµόδια αρχή. Η διαδικασία πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία της κατά τόπο
αρµόδιας αρχής.
β) Αν η επιχείρηση επιλέξει η διαδικασία αυτή να γίνει σε άλλο
κράτος-µέλος, τα προς καταστροφή, ειδική µεταχείριση, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια τρόφιµα ή ζωοτροφές συνοδεύονται από
σχετικό έγγραφο.
γ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’, ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει την ευθύνη της γνωστοποίησης στην αρµόδια
αρχή της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών. Η αρµόδια
αρχή επαληθεύει τη διαδικασία στην περίπτωση β’ σε συνεργα-

6493

σία µε την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους.
Άρθρο 8
Παρακολούθηση, ανάκληση ή απόσυρση ή/και
καταστροφή µη ασφαλών τροφίµων ή ζωοτροφών
1.α) Η απόσυρση αφορά τρόφιµα ή ζωοτροφές που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί ασφάλειας και
ταυτόχρονα βρίσκονται εκτός του ελέγχου της επιχείρησης που
τα παρήγαγε ή τα διέθεσε στην αγορά. Η απόσυρση σκοπεί στην
αποµάκρυνσή τους από την αλυσίδα διακίνησης, έτσι ώστε να
προληφθεί, εξαλειφθεί ή περιοριστεί ο κίνδυνος.
β) Η ανάκληση αφορά τρόφιµα ή ζωοτροφές που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί ασφάλειας και
ταυτόχρονα βρίσκονται εκτός του ελέγχου της επιχείρησης ή
έχουν φτάσει στον καταναλωτή. Σε περίπτωση ανάκλησης απαιτείται η ενηµέρωση του καταναλωτή.
γ) Για την αποτελεσµατική ανάκληση ή απόσυρση των µη
ασφαλών τροφίµων ή ζωοτροφών, από την αλυσίδα διακίνησής
τους, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί ένα επαρκές σύστηµα ιχνηλασιµότητάς τους.
2. Η ανάκληση ή απόσυρση τροφίµων ή ζωοτροφών πραγµατοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Όταν οι επιχειρήσεις τροφίµων ή ζωοτροφών κρίνουν ή
έχουν λόγο να πιστεύουν, ότι τρόφιµα ή ζωοτροφές που έχουν
εισάγει, παράγει, µεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείµει δεν
συµµορφώνονται µε τις προβλεπόµενες απαιτήσεις για την
ασφάλεια των τροφίµων ή ζωοτροφών και έχουν εκφύγει από τον
έλεγχο της επιχείρησης.
β) Όταν για τα ως άνω τρόφιµα ή ζωοτροφές έχει εκδοθεί εντολή ανάκλησης ή απόσυρσης από τις αρµόδιες αρχές.
3. Οι επιχειρήσεις τροφίµων ή ζωοτροφών, στο πλαίσιο του µέτρου της ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίµων ή ζωοτροφών,
έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να αποµακρύνουν άµεσα, µε ευθύνη τους, από το δίκτυο
διακίνησης τα µη ασφαλή τρόφιµα ή ζωοτροφές. Κατά τη διακίνηση των µη ασφαλών τροφίµων ή ζωοτροφών, δεν απαιτείται το
συνοδευτικό έγγραφο της παραγράφου 13 του άρθρου 7.
β) Να αποθηκεύουν σε ειδικό, ξεχωριστό χώρο µε κατάλληλη
σήµανση τα συγκεκριµένα τρόφιµα ή ζωοτροφές, καθώς και να
τηρούν κατάλληλη σχετική τεκµηρίωση.
γ) Να ενηµερώνουν, άµεσα και εγγράφως, την κατά τόπο αρµόδια αρχή. Στοιχεία της έγγραφης ενηµέρωσης αποτελούν,
τουλάχιστον, ο λόγος της ανάκλησης ή απόσυρσης, το είδος, η
ποσότητα, η λεπτοµερής περιγραφή, η παρτίδα, τα στοιχεία συσκευασίας και επισήµανσης του τροφίµου ή της ζωοτροφής, τα
ακριβή στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες διατέθηκαν τα
προϊόντα και τέλος η ενηµέρωση για την επιτυχή ολοκλήρωση
των διαδικασιών απόσυρσης ή ανάκλησης. Την ευθύνη ενηµέρωσης των αρµόδιων αρχών έχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης που
διέθεσε το προϊόν στην αγορά. Η κατά τόπο αρµόδια αρχή, ανάλογα µε την περίπτωση, ενηµερώνει την κεντρική αρµόδια αρχή.
δ) Να καταστρέφουν τρόφιµα ή ζωοτροφές που αποσύρονται
ή ανακαλούνται, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται εξυγίανση ή αλλαγή χρήσης.
ε) Να συνεργάζονται µε κάθε άλλη επιχείρηση του δικτύου διανοµής, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική απόσυρση ή
ανάκληση.
στ) Να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές, παρέχοντας
κάθε απαιτούµενη πληροφορία και ενηµέρωση σχετικά µε την
πορεία των διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική απόσυρση ή ανάκληση. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας
δύνανται να ζητούν τη συνδροµή των αρµόδιων αρχών, ώστε να
επιτυγχάνουν την πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση του κινδύνου,
µέσα από την αποµάκρυνση των µη ασφαλών προϊόντων από
ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης.
ζ) Να ενηµερώνουν άµεσα τους καταναλωτές, µε τον πιο πρόσφορο τρόπο και κατάλληλο µέσο, στην περίπτωση που υπάρχει
το ενδεχόµενο να έχουν φτάσει στον τελικό καταναλωτή µη
ασφαλή τρόφιµα ή ζωοτροφές, παρέχοντας σαφή στοιχεία για
το είδος και τα χαρακτηριστικά τους, τους λόγους της ανάκλη-
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σης, καθώς και πληροφορίες προς αυτούς για το πώς να διαχειριστούν τα εν λόγω προϊόντα.
Για την αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των καταναλωτών, οι
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων µπορούν να ζητούν τη συνδροµή
των αρµόδιων αρχών.
4. Οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο του µέτρου της ανάκλησης
ή απόσυρσης τροφίµων ή ζωοτροφών, έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:
α) Να διαβιβάζουν στην κεντρική αρµόδια αρχή τα έγγραφα
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3, ζητώντας κάθε δυνατή
συνδροµή, στις περιπτώσεις που το κρίνουν αναγκαίο.
β) Να παρακολουθούν και επαληθεύουν, αν οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων τροφίµων ή ζωοτροφών λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποτελεσµατική απόσυρση ή ανάκληση, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή τους για τον έλεγχο τήρησης και
εφαρµογής της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
γ) Να λαµβάνουν πρόσθετα µέτρα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
δ) Να κάνουν χρήση του συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής
Πληροφοριών για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές – Rapid Alert
System for Food and Feed (RASFF), στην περίπτωση που αυτό
επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία.
5. Δεν απαιτείται απόσυρση ή ανάκληση και εποµένως δεν επισύρει τις υποχρεώσεις και προκαθορισµένες διαδικασίες των παραγράφων 3 και 4, κάθε άλλη περίπτωση αποµάκρυνσης τροφίµων ή ζωοτροφών από την αλυσίδα διακίνησης, και συγκεκριµένα:
α) Όταν η επιχείρηση οικειοθελώς αποµακρύνει τρόφιµα ή
ζωοτροφές από την αγορά, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις
ασφάλειας.
β) Όταν τρόφιµα ή ζωοτροφές πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας αλλά δεν πληρούν τα προβλεπόµενα κριτήρια ποιοτικών
προδιαγραφών.
γ) Όταν τρόφιµα ή ζωοτροφές δεν πληρούν τις απαιτήσεις
ασφάλειας αλλά δεν έχουν εξέλθει της εγκατάστασης.
Άρθρο 9
Αναστολή, µερική ή ολική, λειτουργίας ή ανάκληση
της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης
επιχείρησης τροφίµων
1.α) Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να προβαίνουν στο µέτρο της
αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων για ορισµένο χρονικό διάστηµα στις παρακάτω περιπτώσεις:
αα) Όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και
οδηγεί στην ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων.
ββ) Όταν η επιχείρηση δεν λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα
συµµόρφωσης προς τις συστάσεις των αρµόδιων αρχών για την
εκπλήρωση των απαιτήσεων της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3.
β) Το µέτρο της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, επιβάλλεται, για χρονικό διάστηµα ανάλογο µε εκείνο που
απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών
µέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρµονιστεί µε τις εκάστοτε
ισχύουσες νοµοθετικές απαιτήσεις, ως εξής:
αα) Επιβάλλεται µερική αναστολή λειτουργίας σε µία ή περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης.
ββ) Επιβάλλεται ολική αναστολή λειτουργίας στο σύνολο των
παραγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
γ) Για την επιβολή του µέτρου της αναστολής της λειτουργίας
µίας εγκατάστασης, η αρµόδια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο
µε αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, εισηγείται άµεσα στην αδειοδοτούσα αρχή τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της
εγκατάστασης.
δ) Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, που κοινοποιείται
στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που
ορίζεται σε αυτή.
ε) Για την άρση της απόφασης αναστολής της λειτουργίας της
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εγκατάστασης απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής, αφού προηγουµένως οι ελεγκτές της αρµόδιας αρχής βεβαιώσουν εγγράφως, ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες
οι διορθωτικές ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που
επέβαλαν τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης.
2. Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν εισήγησης
της αρµόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, ανακαλείται η
άδεια λειτουργίας µίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων,
δηλαδή παύει η λειτουργία της, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναµίας εκτέλεσης των καθορισµένων διορθωτικών ενεργειών, µε συνέπεια
να µην είναι εφικτή η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία,
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων δεν συµµορφωθεί προς την
απόφαση αναστολής λειτουργίας της.
Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34.
3.α) Όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται ότι τίθεται
σε άµεσο κίνδυνο η δηµόσια υγεία και η υγεία των ζώων και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, η αρµόδια αρχή αποφασίζει άµεσα την προσωρινή αναστολή της
λειτουργίας της εγκατάστασης ή της µονάδας παραγωγής της
εγκατάστασης, όπου εντοπίζεται ο κίνδυνος. Η απόφαση είναι
άµεσα εκτελεστή, κοινοποιείται αυθηµερόν στην επιχείρηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 34 και διαβιβάζεται στη συνέχεια στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή για την αναστολή, µερική ή ολική της
λειτουργίας ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων, µετά από σύµφωνη γνώµη της
αρµόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο. Η ισχύς της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης ή µονάδας
παραγωγής της εγκατάστασης λήγει µε την ανωτέρω απόφαση
της αδειοδοτούσας αρχής.
β) Όταν µετά από έλεγχο της ΕΕ ή µετά από έλεγχο επαλήθευσης/επιτήρησης ή διερεύνησης επώνυµων καταγγελιών της
κεντρικής αρµόδιας αρχής σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίµων ή σε περιοχές/ζώνες παραγωγής ζώντων δίθυρων µαλακίων, διαπιστώνονται µη συµµορφώσεις που ενέχουν σοβαρούς
κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, µε απόφαση του προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων ή του Προέδρου του ΕΦΕΤ, κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων ή του ΕΦΕΤ, αντίστοιχα:
αα) Αναστέλλεται ή ανακαλείται ο κωδικός αριθµός έγκρισης
εγκατάστασης τροφίµων και η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται
άµεσα να αναστείλει τη λειτουργία ή να ανακαλέσει την άδεια
λειτουργίας των εγκαταστάσεων τροφίµων, αντίστοιχα.
ββ) Τροποποιείται η κατηγοριοποίηση της περιοχής/ ζώνης παραγωγής ζώντων δίθυρων µαλακίων.
4. Η αρµόδια αρχή που εισηγείται την αναστολή της λειτουργίας ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας µιας εγκατάστασης,
εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3, υποχρεούται να
καλέσει σε ακρόαση τον υπεύθυνο της επιχείρησης, σύµφωνα
µε το άρθρο 34, ο οποίος υποχρεούται να εκθέσει τις απόψεις
του εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
ηµέρα επίδοσης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης.
5. Η αναστολή της λειτουργίας ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων συνεπάγεται
άµεσα την αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης ή καταχώρισης ή
εγγραφής της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
ή 2 του άρθρου 10, αντίστοιχα.
6. Η επιχείρηση τροφίµων δύναται να καταθέσει ένσταση στην
προϊσταµένη αρχή της αδειοδοτούσας αρχής που εξέδωσε την
απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή της
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, εντός δύο (2) εργασίµων
ηµερών από την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34.
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός
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της προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη
και εκτελεστή.
Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκησή της δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης.
7.α) Η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στη σφράγιση του παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού τµήµατος ή ολόκληρης
της εγκατάστασης, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών,
εφόσον παρίσταται ανάγκη και σύµφωνα µε τα άρθρα 159 και
161 του π.δ. 141/1991 (Α’ 58), στις παρακάτω περιπτώσεις:
αα) Αν η επιχείρηση δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση αναστολής της λειτουργίας της εγκατάστασης.
ββ) Αν η επιχείρηση δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.
β) Η αρµόδια αρχή προβαίνει άµεσα στη σφράγιση του παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού τµήµατος ή ολόκληρης της
εγκατάστασης, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα µε τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991, εφόσον τίθεται
σε άµεσο κίνδυνο η δηµόσια υγεία και η υγεία των ζώων, παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού και η επιχείρηση δεν συµµορφώνεται µε την απόφαση προσωρινής
αναστολής της λειτουργίας της εγκατάστασης ή µονάδας παραγωγής της εγκατάστασης, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 3.
γ) Η επιχείρηση ειδοποιείται εγγράφως από την αδειοδοτούσα
αρχή ή την αρµόδια αρχή για την αιτία, την ακριβή ηµεροµηνία
και ώρα σφράγισης της εγκατάστασης. Η σφράγιση περιλαµβάνει το κλείδωµα και την αφαίρεση των κλειδιών της εγκατάστασης, µε δαπάνη που προκαταβάλλεται από την επιχείρηση. Για
κάθε σφράγιση συντάσσεται και σχετική έκθεση από την αρχή
που την πραγµατοποίησε. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποµακρύνει τα ευαλλοίωτα ή ευπαθή τρόφιµα που βρίσκονται εντός
της εγκατάστασης,
8. Για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις, ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα στις ειδικότερες διατάξεις περί αδειών λειτουργίας και
εγκρίσεων. Αν η αρµόδια αρχή ελέγχου διαπιστώσει µη συµµόρφωση σε απαιτήσεις ή µέτρα από την οποία προκύπτει άµεσος
κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και παρίσταται έκτακτη ανάγκη
αποτροπής του κινδύνου αυτού, προβαίνει στη σφράγιση του παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού τµήµατος ή ολόκληρης
της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 7.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 10 εφαρµόζονται αναλόγως και
στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση επιχείρησης τροφίµων λειτουργεί µε αναγγελία έναρξης του ν. 3919/2011 (Α’ 32), όπως
ισχύει.
Άρθρο 10
Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης ή της
καταχώρισης ή της εγγραφής εγκατάστασης
επιχείρησης τροφίµων ή ζωοτροφών
1. Η κεντρική αρµόδια αρχή δύναται µε απόφασή της να επιβάλει το µέτρο της αναστολής της έγκρισης ή καταχώρισης ή
εγγραφής εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων ή ζωοτροφών,
για ορισµένο χρονικό διάστηµα, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας αρχής, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και
οδηγεί στην ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων,
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών δεν λαµβάνει τα
απαραίτητα µέτρα συµµόρφωσης προς τις συστάσεις των αρµόδιων αρχών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3.
2. Η κεντρική αρµόδια αρχή δύναται µε απόφασή της να επιβάλει το µέτρο της ανάκλησης της έγκρισης ή καταχώρισης ή
εγγραφής της εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων ή ζωοτροφών στις κάτωθι περιπτώσεις:
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α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναµίας εκτέλεσης των καθορισµένων διορθωτικών ενεργειών, µε συνέπεια
να µην είναι εφικτή η πλήρης συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία,
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση αναστολής της έγκρισης ή της καταχώρισης ή της εγγραφής εγκατάστασης.
Η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης ή καταχώρισης ή εγγραφής εγκατάστασης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε
το άρθρο 34.
3. Η αναστολή ή η ανάκληση της έγκρισης ή της καταχώρισης
ή της εγγραφής εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων συνεπάγεται την άµεση αναστολή της λειτουργίας ή την ανάκληση της
άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 ή την παράγραφο 2 του άρθρου 9,
αντίστοιχα.
4. Η επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών δύναται να καταθέσει
ένσταση προς την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής ή της ανάκλησης της έγκρισης ή
της καταχώρισης ή της εγγραφής εγκατάστασης, εντός πέντε
(5) εργασίµων ηµερών.
Επί της ένστασης, η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αιτιολογηµένη
απόφαση εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών, την
οποία κοινοποιεί άµεσα στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο
34.
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής ή της ανάκλησης της έγκρισης ή της καταχώρισης ή της εγγραφής εγκατάστασης, αν δεν υποβληθεί
ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκησή της δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της επιβολής του µέτρου της αναστολής ή της ανάκλησης της έγκρισης ή της καταχώρισης ή της εγγραφής εγκατάστασης.
5. Σε περιπτώσεις τροφίµων φυτικής προέλευσης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές παραγωγής και εµπορίας αυτών, αναστέλλεται ή διαγράφεται η καταχώριση της επιχείρησης
τροφίµων από τα µητρώα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Η επιχείρηση τροφίµων φυτικής προέλευσης δύναται
να καταθέσει ένσταση προς την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση αναστολής ή διαγραφής της από το µητρώο, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4.
Άρθρο 11
Προσωρινή αναστολή και ανάκληση έγκρισης
καταλληλότητας µεταφορικού µέσου τροφίµων
1. Αν οι ελεγκτές των αρµόδιων αρχών, κατά τη διενέργεια επίσηµου ελέγχου, διαπιστώσουν µη συµµόρφωση σε σχέση µε τις
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά στη µεταφορά
τροφίµων, εισηγούνται στην αρµόδια αρχή την ανάκληση της έγκρισης καταλληλότητας του οχήµατος για µεταφορά συγκεκριµένου τύπου τροφίµων. Η αρµόδια αρχή διαβιβάζει την
ανάκληση έγκρισης και την έκθεση ελέγχου στη αδειοδοτούσα
αρχή, προκειµένου η τελευταία να ενεργήσει στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων της.
2. Αν οι ελεγκτές των αρµόδιων αρχών, κατά τη διενέργεια επίσηµου ελέγχου, διαπιστώσουν φορτίο τροφίµου µη κανονικό ή
µη ασφαλές, το οποίο, λόγω της φύσης του, µεταφέρεται µε κατάλληλο µεταφορικό µέσο, για την επιβολή του µέτρου του περιορισµού ή της απαγόρευσης διάθεσης του φορτίου τροφίµου,
αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη η υπόδειξη κατάλληλου
χώρου για µεταφορά και φύλαξη του φορτίου µε έξοδα του ιδιοκτήτη, για όσο χρόνο απαιτείται και εφαρµόζονται οι σχετικές
διατάξεις των άρθρων 6 ή 7, αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η’ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
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Άρθρο 12
Διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης
1. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής, ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση των ελεγκτών, τίθενται υπό επίσηµη κράτηση φορτία από τρίτες χώρες, τα οποία δεν συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που επιβάλλει η ενωσιακή και εθνική
νοµοθεσία και αφού ληφθούν υπόψη τα αιτήµατα των επιχειρήσεων τροφίµων ή ζωοτροφών, επιβάλλονται, κατά περίπτωση και
στο βαθµό που απαιτείται, τα ακόλουθα µέτρα συµµόρφωσης:
α) Υποβολή σε ειδική µεταχείριση, σύµφωνα µε το άρθρο 20
του Κανονισµού (ΕΚ) 882/2004.
β) Επαναποστολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΚ) 882/2004.
γ) Καταστροφή των φορτίων.
δ) Χρήση των εν λόγω τροφίµων ή ζωοτροφών για άλλους νόµιµους σκοπούς, πλην εκείνων για τους οποίους προορίζονταν
αρχικά.
ε) Επιβολή διορθωτικών ενεργειών σε τρόφιµα φυτικής προέλευσης, όπως επαναδιαλογή, ανασυσκευασία, υποβιβασµός ή
επαναταξινόµηση και επανέλεγχος, προκειµένου να επιτραπεί η
εισαγωγή ή εξαγωγή του φορτίου.
στ) Κάθε άλλο µέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρµόδια αρχή.
2. Αν τα φορτία των τροφίµων ή ζωοτροφών έχουν ήδη διατεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, η αρµόδια αρχή εφαρµόζει τα
µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως και 11.
3.α) Η επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της αρχής που εξέδωσε την
απόφαση επιβολής της επίσηµης κράτησης, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης. Η
προϊσταµένη αρχή εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός επτά
(7) εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται αυθηµερόν στην
επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34. Η απόφαση της προϊσταµένης αρχής είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
β) Σε περίπτωση επίσηµης κράτησης:
αα) Από τους συνοριακούς Σταθµούς Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) οι οποίοι αποτελούν υπηρεσιακές µονάδες
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, φορτίου
ζωοτροφών από τρίτες χώρες, η ένσταση της περίπτωσης α’
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων και κοινοποιείται
στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του ίδιου Υπουργείου, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης επιβολής της επίσηµης κράτησης. H Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής ενηµερώνει αυθηµερόν τη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
ββ) Από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, φορτίου ζωοτροφών από τρίτες χώρες, για το οποίο προκύπτει παράβαση σχετικά µε την
ασφάλεια των ζωοτροφών, όπως ανεπιθύµητες ουσίες, απαγορευµένα συστατικά και παραβίαση των όρων έγκρισης πρόσθετων υλών, η ένσταση της περίπτωσης α’ κατατίθεται στη
Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών
από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής της επίσηµης κράτησης.
Ο προϊστάµενος των ως άνω Διευθύνσεων, κατά περίπτωση,
εκδίδει απόφαση επί της ένστασης, εντός επτά (7) εργασίµων
ηµερών, η οποία κοινοποιείται άµεσα στην επιχείρηση, σύµφωνα
µε το άρθρο 34 και η οποία είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
γ) Για την εξέταση των ως άνω ενστάσεων, οι αρχές που εξέδωσαν την απόφαση επιβολής της επίσηµης κράτησης διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων α’ και β’ την έκθεση
ελέγχου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
δ) Αν δεν ασκηθεί ένσταση, σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’, η απόφαση της αρµόδια αρχής για επιβολή της επίσηµης κράτησης καθίσταται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Άρθρο 13
Διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης
1. Αν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις που θίγουν ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, τη δηµόσια υγεία, τη λειτουργικότητα των συστηµάτων σήµανσης και
καταγραφής των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, τα οποία, µε
την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικότερων διατάξεων και µέτρων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, συνίστανται, κατά
περίπτωση, στα ακόλουθα:
α) διενέργεια απαραίτητων απολυµάνσεων,
β) περιορισµός των µετακινήσεων των ζώων,
γ) αποµόνωση ή αποκλεισµός εκτροφής ή/και περιοχής,
δ) µερική ή ολική αποµάκρυνση των ζώων από την εκµετάλλευση,
ε) µερική ή ολική υγειονοµική σφαγή ή θανάτωση,
στ) σφαγή ή επείγουσα σφαγή ή επείγουσα θανάτωση,
ζ) αα) απαγόρευση εξόδου ζωικών προϊόντων από την εκµετάλλευση ή ββ) προώθηση για θερµική επεξεργασία σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις των αυγών που προέρχονται από
εγκαταστάσεις όπου δεν τηρούνται τα επιτρεπόµενα συστήµατα
εκτροφής ορνίθων,
η) άλλα µέτρα υγειονοµικού χαρακτήρα,
θ) αναστολή ή ανάκληση έγκρισης και άδειας εγκατάστασης,
ι) κατάσχεση κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, καθώς
και σπέρµατος, ωαρίων ή εµβρύων, σύµφωνα µε το άρθρο 15,
ια) αναστολή ή ανάκληση της άδειας του µεταφορέα,
ιβ) αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης καταλληλότητας ή
του πιστοποιητικού έγκρισης του µεταφορικού µέσου,
ιγ) αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού επαγγελµατικής
κατάρτισης του οδηγού ή συνοδού, οι οποίοι υποχρεούνται να
παραδώσουν το πιστοποιητικό αυτό στην αρµόδια κτηνιατρική
υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχουν την
έδρα τους,
ιδ) αλλαγή του οδηγού ή του συνοδού,
ιε) προσωρινή επισκευή του µεταφορικού µέσου,
ιστ) µεταφορά παρτίδας ή µέρους αυτής σε άλλο µεταφορικό
µέσο,
ιζ) επιστροφή των ζώων στον τόπο αναχώρησης ή συνέχιση
προς τον τόπο προορισµού µε πιο σύντοµο δροµολόγιο,
ιη) εκφόρτωση των ζώων και σταβλισµός σε κατάλληλο χώρο
µε την παροχή των κατάλληλων φροντίδων,
ιθ) προσωρινή απαγόρευση στον µεταφορέα και στο µεταφορικό µέσο να µεταφέρει ζώα εντός της Χώρας,
κ) τροποποίηση των πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας του
σφαγείου, σχετικά µε το χειρισµό των ζώων από την άφιξη των
ζώων στο σφαγείο έως και την αφαίµαξή τους, µε επιβράδυνση
ή παύση της παραγωγής,
κα) αύξηση της συχνότητας των αυτοελέγχων στη διαδικασία
της αναισθητοποίησης και στην αποτελεσµατικότητά της,
κβ) αύξηση της συχνότητας των αυτοελέγχων κατά τη σφαγή
ζώων για θρησκευτικούς λόγους (θρησκευτική σφαγή), το στάδιο
πριν την απελευθέρωση του ζώου από την ακινητοποίηση και
πριν την εκδορά ή το ζεµάτισµα,
κγ) τροποποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης στα σφαγεία κατά τις διαδικασίες των περιπτώσεων κα’ και κβ’,
κδ) αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ικανότητας των
προσώπων που εκτελούν τις διαδικασίες χειρισµού των ζώων
από την άφιξη των ζώων στο σφαγείο έως και την αφαίµαξή τους,
κε) αναστολή ή ανάκληση της ανάθεσης σε φορέα της τελικής
εξέτασης και έκδοσης του πιστοποιητικού ικανότητας των προσώπων της περίπτωσης κδ’,
κστ) τροποποίηση των οδηγιών του κατασκευαστή που συνοδεύουν τον εξοπλισµό ακινητοποίησης και αναισθητοποίησης,
κζ) κάθε άλλο µέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρµόδια αρχή.
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2. Ειδικότερα στην περίπτωση µη συµµόρφωσης µε:
α) τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας που
αφορούν:
αα) την αντιµετώπιση νοσηµάτων των ζώων και ζωονόσων,
ββ) τις ενδοενωσιακές συναλλαγές ζώντων ζώων, καθώς και
τις εισαγωγές αυτών από τρίτες χώρες,
γγ) τα µέτρα που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση νοσηµάτων των ζώων και ζωονόσων,
β) τα µέτρα που απαιτούνται κατά την εφαρµογή πάσης φύσεως προγραµµάτων διερεύνησης, ελέγχου, καταπολέµησης και
επιτήρησης των νοσηµάτων των ζώων και των ζωονόσων και
γ) τις έγγραφες συστάσεις των αρµόδιων αρχών ή των επίσηµων κτηνίατρων για την τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, την
αποτροπή εξάπλωσης νοσηµάτων και την εν γένει προστασία της
υγείας των ζώων,
οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν σε γραπτή προειδοποίηση του
ασκούντα την εκµετάλλευση των ζώων, µε την οποία του γνωστοποιείται η υποχρέωση συµµόρφωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του προβλεπόµενου, από τις ισχύουσες
διατάξεις, χρονικού διαστήµατος συµµόρφωσης ή αν δεν υφίστανται τέτοιες διατάξεις, του εύλογου χρονικού διαστήµατος
που καθορίζει η αρµόδια αρχή, µε βάση την ευχέρεια και τις δυνατότητες συµµόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις
του άρθρου 23, καθώς και τα µέτρα συµµόρφωσης της παραγράφου 1, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Άρθρο 14
Διαδικασία επιβολής µέτρων συµµόρφωσης
1.α) Τα µέτρα συµµόρφωσης του άρθρου 13, πλην της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 αυτού που αφορά κατάσχεση κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, καθώς και σπέρµατος,
ωαρίων ή εµβρύων και περιγράφεται στο άρθρο 15, επιβάλλονται
µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης των ελεγκτών.
β) Αν για την επιβολή των µέτρων συµµόρφωσης είναι αρµόδια
η κεντρική αρµόδια αρχή ή άλλη δηµόσια αρχή, η απόφαση επιβολής των µέτρων συµµόρφωσης εκδίδεται από την κεντρική αρµόδια αρχή ή την άλλη δηµόσια αρχή, κατόπιν εισήγησης της
κατά τόπο αρµόδιας αρχής και διαβίβασης των σχετικών εγγράφων.
2. Η απόφαση λήψης µέτρων συµµόρφωσης κοινοποιείται
στην εκµετάλλευση ή επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34. Στην
απόφαση γίνεται αναφορά για το δικαίωµα ένστασης του ενδιαφερόµενου που κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση,
σε αυτόν, της απόφασης.
3.α) Αν η απόφαση επιβολής των µέτρων συµµόρφωσης έχει
εκδοθεί από την αρµόδια αρχή ή την κεντρική αρµόδια αρχή, για
την εξέταση της ένστασης, ο προϊστάµενος της αρµόδιας αρχής
στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές ή ο προϊστάµενος της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, αντίστοιχα, µε απόφασή του προβαίνει εντός δύο
(2) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της ένστασης, στη συγκρότηση και στον ορισµό µελών τριµελούς επιτροπής, η οποία
συνέρχεται εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της και αποτελείται από:
αα) δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας που διενήργησε τον
έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που συνέταξαν την έκθεση, εφόσον
αυτό είναι δυνατόν, ή δύο (2) κτηνιάτρους, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, αντίστοιχα,
ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος, δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναµία να υποδείξει µέλος
στην επιτροπή, µέλος ορίζεται από τον προϊστάµενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε
τον έλεγχο ή υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,
αντίστοιχα.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο υπάλληλος µε τον ανώτερο
βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο υπάλληλος µε τον κατώτερο βαθµό
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και µεταξύ οµοιοβάθµων µε το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.
Αν δεν επαρκεί ο αριθµός των υπαλλήλων για τη συγκρότηση
της επιτροπής, σε αυτήν δύνανται να συµµετάσχουν υπάλληλοι
από άλλες αρµόδιες αρχές µε συναφές αντικείµενο.
β) Η τριµελής επιτροπή αφού εξετάσει λεπτοµερώς το θέµα,
λάβει υπόψη την έκθεση των ελεγκτών και τα λοιπά στοιχεία του
φακέλου, καθώς και τις απόψεις του ενιστάµενου και κάθε στοιχείο που προκύπτει κατά την εξέταση, εισηγείται επί της ένστασης προς τον προϊστάµενο της αρµόδιας αρχής ή τον
προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, αντίστοιχα,
για την έκδοση απόφασης επί της ένστασης.
γ) Η απόφαση της αρχής κοινοποιείται αυθηµερόν στην εκµετάλλευση ή στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34.
4. Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκησή της
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης λήψης των µέτρων
συµµόρφωσης.
5. α) Αν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνονται ευρήµατα
που ενέχουν άµεσο κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και την υγεία
των ζώων, οι ελεγκτές µπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση τη λήψη άµεσων µέτρων συµµόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 13.
β) Αν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνονται ευρήµατα που
ενέχουν άµεσο κίνδυνο για την προστασία των ζώων, οι ελεγκτές
µπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση τη λήψη άµεσων µέτρων συµµόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις δ’, ζ’ υποπερίπτωση ββ’, ιβ’, κ’, κα’, κβ’ και κγ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 13.
γ) Η έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα µέτρα συµµόρφωσης
των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’, διαβιβάζεται στην αρµόδια
αρχή για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας ή µη επιβολής επιπλέον µέτρων συµµόρφωσης ή/και κυρώσεων.
δ) Απαγορεύεται η άσκηση ένστασης κατά της απόφασης των
ελεγκτών για λήψη άµεσων µέτρων συµµόρφωσης επείγοντος
χαρακτήρα.
6. Για την άρση της απόφασης επιβολής των µέτρων, όπου
αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της
αρχής που την εξέδωσε, αφού προηγουµένως οι ελεγκτές βεβαιώσουν εγγράφως, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο, ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον
οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη των µέτρων.
7. α) Ειδικά όσον αφορά τη λήψη των επειγόντων µέτρων που
αναφέρονται στις περιπτώσεις στ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’, ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, λόγω µη τήρησης από τους µεταφορείς, των κείµενων διατάξεων για τη µεταφορά των ζώων,
ισχύουν τα ακόλουθα:
αα) Αν οι ελεγκτές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του
Σταθµού Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), κατά περίπτωση, διαπιστώσουν µη συµµόρφωση σε σχέση µε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας που
αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά, λαµβάνουν οι ίδιοι, ή απαιτούν από τον υπεύθυνο για τα ζώα, να λάβει
τα αναγκαία µέτρα συµµόρφωσης για την προστασία των ζώων
και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.
Όταν για την εφαρµογή των µέτρων είναι ανάγκη να µεταφερθούν τα ζώα, κατά παράβαση κείµενων διατάξεων, η αρµόδια,
κατά περίπτωση, αρχή, εκδίδει άδεια για τη µεταφορά τους. Η
άδεια αναφέρει τα συγκεκριµένα ζώα και καθορίζει τους όρους
υπό τους οποίους µπορούν να µεταφερθούν µέχρις ότου υπάρξει πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
ββ) Αν ο υπεύθυνος για τα ζώα δεν µπορεί να εντοπιστεί ή δεν
συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις της αρµόδιας, κατά περίπτωση, αρχής της υποπερίπτωσης αα’, ο προϊστάµενος αυτής
εκδίδει άµεσα απόφαση εφαρµογής των αναγκαίων µέτρων επείγοντος χαρακτήρα της παραγράφου 5.
β) Οι αιτιολογηµένες αποφάσεις των αρµόδιων, κατά περίπτωση, αρχών κοινοποιούνται άµεσα στον µεταφορέα, σύµφωνα
µε το άρθρο 34 και ενηµερώνεται η αρµόδια αρχή που χορήγησε
την άδειά του. Αν απαιτείται, οι αρµόδιες αρχές παρέχουν βοήθεια στον µεταφορέα για να διευκολύνουν την εφαρµογή των
απαιτούµενων µέτρων έκτακτης ανάγκης.
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Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές, ενεργούν για την είσπραξη των
δαπανών που προκύπτουν από την εκτέλεση των µέτρων αυτών
και βαρύνουν τον υπεύθυνο για τα ζώα κατά τη µεταφορά. Οι δαπάνες αυτές βεβαιώνονται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας,
κατά περίπτωση, αρχής, ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ).
Άρθρο 15
Διαδικασία επιβολής του µέτρου της κατάσχεσης
των κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων,
σπέρµατος, ωαρίων ή εµβρύων
1. Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης των ελεγκτών των αρµόδιων αρχών, τα κατωτέρω:
α) κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των φαρµακούχων ζωοτροφών, σε εκτροφές παραγωγικών
ζώων που εντοπίζονται χωρίς κτηνιατρική συνταγή ή έχουν λήξει
ή αλλοιωθεί ή χωρίς άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) ή µετά τη λήξη ή ανάκληση ή αναστολή
της και
β) σπέρµα, ωάρια ή έµβρυα που διακινούνται από άλλα κράτηµέλη, χωρίς να συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα υγειονοµικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά ή εισάγονται
παράνοµα από τρίτες χώρες, καθώς και σπέρµα, ωάρια ή έµβρυα
που συλλέγονται, αποθηκεύονται ή διατηρούνται σε µη εγκεκριµένες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις ή που η προβλεπόµενη
διάρκεια ζωής ή διατήρησής τους έχει λήξει ή µεταφέρονται
κάτω από µη ικανοποιητικές υγειονοµικές συνθήκες.
2. Η έκθεση κατάσχεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία και οι ποσότητες των κατασχεθέντων προϊόντων,
κοινοποιείται στην εκµετάλλευση ή επιχείρηση, σύµφωνα µε το
άρθρο 34.
3. Στην έκθεση κατάσχεσης αναφέρεται το δικαίωµα της εκµετάλλευσης ή επιχείρησης να ασκήσει ένσταση στην αρµόδια
αρχή, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίησή της.
Αν η εκµετάλλευση ή επιχείρηση δεν επιθυµεί την επανεξέταση
των κατασχεθέντων, ο εκπρόσωπός της υπογράφει στην έκθεση
κατάσχεσης ότι έλαβε γνώση αυτής και παραιτείται του δικαιώµατος αυτού.
4. Για την εξέταση της ένστασης, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, µε απόφασή του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίµων
ηµερών από την κατάθεση της ένστασης, στη συγκρότηση και
στον ορισµό µελών τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται
από:
α) δύο (2) ελεγκτές της αρµόδιας αρχής που διενήργησε τον
έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση,
β) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος, δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναµία να υποδείξει µέλος
στην επιτροπή, µέλος ορίζεται από τον προϊστάµενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε
τον έλεγχο.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον ανώτερο
βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο ελεγκτής µε τον κατώτερο βαθµό
και µεταξύ οµοιοβάθµων µε το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.
5. Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από
τη συγκρότησή της και αφού λάβει υπόψη την έκθεση κατάσχεσης και τα στοιχεία που προσκοµίζει και επικαλείται ο ενιστάµενος, αποφασίζει αιτιολογηµένα επί της ένστασης εντός
προθεσµίας τριών (3) ηµερών.
Η απόφαση κοινοποιείται άµεσα στην εκµετάλλευση ή επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34, δια του Προέδρου της επιτροπής και στην αρµόδια αρχή που τη συγκρότησε.
6. Η απόφαση επί της ένστασης, ή η έκθεση κατάσχεσης, αν
δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ένσταση,
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θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
7. Τα κατασχεθέντα προϊόντα επισηµαίνονται κατάλληλα και
φυλάσσονται στην αποθήκη της εκµετάλλευσης ή της επιχείρησης µε ευθύνη του υπευθύνου της, µέχρι την έκδοση απόφασης
για την αποµάκρυνσή τους.
8. Για την τύχη των κατασχεθέντων προϊόντων αποφασίζει ο
προϊστάµενος της αρµόδιας αρχής στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές και επιβάλλεται η καταστροφή ή επιστροφή ή άλλη διάθεσή
τους, σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.
9. Η εκµετάλλευση ή επιχείρηση έχει την ευθύνη για την εφαρµογή της απόφασης της παραγράφου 8, καθώς και για την ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο –
κατάσχεση, ως προς την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
10. Η αρµόδια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο έχει την εποπτεία των διαδικασιών και ενηµερώνει σχετικά την κεντρική αρµόδια αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΥΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΠ
Άρθρο 16
Μέτρα συµµόρφωσης εντός της Χώρας
και µεταξύ των κρατών-µελών
Οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσηµου ελέγχου, σε περίπτωση που διαπιστώσουν µη συµµόρφωση προς τις
απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή και
εθνική νοµοθεσία σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταφοράς, χειρισµού, µεταποίησης, αποθήκευσης, διάθεσης στην αγορά, διανοµής, χρήσης ή απόρριψης των ΖΥΠ και των ΠΠ επιβάλλουν,
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της µη συµµόρφωσης, το ιστορικό
και το µέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο βαθµό
που απαιτείται, τα ακόλουθα µέτρα συµµόρφωσης:
α) Περιορισµό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των ΖΥΠ
ή ΠΠ.
β) Απόρριψη των ΖΥΠ ή ΠΠ µέσω αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης σε εγκεκριµένη µονάδα αποτέφρωσης.
γ) Διαχείριση/χρήση των ΖΥΠ ή ΠΠ διαφορετική από εκείνη για
την οποία προορίζονταν αρχικά.
δ) Υποβολή διαδικασιών εξυγίανσης, όπως προβλέπεται από
τη σχετική νοµοθεσία.
ε) Επαναποστολή στο κράτος-µέλος αποστολής τους, εφόσον
γίνονται δεκτά.
στ) Αναστολή λειτουργίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας
ή/και αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης εγκατάστασης/µονάδας παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ.
ζ) Ανάκληση δραστηριότητας καταχωρισµένης εγκατάστασης/µονάδας ή χρήστη ΖΥΠ ή ΠΠ.
η) Ανάκληση έγκρισης οχήµατος ή εµπορευµατοκιβωτίου µεταφοράς ΖΥΠ ή ΠΠ.
θ) Κάθε άλλο µέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρµόδια αρχή.
Άρθρο 17
Περιορισµός ή απαγόρευση διάθεσης
στην αγορά των ΖΥΠ ή ΠΠ
Οι αρµόδιες αρχές επιβάλουν το µέτρο του περιορισµού ή της
απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά των ΖΥΠ ή ΠΠ µε τις διαδικασίες της δέσµευσης και κατάσχεσης, ως εξής :
1. α) Δεσµεύονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης των ελεγκτών των αρµόδιων αρχών, τα ΖΥΠ ή ΠΠ, για τα οποία δεν είναι
δυνατή η οριστική αξιολόγηση του κινδύνου χωρίς τη διενέργεια
εργαστηριακών αναλύσεων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση
που οι αρµόδιες αρχές κρίνουν αιτιολογηµένα ότι υπάρχει
ανάγκη για δέσµευση.
β) Η έκθεση δέσµευσης κοινοποιείται από την αρµόδια αρχή
στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34.
γ) Η αποδέσµευση των δεσµευµένων ΖΥΠ ή ΠΠ γίνεται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια αρχή ή κατόπιν έγγραφης αίτησης
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προς αυτήν, µετά τη λήψη αρνητικών αποτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων. Οι ελεγκτές συντάσσουν προς τούτο πρακτικό αποδέσµευσης.
2. α) Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης των ελεγκτών των αρµόδιων αρχών, τα παρακάτω ΖΥΠ ή ΠΠ, σε όλα τα
στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης
αυτών, όταν :
αα) έχουν µολυνθεί ή αναµειχθεί µε µη επιτρεπτό υλικό ή σε
περίπτωση θετικών αποτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων,
ββ) δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή συσκευασθεί ή σηµανθεί ορθά,
γγ) στερούνται συνοδευτικών εγγράφων ή είναι ελλιπώς ή µη
ορθά συµπληρωµένα (εµπορικά έγγραφα ή/και υγειονοµικά πιστοποιητικά),
δδ) ο προορισµός τους δεν αντιστοιχεί στην κατηγορία κατάταξής τους ή η εγκατάσταση/µονάδα/χρήστης προορισµού τους
δεν είναι εγκεκριµένη ή καταχωρισµένη,
εε) δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας ως προς τη διάθεσή τους στην αγορά και τη χρήση
τους,
στστ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές κρίνουν
αιτιολογηµένα ότι υπάρχει αναγκαιότητα για κατάσχεση.
β) Η έκθεση κατάσχεσης κοινοποιείται από την αρµόδια αρχή
στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 34. Στην έκθεση κατάσχεσης γίνεται αναφορά για το δικαίωµα της επιχείρησης να
ασκήσει ένσταση επανεξέτασης, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης.
γ) Αν η επιχείρηση δεν επιθυµεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων, ο εκπρόσωπός της υπογράφει στην έκθεση κατάσχεσης ότι έλαβε γνώση αυτής και παραιτείται του δικαιώµατος
αυτού.
δ) Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση
στην υπηρεσία που ανήκουν οι ελεγκτές. Εφόσον δεν κατατεθεί
ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η έκθεση θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
ε) Για την εξέταση της ένστασης, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, µε απόφασή του, προβαίνει εντός δύο (2) εργασίµων
ηµερών από την κατάθεση της ένστασης, στη συγκρότηση και
στον ορισµό µελών τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται
από:
αα) δύο (2) ελεγκτές της αρµόδιας αρχής που διενήργησε τον
έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση,
ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος, δεν ορίσει ή δηλώσει αδυναµία να ορίσει µέλος στην
επιτροπή, µέλος ορίζεται από τον προϊστάµενο που συγκροτεί
την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον
έλεγχο.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον ανώτερο
βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο ελεγκτής µε τον κατώτερο βαθµό
και µεταξύ οµοιοβάθµων µε το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.
στ) Η επιτροπή συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από
τη συγκρότησή της και αφού λάβει υπόψη την έκθεση κατάσχεσης και τα στοιχεία που προσκοµίζει και επικαλείται ο ενιστάµενος, αποφασίζει αιτιολογηµένα επί της ένστασης εντός
προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών.
Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται άµεσα στην επιχείρηση και στην αρµόδια αρχή που τη συγκρότησε, δια του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 34. Η απόφαση επί της
ένστασης, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
ζ) Στην έκθεση κατάσχεσης, αν δεν κατατεθεί ένσταση επανεξέτασης ή στην απόφαση επί της ένστασης επανεξέτασης, αποφασίζεται η τύχη των κατασχεθέντων, ως εξής:
αα) Επιβάλλεται η απόρριψη των ΖΥΠ ή ΠΠ µέσω αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης σε εγκεκριµένη µονάδα αποτέφρωσης.
ββ) Εγκρίνεται η διαχείριση/χρήση των ΖΥΠ ή ΠΠ για σκοπούς
άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά.
γγ) Επιβάλλονται διαδικασίες εξυγίανσης, όπως προβλέπεται
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από τη σχετική νοµοθεσία ή κάθε άλλο µέτρο που κρίνεται αναγκαίο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις κείµενες διατάξεις.
δδ) Επαναποστολή των ΖΥΠ ή ΠΠ στο κράτος-µέλος αποστολής τους, εφόσον αυτά γίνονται δεκτά.
η) Τα κατασχεθέντα επισηµαίνονται κατάλληλα και φυλάσσονται στην αποθήκη της επιχείρησης µε ευθύνη του υπευθύνου της,
µέχρι την έκδοση απόφασης για την αποµάκρυνσή τους.
Τα κατασχεθέντα προς απόρριψη, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια,
κατά τη µεταφορά τους προς τον τόπο προορισµού, συνοδεύονται από εµπορικό έγγραφο, το οποίο συντάσσεται από την επιχείρηση. Η διαδικασία πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία της
κατά τόπο αρµόδιας αρχής. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει
την ευθύνη της γνωστοποίησης στην αρµόδια αρχή της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.
Άρθρο 18
Αναστολή λειτουργίας ή ανάκληση της
άδειας λειτουργίας ή/και αναστολή ή ανάκληση
της έγκρισης εγκατάστασης/µονάδας παραγωγής
ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ
1. Αν από τους επίσηµους ελέγχους που πραγµατοποιεί η αρµόδια αρχή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, τότε, ανάλογα µε τη φύση και τη
σοβαρότητα των µη συµµορφώσεων και των εν δυνάµει κινδύνων
για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων, η αρµόδια αρχή
δύναται να προβαίνει στο µέτρο της αναστολής της λειτουργίας
ή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης/ µονάδας παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ ή/και η κεντρική αρµόδια αρχή δύναται να αναστέλλει ή να ανακαλεί τον ειδικό
κωδικό αριθµό έγκρισης της εγκατάστασης/µονάδας παραγωγής
ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
2. Η αρµόδια αρχή προβαίνει στο µέτρο της αναστολής της
λειτουργίας εγκατάστασης/µονάδας ή/και η κεντρική αρµόδια
αρχή αναστέλλει τον ειδικό κωδικό αριθµό έγκρισής της, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι λειτουργίας ή/και έγκρισης της εγκατάστασης/µονάδας, αντίστοιχα και οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δηµόσια
υγεία και την υγεία των ζώων οδηγούν στην ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων,
β) όταν η επιχείρηση δεν συµµορφώνεται µε τις συστάσεις των
αρµόδιων αρχών και η αποκατάσταση των µη συµµορφώσεων
µπορεί να γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.
Το µέτρο της αναστολής της λειτουργίας ή/και της έγκρισης
µίας εγκατάστασης/µονάδας επιβάλλεται, για ορισµένο χρονικό
διάστηµα, ανάλογο µε εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση
όλων των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, ώστε η επιχείρηση να
εναρµονιστεί µε τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νοµοθεσίας.
3. Η αρµόδια αρχή προβαίνει στο µέτρο της ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας εγκατάστασης/µονάδας ή/και η κεντρική αρµόδια αρχή ανακαλεί τον ειδικό κωδικό αριθµό έγκρισής της, στις
παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι λειτουργίας ή/και έγκρισής της, αντίστοιχα και
υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία και την υγεία
των ζώων που απαιτούν σηµαντικές παρεµβάσεις στη λειτουργία
της εγκατάστασης/µονάδας,
β) όταν η επιχείρηση αδυνατεί να αποκαταστήσει τις µη συµµορφώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος,
γ) όταν η επιχείρηση δεν συµµορφώνεται προς την απόφαση
αναστολής της λειτουργίας ή έγκρισης.
4. α) Για την επιβολή του µέτρου, η αρµόδια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, µε αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, εισηγείται
άµεσα στην αδειοδοτούσα αρχή την αναστολή της λειτουργίας
ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης/µονάδας ή/και στην κεντρική αρµόδια αρχή την αναστολή ή ανάκληση του ειδικού κωδικού αριθµού έγκρισής της, αφού πρώτα
καλέσει σε ακρόαση τον υπεύθυνο της επιχείρησης, εντός προ-
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θεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα επίδοσης
της έκθεσης ελέγχου.
β) Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής αναστέλλεται η λειτουργία ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης/
µονάδας ή/και µε απόφαση της κεντρικής αρµόδιας αρχής, αναστέλλεται ή ανακαλείται ο ειδικός κωδικός αριθµός έγκρισης της
εγκατάστασης/µονάδας, αντίστοιχα. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην επιχείρηση/µονάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 34.
5. Η αναστολή της λειτουργίας ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας µίας εγκατάστασης/µονάδας συνεπάγεται άµεσα και
την αναστολή ή ανάκληση του ειδικού κωδικού αριθµού έγκρισής
της, αντίστοιχα και αντίστροφα.
6. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της αδειοδοτούσας αρχής που εξέδωσε την απόφαση
επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή/και στην κεντρική αρµόδια αρχή
που εξέδωσε την απόφαση αναστολής ή της ανάκλησης του ειδικού κωδικού αριθµού έγκρισης της εγκατάστασης/µονάδας,
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίησή της. Η
προϊσταµένη αρχή ή/και η κεντρική αρµόδια αρχή, κατά περίπτωση, εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα
µε το άρθρο 34.
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή/και αναστολής ή ανάκλησης του ειδικού κωδικού
αριθµού έγκρισης εγκατάστασης/µονάδας, αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκησή της δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή/και αναστολής ή ανάκλησης του ειδικού κωδικού αριθµού έγκρισης της
εγκατάστασης/µονάδας.
7. Για την άρση του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή της
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή/και αναστολής ή ανάκλησης του ειδικού κωδικού αριθµού έγκρισης της εγκατάστασης/
µονάδας απαιτείται η έκδοση απόφασης από την αδειοδοτούσα
αρχή ή την κεντρική αρµόδια αρχή, αντίστοιχα, αφού προηγουµένως οι ελεγκτές της αρµόδιας αρχής βεβαιώσουν εγγράφως,
µετά από επιτόπιο έλεγχο, ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που την
επέβαλαν.
8. α) Η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στη σφράγιση του παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού τµήµατος ή ολόκληρης
της εγκατάστασης/µονάδας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών
αρχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη και σύµφωνα µε τα άρθρα
159 και 161 του π.δ. 141/1991, στις κάτωθι περιπτώσεις:
αα) αν διαπιστωθεί ότι τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η δηµόσια
υγεία και η υγεία των ζώων και άµεση ανάγκη αποτροπής του
κινδύνου,
ββ) αν η επιχείρηση δεν συµµορφωθεί µε το µέτρο ανάκλησης
της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης/µονάδας,
γγ) αν η επιχείρηση λειτουργεί χωρίς να έχει υποβάλλει σχετικό φάκελο στην αρµόδια αρχή για αδειοδότηση και τίθεται σε
άµεσο κίνδυνο η δηµόσια υγεία και η υγεία των ζώων.
β) Η επιχείρηση ειδοποιείται εγγράφως από την αδειοδοτούσα
αρχή για την αιτία, την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα σφράγισης
της εγκατάστασης. Η σφράγιση περιλαµβάνει το κλείδωµα και
την αφαίρεση των κλειδιών της εγκατάστασης, µε δαπάνη που
προκαταβάλλεται από την επιχείρηση. Για κάθε σφράγιση συντάσσεται και σχετική έκθεση από την αδειοδοτούσα αρχή. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποµακρύνει εγκαίρως τα ΖΥΠ ή ΠΠ
που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης.
9. Όταν µετά από έλεγχο της ΕΕ ή µετά από έλεγχο επαλήθευσης/επιτήρησης ή διερεύνησης επώνυµων πληροφοριών της
κεντρικής αρµόδιας αρχής, σε µονάδες παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ, διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, τότε µε απόφαση του
προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν εισήγησης
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των αρµόδιων υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου, αναστέλλεται ή
ανακαλείται η έγκριση των εγκαταστάσεων/µονάδων ΖΥΠ ή ΠΠ.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που µία εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ λειτουργεί µε αναγγελία έναρξης
του ν. 3919/2011, όπως ισχύει.
Άρθρο 19
Ανάκληση δραστηριότητας καταχωρισµένης
εγκατάστασης/µονάδας ή χρήστη ΖΥΠ ή ΠΠ
1. Για εγκαταστάσεις/µονάδες ή χρήστες/δραστηριότητες ΖΥΠ
και ΠΠ, που είναι καταχωρισµένες σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και
47 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που επιβάλλει η ενωσιακή νοµοθεσία, οι αρµόδιες αρχές δύνανται, µε απόφασή τους, να άρουν την έγκριση
χρήσης και τον επίσηµο αριθµό καταχώρισης αυτών, την οποία
κοινοποιούν άµεσα στην κεντρική αρµόδια αρχή.
2. Οι ως άνω επιχειρήσεις και χρήστες, δύνανται να καταθέσουν ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της αρχής που εξέδωσε
την απόφαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 18.
3. Για την άρση του µέτρου της ανάκλησης δραστηριότητας
καταχωρισµένης εγκατάστασης/µονάδας ή χρήστη ΖΥΠ ή ΠΠ
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 18.
Άρθρο 20
Ανάκληση έγκρισης καταλληλότητας οχήµατος ή
εµπορευµατοκιβωτίου µεταφοράς ΖΥΠ ή ΠΠ
1. Αν οι ελεγκτές των αρµόδιων αρχών, κατά τη διενέργεια επίσηµου ελέγχου, διαπιστώσουν µη συµµόρφωση σε σχέση µε τις
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά τις υποχρεώσεις του µεταφορέα, καθώς και τις συνθήκες µεταφοράς των
ΖΥΠ ή ΠΠ, η αρµόδια αρχή µε απόφασή της ανακαλεί την έγκριση καταλληλότητας του οχήµατος ή εµπορευµατοκιβωτίου
και τον ειδικό κωδικό αριθµό έγκρισής του και παράλληλα διαβιβάζει την ανάκληση έγκρισης και την έκθεση ελέγχου στην αδειοδοτούσα αρχή.
2. Οι µεταφορείς, δύνανται να καταθέσουν ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της αρχής που εξέδωσε την απόφαση σύµφωνα
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 18.
3. Για την άρση του µέτρου της ανάκλησης έγκρισης καταλληλότητας οχήµατος ή εµπορευµατοκιβωτίου µεταφοράς ΖΥΠ ή
ΠΠ εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 18.
Άρθρο 21
Μέτρα συµµόρφωσης κατά τις εισαγωγές
από τρίτες χώρες
1. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής, ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση απόρριψης των ελεγκτών, τίθενται υπό επίσηµη
κράτηση φορτία από τρίτες χώρες, τα οποία δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που επιβάλλει η ενωσιακή
και εθνική νοµοθεσία και, αφού ληφθεί υπόψη το αίτηµα του
υπευθύνου για το φορτίο, επιβάλλονται, τα ακόλουθα µέτρα συµµόρφωσης:
α) καταστροφή,
β) εξυγίανση σε εγκεκριµένη µονάδα επεξεργασίας, όταν αυτό
προβλέπεται ρητά από τη νοµοθεσία, όπως για τα ιχθυάλευρα,
γ) επαναποστολή σε τρίτη χώρα,
δ) κάθε άλλο µέτρο που προβλέπεται από τη σχετική εθνική
και ενωσιακή νοµοθεσία.
Μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του υπό κράτηση φορτίου και να
επιβληθούν µέτρα συµµόρφωσης το κοντέινερ ή η αποθήκη
σφραγίζονται.
Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει το σύστηµα Ελέγχου Μηχανογραφικού Κτηνιατρικού Συστήµατος - Trade Control and Expert System (TRACES), συµπληρώνει κατά περίπτωση την καρτέλα του
RASFF, εκδίδει το Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου (ΚΚΕΕ)
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συµπληρώνοντας το αντίστοιχο µέτρο συµµόρφωσης και ακυρώνει το υγειονοµικό πιστοποιητικό.
2. Η απόφαση της αρµόδιας αρχής για θέση υπό επίσηµη κράτηση φορτίου εκδίδεται το πολύ εντός εξήντα (60) ηµερών από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης απόρριψης των ελεγκτών στον υπεύθυνο του φορτίου. Αν το φορτίο αποτελεί σοβαρό
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, η αρµόδια
αρχή αποφασίζει άµεσα για την άµεση καταστροφή του φορτίου.
3. Η καταστροφή ή εξυγίανση πρέπει να πραγµατοποιείται σε
εγκεκριµένη εγκατάσταση/µονάδα διαχείρισης ΖΥΠ, όπως µονάδα αποτέφρωσης ή µεταποίησης υλικών κατηγορίας 2 ή 1 και
µονάδα παραγωγής βιοαερίου.
Οι απορριφθείσες παρτίδες πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν
ΖΥΠ κατηγορίας 2 ή 1.
Φορτία τα οποία προορίζονται για καταστροφή ή εξυγίανση
πρέπει να µετακινούνται σε σφραγισµένους περιέκτες και κατά
τη µεταφορά τους στην εγκατάσταση/µονάδα διαχείρισης, να
συνοδεύονται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, δηλαδή
ΚΚΕΕ και εµπορικό έγγραφο.
4. α) Η επαναποστολή φορτίων επιτρέπεται µόνον εφόσον:
αα) ο προορισµός έχει συµφωνηθεί µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης ΖΥΠ ή ΠΠ, που είναι αρµόδιος για το φορτίο και
ββ) ο υπεύθυνος της επιχείρησης ΖΥΠ ή ΠΠ έχει ενηµερώσει
προηγουµένως την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής
ή της τρίτης χώρας προορισµού, εάν πρόκειται για άλλη χώρα,
σχετικά µε τους λόγους και τις συνθήκες που εµποδίζουν τη διάθεση των συγκεκριµένων ΖΥΠ ή ΠΠ στην αγορά της ΕΕ.
Εφόσον η τρίτη χώρα προορισµού δεν είναι η τρίτη χώρα καταγωγής, απαιτείται επιπροσθέτως η προσκόµιση στο ΣΥ.Κ.Ε.,
εγγράφως, της σύµφωνης γνώµης των αρµόδιων αρχών της
χώρας προορισµού ότι είναι έτοιµη να δεχθεί το φορτίο.
β) Η επαναποστολή των φορτίων πραγµατοποιείται, κατά κανόνα, εντός εξήντα (60) το πολύ ηµερών από την ηµεροµηνία
κατά την οποία η αρµόδια αρχή αποφάσισε τον προορισµό του
φορτίου, εκτός εάν έχει κινηθεί νοµική διαδικασία, µε την επιφύλαξη της προθεσµίας για αίτηση συµπληρωµατικής γνώµης εµπειρογνώµονα, όταν τα αποτελέσµατα των επισήµων ελέγχων
δεν το αποκλείουν. Αν, µετά την πάροδο των εξήντα (60) ηµερών,
η επαναποστολή δεν πραγµατοποιηθεί, το φορτίο απορρίπτεται,
εκτός αν η καθυστέρηση αιτιολογείται δεόντως, για λόγους ανωτέρας βίας.
5. α) Ο υπεύθυνος για το φορτίο δύναται να υποβάλλει ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της επίσηµης κράτησης, εντός δύο
(2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίησή της. Η προϊστάµενη
αρχή εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται αυθηµερόν στον ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 34. Η απόφαση της προϊσταµένης
αρχής επί της ένστασης είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
β) Για την εξέταση της ένστασης, η αρµόδια αρχή διαβιβάζει
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στην προϊστάµενη αρχή την έκθεση απόρριψης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
γ) Αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η απόφαση της αρµόδιας αρχής για επιβολή του µέτρου της επίσηµης κράτησης θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και
εκτελεστή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 22
Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
1. Στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς την ενωσιακή και
την εθνική νοµοθεσία, παράλληλα, µε την επιβολή των µέτρων
συµµόρφωσης των άρθρων 4 έως και 21, δύναται να επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
2. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Όταν η επιχείρηση στα πλαίσια του αυτοελέγχου διαπιστώσει µη συµµόρφωση προς τη νοµοθεσία, δηλώσει αυτοβούλως
στην αρµόδια αρχή και λάβει άµεσα τα δέοντα µέτρα, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές, για τον περιορισµό του κινδύνου,
υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση ή δεν έχει καταναλωθεί.
β) Όταν µη ασφαλή τρόφιµα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ αποσύρονται ή/και κατάσχονται βάσει του συστήµατος RASFF, εφόσον
αυτά έχουν παραχθεί εκτός της Χώρας και µόνο στις περιπτώσεις που αποδειχθεί άγνοια ή απουσία δόλου από τον υπεύθυνο
της επιχείρησης που προορίζεται το φορτίο.
γ) Όταν τρόφιµα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ διατέθηκαν ή διακινήθηκαν και το επίπεδο των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων
δεν επέτρεπε την τεκµηρίωση βλάβης για τη δηµόσια υγεία και
την υγεία των ζώων. Ωστόσο, λαµβάνονται άµεσα τα απαραίτητα
µέτρα συµµόρφωσης για την αποτροπή του κινδύνου, όταν
αυτός διαπιστωθεί.
Άρθρο 23
Διοικητικές κυρώσεις επί µη συµµόρφωσης στους
τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας
και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης
ΖΥΠ και ΠΠ
1. Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν την επιβολή διοικητικών
προστίµων.
2. Οι κατηγορίες µη συµµόρφωσης στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και
της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, που επισύρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς και το εύρος του προστίµου έχουν ως
εξής:
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3. Στις επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών της προηγούµενης χρήσης ανώτερο του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων
(10.000.000,00) ευρώ, το ύψος των προστίµων της παραγράφου
2, ορίζεται σε ποσοστό έως τρία τοις εκατό (3%) του κύκλου εργασιών της χρήσης αυτής.
4. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καθορισµό του χρηµατικού ύψους του διοικητικού προστίµου, ώστε
αυτό να είναι αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, λαµβάνονται υπόψη, σε συνδυασµό, τα κατωτέρω κριτήρια επιµέτρησης:
α) ο βαθµός επικινδυνότητας,
β) η πολλαπλότητα των µη συµµορφώσεων της επιχείρησης ή
εκµετάλλευσης,
γ) το µέγεθος της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης και
δ) η υποτροπή ως προς την ίδια µη συµµόρφωση στη διάρκεια
των τριών (3) τελευταίων ετών.
5. Στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης όταν εµπλέκονται, για
το ίδιο προϊόν, περισσότερες επιχειρήσεις στο δίκτυο παραγωγής, διακίνησης και εµπορίας του, διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε κάθε µία από αυτές.
6. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και η είσπραξη και απόδοσή τους, πλην
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αυτής που αφορά στον υποτοµέα της προστασίας των ζώων
κατά τη µεταφορά τους (αριθ. 13 έως 30 της περίπτωσης ε’ της
παραγράφου 2), και η οποία περιγράφεται στο άρθρο 26, ορίζεται
στα άρθρα 24 και 25.
Άρθρο 24
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων
1. α) Διοικητικά πρόστιµα έως και 6.000 ευρώ επιβάλλονται, µε
την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, από την υπηρεσία που
διαπίστωσε τη µη συµµόρφωση, µε απόφαση τριµελούς επιτροπής. Με απόφασή του, ο προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας
που διενεργεί τον έλεγχο προβαίνει, εντός δύο (2) εργασίµων
ηµερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου, στη συγκρότηση
µε τον ορισµό των µελών της τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις (3) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε
τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που υπογράφουν την έκθεση
ελέγχου. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον ανώτερο βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων µε τον περισσότερο χρόνο
υπηρεσίας. Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο ελεγκτής µε τον κατώτερο
βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων µε το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας. Αν δεν επαρκεί ο αριθµός των υπαλλήλων για τη συγκρό-
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τηση της επιτροπής, σε αυτή δύνανται να συµµετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αρµόδιες αρχές, µε συναφές αντικείµενο. Η τριµελής επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της, ο οποίος δέκα (10) ηµέρες πριν τη συνεδρίασή
της καλεί τον ενδιαφερόµενο για να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικά, µε παρουσία του ίδιου ή εκπροσώπου του
κατά την ηµέρα συνεδρίασης.
β) Η τριµελής επιτροπή λαµβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου
των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόµενου και τα λοιπά
στοιχεία του φακέλου και εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση:
αα) είτε για τη µη επιβολή προστίµου
ββ) είτε για την επιβολή προστίµου µέχρι και έξι χιλιάδων
(6.000) ευρώ
γγ) είτε για τη διαβίβαση της υπόθεσης στην αρµόδια, κατά
περίπτωση, αρχή των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2, για την
επιβολή προστίµου άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, µε σχετική εισήγηση για το ύψος αυτού.
Η εν λόγω επιτροπή δεν επιλαµβάνεται περιπτώσεις µη συµµορφώσεων που το ποσό εκκίνησης του διοικητικού προστίµου
είναι 6.001 ευρώ και άνω.
γ) Στην απόφαση επιβολής του προστίµου αναφέρεται το δικαίωµα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση
κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του
προστίµου και απευθύνεται ενώπιον τριµελούς επιτροπής, η
οποία συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη,
εκτός των περιπτώσεων επισήµων ελέγχων που διενεργούνται
από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, οπότε η ένσταση
απευθύνεται ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ) του
ΕΦΕΤ, το οποίο καθορίζει τη σχετική προς τούτο διαδικασία. Με
την απόφαση του Περιφερειάρχη του δεύτερου εδαφίου, ορίζονται τα µέλη που υποδεικνύονται από τον προϊστάµενο της αρχής
που επέβαλε το πρόστιµο, η έδρα, ο τρόπος λειτουργίας και
κάθε σχετικό θέµα. Οι τριµελείς επιτροπές ή ο ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση, αποφαίνονται επί των ενστάσεων, µετά από εξέταση της
νοµιµότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνουν εν όλω ή εν
µέρει ή τροποποιούν την απόφαση επιβολής του προστίµου ή
απορρίπτουν την ένσταση.
2. Διοικητικά πρόστιµα άνω των 6.001 και µέχρι 60.000 ευρώ
επιβάλλονται, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4:
α) Για τις περιπτώσεις επίσηµων ελέγχων, αρµοδιότητας των
Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε απόφαση των προϊσταµένων της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής, Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου αυτού, κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων ως άνω Διευθύνσεων, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την
έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, την απόφαση της τριµελούς επιτροπής σε περίπτωση διαβίβασης της υπόθεσης από αυτή, τις
απόψεις του ενδιαφερόµενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
Στην απόφαση επιβολής προστίµου αναφέρεται το δικαίωµα
υποβολής ένστασης κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση κατατίθεται
στις ως άνω, κατά περίπτωση, Διευθύνσεις του αυτού Υπουργείου και απευθύνεται, κατά περίπτωση, ενώπιον καθ’ ύλην αρµόδιας τριµελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία
καθορίζεται η σύνθεση, οι ιδιότητες των µελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα και κάθε σχετικό θέµα.
Οι τριµελείς επιτροπές αποφαίνονται επί των ενστάσεων, µετά
από εξέταση της νοµιµότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνουν εν όλω ή εν µέρει ή τροποποιούν την απόφαση επιβολής
του προστίµου ή απορρίπτουν την ένσταση.
β) Για τις περιπτώσεις επίσηµων ελέγχων, αρµοδιότητας του
ΕΦΕΤ, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού, το οποίο
καθορίζει τη σχετική προς τούτο διαδικασία.
Στην απόφαση επιβολής του προστίµου αναφέρεται το δικαίωµα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής εντός πέντε (5) εργασί-
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µων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση κατατίθεται στο ΔΣ του ΕΦΕΤ, το οποίο καθορίζει τη σχετική για
την εξέταση αυτής διαδικασία και εξετάζεται όπως το τελευταίο
εδάφιο της περίπτωσης α’.
3. Διοικητικά πρόστιµα για τις αριθ. 1 και 3 µη συµµορφώσεις
της περίπτωσης α’ «Γενικά» της παραγράφου 2 του άρθρου 23,
που εµπίπτουν στον τοµέα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, καθώς και διοικητικά πρόστιµα για τις µη συµµορφώσεις της περίπτωσης γ’ «Τοµέας Ζωοτροφών» της παραγράφου 2 του άρθρου 23, επιβάλλονται µε απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, η οποία
λαµβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις
του ενδιαφερόµενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
Στην απόφαση επιβολής προστίµου αναφέρεται το δικαίωµα
υποβολής ένστασης κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, η οποία κατατίθεται στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του αυτού Υπουργείου και απευθύνεται ενώπιον τριµελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία καθορίζεται
η σύνθεση, οι ιδιότητες των µελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα
και κάθε σχετικό θέµα. Η τριµελής επιτροπή αποφαίνεται επί των
ενστάσεων µετά από εξέταση της νοµιµότητας και της ουσίας
αυτών και ακυρώνει εν όλω ή εν µέρει ή τροποποιεί την απόφαση
επιβολής του προστίµου ή απορρίπτει την ένσταση.
4. Διοικητικά πρόστιµα για τις αριθ. 1 έως και 3 µη συµµορφώσεις της περίπτωσης α’ «Γενικά» της παραγράφου 2 του άρθρου
23, που εµπίπτουν στον τοµέα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και διοικητικά
πρόστιµα για τις αριθ. 22 έως και 27 µη συµµορφώσεις της περίπτωσης δ’ «Τοµέας υγείας των ζώων» της παραγράφου 2 του
άρθρου 23, επιβάλλονται, µε απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών, η οποία λαµβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόµενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
Στην απόφαση επιβολής προστίµου αναφέρεται το δικαίωµα
υποβολής ένστασης κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, η οποία κατατίθεται στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης
Φαρµάκων και Εφαρµογών του αυτού Υπουργείου και απευθύνεται ενώπιον τριµελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
στην οποία καθορίζεται η σύνθεση, οι ιδιότητες των µελών, ο
τρόπος λειτουργίας, η έδρα και κάθε σχετικό θέµα. Η τριµελής
επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων µετά από εξέταση της
νοµιµότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνει εν όλω ή εν
µέρει ή τροποποιεί την απόφαση επιβολής του προστίµου ή
απορρίπτει την ένσταση.
5. α) Διοικητικά πρόστιµα των παραγράφων 2, 3 και 4, άνω των
60.000,00 ευρώ, επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση των αρµόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή
της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή του ΔΣ του ΕΦΕΤ, κατά
περίπτωση.
β) Διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της
παραγράφου 2 του άρθρου 2, ανεξαρτήτως ύψους, επιβάλλονται
µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης των αρµόδιων Διευθύνσεων
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Εισροών
Ζωικής Παραγωγής ή της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή
του ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση.
γ) Στην απόφαση επιβολής προστίµου των περιπτώσεων α’ και
β’ αναφέρεται το δικαίωµα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής, εντός
πέντε (5) εργασίµων ηµερών, η οποία κατατίθεται στις ανωτέρω
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αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ή στο ΔΣ του ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση. Επί της ένστασης αποφαίνεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση των τριµελών επιτροπών των
παραγράφων 2 περίπτωση α’, 3 και 4 ή του ΕΦΕΤ κατά τη διαδικασία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2. Για τη σχετική εισήγηση λαµβάνονται υπόψη η έκθεση των ελεγκτών, οι απόψεις
του ενδιαφερόµενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
6. Η απόφαση επιβολής του προστίµου ή η απόφαση επί της
ένστασης, κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο
34.
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίµου, αν δεν υποβληθεί, εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας, ένσταση, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
Άρθρο 25
Είσπραξη και απόδοση προστίµων
1. Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίµων και της πορείας αποπληρωµής και είσπραξής τους διενεργείται από την οικονοµική υπηρεσία της
αρχής έκδοσης της σχετικής απόφασης.
2. Η εντός εξήντα (60) ηµερών, από την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίµου, αποπληρωµή του προστίµου, συνεπάγεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Τα διοικητικά πρόστιµα αποπληρώνονται και βεβαιώνονται
ως έσοδα:
α) Κατά 100% του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, όταν
οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
β) Κατά ποσοστό 50% του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και κατά ποσοστό 50% των οικείων Περιφερειών, όταν οι µη
συµµορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα πλαίσια επίσηµων ελέγχων, αρµοδιότητας
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
γ) Κατά 100% του ΕΦΕΤ, όταν οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του ΕΦΕΤ.
δ) Κατά 100% των οικείων Περιφερειών, όταν οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των Περιφερειακών
Ενοτήτων, στα πλαίσια επίσηµων ελέγχων, αρµοδιότητας του
ΕΦΕΤ.
ε) Κατά το 1/3 του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, κατά
το 1/3 των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και κατά το 1/3 του
ΕΟΦ, όταν οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους
του ΕΟΦ.
4. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται µε τη διαδικασία
του άρθρου 24 εισπράττονται σύµφωνα µε τον ΚΕΔΕ µε τη σύνταξη χρηµατικού καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή και µε αναφορά της αρχής υπέρ της οποίας κατατίθενται και αποδίδονται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Για την είσπραξη των προστίµων υπέρ του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας µέσω των
ΔΟΥ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του
ν.
2362/1995 (Α’247).
5. α) Για µη συµµόρφωση που διώκεται και ποινικά, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 επιβάλλονται ανεξάρτητα από την
άσκηση ποινικής δίωξης.
β) Αν το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο εκδώσει αµετάκλητη
αθωωτική απόφαση για την ίδια πράξη της µη συµµόρφωσης
στην οποία, διαπιστώνεται µετά δυνάµεως δεδικασµένου, ότι δεν
έχουν τελεσθεί ή λάβει χώρα τα πραγµατικά περιστατικά επί των
οποίων έχει στηριχθεί η επιβολή της κύρωσης, εκδίδεται υπέρ
της επιχείρησης ατοµικό φύλλο έκπτωσης του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου, υπό την προϋπόθεση ο ενδιαφερόµενος να
προσκοµίσει προηγουµένως στην αρµόδια αρχή που εξέδωσε
την απόφαση επιβολής του προστίµου επίσηµο αντίγραφο της
ως άνω αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης του δικαστηρίου.

Άρθρο 26
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων
στον υποτοµέα της προστασίας των ζώων κατά
τη µεταφορά τους, είσπραξη και απόδοσή τους
1. Τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται στις περιπτώσεις
α’ «Γενικά» και ε’ «Τοµέας προστασίας των ζώων» της παρ. 2 του
άρθρου 23 που αφορούν στον υποτοµέα της προστασίας των
ζώων κατά τη µεταφορά επιβάλλονται και εισπράττονται επί
τόπου, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, µε πράξη βεβαίωσης
παράβασης και επιβολής προστίµου: α) του Προϊστάµενου των
οικείων ΣΥΚΕ ή β) των ελεγκτών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων,
κατά περίπτωση.
Για τη διαπίστωση της παράβασης συντάσσεται σχετική έκθεση από τους αρµόδιους ως άνω υπαλλήλους.
2. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος άρθρου αποδίδονται,
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 25.
3. Αν το πρόστιµο δεν καταβληθεί άµεσα, εισπράττεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 25. Στην περίπτωση επιβολής
διοικητικού προστίµου σε αλλοδαπό µεταφορέα, για την εξασφάλιση της καταβολής του, αφαιρούνται τα στοιχεία της κυκλοφορίας του οχήµατός του, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 1
του ν. 3446/2006 (Α’ 49), όπως ισχύει, µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.
Άρθρο 27
Ποινικές κυρώσεις επί µη συµµόρφωσης
στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών,
της υγείας και προστασίας ζώων
και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ
1. Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο αρνείται, παρεµποδίζει ή
δυσχεραίνει τον επίσηµο έλεγχο, που διενεργεί αρµόδια αρχή
στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, όταν του ζητείται από την
αρµόδια αρχή που διεξάγει τον έλεγχο είτε αντίθετα προς νοµική
του υποχρέωση, αρνείται να δώσει τα στοιχεία που του ζητούνται
είτε εν γνώσει του παρέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.
2. Όποιος παράγει, εισάγει, αποθηκεύει, διακινεί, διαθέτει τρόφιµα τα οποία κατά τη διαπίστωση αρµόδιας αρχής είναι νοθευµένα, σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγράφου 10 του άρθρου
1, τιµωρείται µε την ποινή που προβλέπεται στην περίπτωση α’
της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).
3. Όποιος παράγει, εισάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει
στην κατανάλωση τρόφιµα, τα οποία κατά τη διαπίστωση αρµόδιας αρχής είναι επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 1, τιµωρείται µε την
ποινή που προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’173), εκτός εάν προβλέπεται µεγαλύτερη ποινή από άλλες κείµενες διατάξεις.
4. Όποιος καθ’ υποτροπή, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών, υποπίπτει πάνω από δύο (2) φορές στην ίδια µη συµµόρφωση στον τοµέα των τροφίµων και της υγείας και προστασίας
ζώων, για την οποία του επιβλήθηκε µε διοικητική πράξη πρόστιµο, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
5. Όποιος διαθέτει στην αγορά ή χρησιµοποιεί ή µεταποιεί:
αα) Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (ΓΤΟ) που προορίζονται κατά τη χρήση ως ζωοτροφές ή
ββ) ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ ή
γγ) ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ,
όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Κανονισµού (ΕΚ) 1829/2003 (ΕΕ L 268) και χωρίς να καλύπτονται από
έγκριση ή να ανταποκρίνονται στους όρους έγκρισης,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έξι (6) µηνών µέχρι δύο (2) ετών
και χρηµατική ποινή έξι χιλιάδων (6.000) µέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
6. Όποιος µε τη συµπεριφορά του προκαλεί διασπορά νοσή-
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µατος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών.
Ως συµπεριφορά που προκαλεί διασπορά νοσήµατος θεωρείται ιδίως η συµπεριφορά που έχει ως αποτέλεσµα τη διασπορά
παθογόνου παράγοντα ή η παράλειψη του υπόχρεου να δηλώσει
έγκαιρα νόσηµα στις αρµόδιες αρχές ή η µη συµµόρφωσή του
προς σχετικές αποφάσεις των αρµόδιων αρχών.
7. Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι:
α) Στις προσωπικές επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις οι επιχειρηµατίες και οι ασκούντες την εκµετάλλευση αντίστοιχα, στις
προσωπικές εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες
και στους συνεταιρισµούς οι διαχειριστές και στις ανώνυµες εταιρείες ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, ο Διευθύνων Σύµβουλος ή ο εντεταλµένος Σύµβουλος ή
άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση εξουσιών του
Διοικητικού Συµβουλίου. Ορισµός αποκλειστικά άλλου υπευθύνου από τα προαναφερόµενα πρόσωπα είναι ανίσχυρος.
β) Προκειµένου για φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως δηµόσια νοσοκοµεία, δηµόσια σχολεία, δηµόσιοι και δηµοτικοί βρεφονηπιακοί σταθµοί, υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο που
έχει την ιδιότητα του ανώτατου µονοµελούς διοικητικού οργάνου
ή, αν το ανώτατο διοικητικό όργανο είναι συλλογικό, του Προέδρου ή Διοικητή ή άλλου φυσικού προσώπου που προΐσταται
του συλλογικού οργάνου αυτού.
Επιπλέον, υπεύθυνοι είναι και τα φυσικά πρόσωπα που µε ειδική διάταξη νόµου ή απόφαση αρµόδιου οργάνου έχουν ορισθεί
ως υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων περί τροφίµων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ
και ΠΠ.
8. Οι υπεύθυνοι που προσδιορίζονται στην περίπτωση α’ της
παραγράφου 7 ευθύνονται, µε την προσωπική τους περιουσία
και εις ολόκληρον µαζί µε το οικείο νοµικό πρόσωπο, για την καταβολή των προστίµων που επιβάλλονται σε αυτό, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 23.
9. Υπεύθυνα πρόσωπα είναι µαζί µε τα ανωτέρω και οι φυσικοί
αυτουργοί των αξιόποινων πράξεων, αν δεν συµπίπτουν.

σε επιχειρήσεις τροφίµων ή ζωοτροφών ή διαχείρισης ΖΥΠ και
ΠΠ ή εκµεταλλεύσεις ως και οι έλεγχοι από τις αρµόδιες αρχές
άλλων κρατών- µελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών σε φορτία τροφίµων ή ζωοτροφών προέλευσης Ελλάδας, λαµβάνονται υπόψη
από τις αρµόδιες αρχές του παρόντος νόµου και εφόσον απαιτείται, λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα συµµόρφωσης και/ή επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να τηρούν µητρώο κυρώσεων των
άρθρων 22 έως και 27, µε σκοπό την παρακολούθηση των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που επιβάλλονται.

Άρθρο 28
Μη συµµόρφωση στον τοµέα των υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιµα µη
ζωικής προέλευσης
Στις παραβάσεις των διατάξεων τήρησης των ορίων των υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιµα µη
ζωικής προέλευσης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων
13 και 14 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην
αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α’ 8),
όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 29
Συνδροµή προς αρχές της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕκθέσεις ελέγχου οργάνων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και άλλων κρατών-µελών
1. Αν επιχείρηση τροφίµων, ζωοτροφών, διαχείρισης ΖΥΠ και
ΠΠ ή εκµετάλλευση, η οποία έχει την έδρα της ή ασκεί τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, αρνείται να δεχθεί τον έλεγχο που
προβλέπεται από διατάξεις του εθνικού δικαίου και του δικαίου
της ΕΕ στους τοµείς των τροφίµων και ζωοτροφών, της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ ως και της υγείας και προστασίας των ζώων,
η αρµόδια εθνική αρχή και το εξουσιοδοτηµένο από αυτή όργανο, ενεργώντας αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικό αίτηµα
των εντεταλµένων για τον έλεγχο από την Επιτροπή της ΕΕ οργάνων, µεριµνά για την εν γένει οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου,
ιδιαίτερα µε την παροχή της απαραίτητης συνδροµής.
2. Οι εκθέσεις ελέγχου από εντεταλµένα για τον έλεγχο από
την Επιτροπή της ΕΕ οργάνων κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους για την ορθή εφαρµογή των κανόνων του δικαίου της ΕΕ

Άρθρο 30
Αµοιβαία συνδροµή
Η κεντρική αρµόδια αρχή ενηµερώνει, εφόσον απαιτείται, την
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους αποστολής για την απόφαση
επιβολής των µέτρων συµµόρφωσης των άρθρων 4 έως και 21.
Άρθρο 31
Δικαστικός έλεγχος επιβολής µέτρων
συµµόρφωσης και διοικητικών κυρώσεων
1. Οι εκτελεστές αποφάσεις των αρµόδιων αρχών υπόκεινται
σε προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου διοικητικού δικαστηρίου,
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή
τους, σύµφωνα µε το ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας» (Α’ 97), όπως ισχύει.
2. Για το παραδεκτό της προσφυγής, ο προσφεύγων προκαταβάλλει ποσό ίσο µε το 50% του προστίµου. Η καταβολή αυτή
αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του υπολοίπου ποσού του
προστίµου, µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Επί προσφυγής, το ποσό που επιδικάζεται από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο είναι νοµιµότοκο από την εποµένη της επίδοσης της
απόφασης που υπόκειται σε προσφυγή.
3. Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται, µε ευθύνη του
προσφεύγοντα, στην αρµόδια αρχή επιβολής του µέτρου συµµόρφωσης ή της διοικητικής κύρωσης.
Άρθρο 32
Μητρώο κυρώσεων

Άρθρο 33
Υποχρέωση επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων που
δεν έχουν την έδρα τους ή υποκατάστηµα στη Χώρα
Αν η επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών ή διαχείρισης ΖΥΠ και
ΠΠ ή εκµετάλλευση δεν έχει την έδρα της ή υποκατάστηµα στη
Χώρα, υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στη Χώρα για τη διάθεση στην αγορά των τροφίµων ή των
ζωοτροφών ή των ΖΥΠ και ΠΠ ή των ζώντων ζώων. Εξαιρούνται
της υποχρέωσης αυτής οι µεταφορείς ζώντων ζώων που εκτελούν διεθνείς µεταφορές οι οποίες τελούν σε καθεστώς transit
στη Χώρα ή µε προορισµό τη Χώρα.
Αν η επιχείρηση δεν συµµορφωθεί µε την ως άνω υποχρέωση,
µε απόφαση των αρµόδιων αρχών απαγορεύεται σε αυτήν η διάθεση στην αγορά της Χώρας των τροφίµων ή ζωοτροφών ή ΖΥΠ
και ΠΠ ή ζώντων ζώων.
Άρθρο 34
Κοινοποιήσεις
Στις επιδόσεις εγγράφων των άρθρων 1 έως 36 εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 47 έως και 57 του ν.
2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας», όπως ισχύει.
Άρθρο 35
Δαπάνες εφαρµογής µέτρων συµµόρφωσης
Οι δαπάνες που προκύπτουν δυνάµει των µέτρων συµµόρφωσης των άρθρων 4 έως και 21, βαρύνουν την επιχείρηση και απο-
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τελούν:
α) πρόσθετα τέλη, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3460/2006 (Α’105), όπως ισχύει ή
β) δαπάνες λόγω πρόσθετων επισήµων ελέγχων, σύµφωνα µε
το άρθρο 28 του Κανονισµού (ΕΚ) 882/2004. Αν η επιχείρηση αρνείται την εφαρµογή των µέτρων συµµόρφωσης, αυτό δύναται
να πραγµατοποιηθεί από τις αρµόδιες αρχές. Οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος της επιχείρησης µε απόφαση των
αρµόδιων αρχών, βεβαιώνονται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε τον ΚΕΔΕ. Για την εφαρµογή της διαδικασίας
βεβαίωσης µεριµνά η οικονοµική υπηρεσία των αρµόδιων αρχών.
Άρθρο 36
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το
ύψος των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου
23.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι συντελεστές των κριτηρίων επιµέτρησης
που εφαρµόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων
και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 4 του
άρθρου 23.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορούν να
εξειδικεύονται επί µέρους οι µη συµµορφώσεις του «Υποτοµέα
κανόνων παραγωγής και διάθεσης των τροφίµων µη ζωικής προέλευσης» της περίπτωσης β’ «Τοµέας τροφίµων» της παραγράφου 2 του άρθρου 23, καθώς και το ύψος των προστίµων που
επιβάλλονται εντός του εύρους που καθορίζεται στο άρθρο
αυτό.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα που
αφορά την τήρηση, την οργάνωση, το περιεχόµενο, τη λειτουργία και την έναρξη λειτουργίας του µητρώου κυρώσεων που δύναται να τηρείται από τις αρµόδιες αρχές, σε εφαρµογή του
άρθρου 32.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να καθορίζονται τα υποδείγµατα των εντύπων που
απαιτούνται για την υλοποίηση των διαδικασιών επιβολής των διοικητικών µέτρων συµµόρφωσης και διοικητικών κυρώσεων, της
συγκρότησης των επιτροπών και κάθε σχετικό θέµα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα, οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικαστικά
θέµατα για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 2, 6, 7, 9,
12, 14, 25, 26, 34 και 35.
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να τροποποιούνται οι πίνακες νοµοθεσίας του άρθρου 65, όταν επέρχονται µεταβολές σε αυτήν.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 37
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α’ 66)
1. Το άρθρο 1 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος
2α ως εξής:
«2.α. Οι Δήµοι ασκούν τη διαχείριση στα τµήµατα των ακινήτων
της παραγράφου 1, όπου έχουν διανοίξει γεωτρήσεις για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς. Ο Δήµος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας και στον ΟΠΕΚΕΠΕ απόσπασµα χάρτη
(1:5.000) ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη σε προβολικό σύστηµα
ΕΓΣΑ ’87, όπου απεικονίζεται το τµήµα του ακινήτου, το οποίο
χρησιµοποιεί για τον παραπάνω σκοπό. Η διαχείριση του ακινή-

του αίρεται αυτοδικαίως, εφόσον ο Δήµος αλλάξει τη χρήση ή
παύσει να το χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτόν.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται σε ανταλλάξιµες εκτάσεις, δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις,
στις ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της
φύσης των προστατευόµενων περιοχών των άρθρων 18 και 19
του ν. 1650/1986 (Α’ 160), χώρους και ζώνες µνηµείων που προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό και παραλίες, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285),
καθώς και σε άλλες προστατευόµενες, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, περιοχές.»
2.Το άρθρο 4 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
αα) Στο τέλος της περίπτωσης β’ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η χρήση γης καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.»
ββ) Μετά την περίπτωση β’ προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Δωρεάν, κατά χρήση, ακίνητα έως 70 στρέµµατα στον οικείο Δήµο για τη δηµιουργία λαχανόκηπων, εφόσον ο Δήµος δεν
διαθέτει ακίνητα για το σκοπό αυτόν. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µετά από εισηγήσεις των Διευθύνσεων Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής και Πολιτικής Γης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του οικείου Δήµου
για τη λειτουργία των λαχανόκηπων, οι δικαιούχοι για την καλλιέργεια, το όργανο που θα εκδίδει τη σχετική πράξη παραχώρησης, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια και οι όροι αυτής, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
β) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 2α
ως εξής:
«2.α. Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, χωρίς
δηµοπρασία, έως 8 στρέµµατα, σε αγρότη µε σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µε απόφαση Περιφερειάρχη, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της
Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να παραχωρείται ακίνητο
και πέραν των 8 στρεµµάτων, εφόσον επιβάλλεται από τα όρια
αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το παραχωρούµενο ακίνητο. Με µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας της
Περιφέρειας καταρτίζεται σχεδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται το παραχωρούµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδό και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς. Στο σχεδιάγραµµα αποτυπώνεται η πρόσβαση στο παραχωρούµενο ακίνητο. Το τίµηµα ορίζεται βάσει της µισθωτικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρµόδια Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία. Εφόσον καταθέσουν αίτηση περισσότεροι
του ενός ενδιαφερόµενοι για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου
ακινήτου, διενεργείται δηµοπρασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 10.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή στην αρµόδια υπηρεσία της
οικείας Περιφέρειας, στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εµβαδόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το
σκοπό της παραχώρησης.»
δ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση
ε’ ως εξής:
«ε) Το αναλογούν δικαίωµα δόµησης στο παραχωρούµενο ακίνητο, εφόσον παραχωρείται τµήµα ακινήτου και πρόκειται να
ανεγερθεί κτίσµα σε αυτό.»
ε) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την παραχώρηση ακινήτου, σύµφωνα µε την περίπτωση
α’ της παραγράφου 1, εκτός της παραχώρησης χρήσης για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα και σύµφωνα µε τις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 2, απαιτείται ο χαρακτηρισµός του
από την αρµόδια δασική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 998/1979, έως την κύρωση των δασικών χαρ-
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τών της χώρας.»
3.α. Στο κριτήριο Α της παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν.
4061/2012 προστίθεται περίπτωση Α4 ως εξής:
«Α4) Δηµότης, µόνιµος κάτοικος των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων, στους οποίους βρίσκεται το παραχωρούµενο ακίνητο.
Βαθµοί 100».
3.β. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4061/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. To τίµηµα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται
ετησίως, εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία, ως έσοδο κατά 50% του Δηµοσίου και κατά 50% των
οικείων Περιφερειών.»
4. Το άρθρο 10 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με µέριµνα της Διεύθυνσης Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η απόφαση
παραχώρησης της χρήσης ακινήτου εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, καταρτίζεται σχεδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται το παραχωρούµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδόν και
συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς και
αποτυπώνεται η πρόσβαση στο παραχωρούµενο ακίνητο.»
β) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τις σταδιακές αναπροσαρµογές του τιµήµατος, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τον τόπο και χρόνο καταβολής του,».
γ) Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) τον όρο ότι µετά την έκδοση της απόφασης παραχώρησης
η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθίσταται µε άλλη,
ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιµήµατος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιµήµατος και την
τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης,».
δ) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου
10 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Αν έχουν συγκροτηθεί περισσότερες Επιτροπές Θεµάτων Γης
και Επίλυσης Διαφορών, η δηµοπρασία διεξάγεται στην έδρα της
Επιτροπής στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται το δηµοπρατούµενο ακίνητο.»
5. Το άρθρο 14 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τριµελής Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελείται από έναν διοικητικό υπάλληλο, έναν τοπογράφο ή πολιτικό
µηχανικό και έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Ως πρόεδρος της
Επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων αυτός που έχει περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον
ίδιο βαθµό. Ως γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος
της Περιφέρειας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη. Κάθε µέλος της Επιτροπής δεν µπορεί
να συµµετάσχει σε αυτή παρά µόνο µία φορά κάθε τέσσερα έτη.»
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών µετέχει ως µέλος και Πρόεδρος αυτής, εκπρόσωπος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια,
για τα θέµατα που εξετάζει η Επιτροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 22, το άρθρο 23 και την παράγραφο 4 του
άρθρου 24. Ο εκπρόσωπος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ορίζεται µε πράξη του Προέδρου του. Για την κλήση του
στη συνεδρίαση της Επιτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστάται τριµελής Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας, µε µέλη, έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, έναν διοικητικό
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και έναν υπάλληλο µε πτυχίο τοπογράφου µηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους.
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Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ως γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται
µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Κάθε µέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να συµµετάσχει σε αυτή
παρά µόνο µία φορά ανά τέσσερα έτη.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.
4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Περιφερειάρχης είναι αρµόδιος για την έκδοση των τίτλων κυριότητας, σύµφωνα µε τα άρθρα 22, 23 και 36.»
8. Το άρθρο 22 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Μετά την υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1
του άρθρου 22, προστίθεται υποπερίπτωση δδ’, ως εξής:
«δδ) Με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής οικοπέδου
της Επιτροπής Αποκαταστάσεων Προσφύγων κυρωµένων διανοµών αγροκτηµάτων της Χώρας ή ως δικαιούχος οικοπέδου σε
συνοικισµό κυρωµένων διανοµών αγροκτηµάτων της Χώρας,
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Αγροτικού Κώδικα (Α’342), πλην
όµως δεν έγινε η διανοµή των οικοπέδων στους δικαιούχους».
β) Στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4061/2012 το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.
γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν στις υποπεριπτώσεις
ββ’ και γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, θεωρούνται
έγκυρα και ισχυρά. Για την υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης
α’ και την περίπτωση β’ της παραγράφου 1, µετά την έκδοση της
απόφασης της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών,
ο Περιφερειάρχης εκδίδει παραχωρητήριο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού δικαιούχου και προσδιορίζεται
το παραχωρούµενο ακίνητο κατά εµβαδόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς. Δεν εκδίδεται παραχωρητήριο, αν οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του
δικαιούχου έχουν µεταγράψει συµβολαιογραφική πράξη ή έχουν
επικυρώσει ανώµαλη δικαιοπραξία που αφορά το ίδιο ακίνητο
σύµφωνα, ιδίως, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του
ν. 1644/1986, του άρθρου 16 του ν. 3147/2003, της παραγράφου
9 του άρθρου 3 του ν. 3399/2005 και του άρθρου 31 του ν. 3698/
2008.»
9. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4061/2012 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. α) Το Ελληνικό Δηµόσιο δεν προβάλλει, επίσης, δικαιώµατα
κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
νόµου αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 1, εφόσον:
αα) Κατέχονται από Δήµους για την εξυπηρέτηση αναγκών
τους, και συγκεκριµένα για στέγαση δηµαρχιακών µεγάρων, σχολείων και κοινωφελών εγκαταστάσεων. Μετά από αίτηµα του οικείου Δήµου, η αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην
οποία βρίσκεται το ακίνητο, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση, µε την οποία βεβαιώνεται ότι το ακίνητο χρησιµοποιείται
για τους παραπάνω σκοπούς.
ββ) Έχουν σε αυτά ανεγερθεί χώροι θρησκευτικής λατρείας,
για όσο χρόνο διαρκεί η χρήση αυτή, απαγορευοµένης κάθε
άλλης χρήσης. Τα ακίνητα αυτά περιέρχονται στο οικείο εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου του αναγκαίου
προαύλιου χώρου. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας προσδιορίζει τον αναγκαίο
προαύλιο χώρο κατά θέση, εµβαδόν και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς.
β) Εφόσον τα κτίσµατα της παρούσας παραγράφου έχουν ανεγερθεί σε τµήµα ευρύτερου ακινήτου, ο Περιφερειάρχης εκδίδει
πράξη κατάτµησης του ακινήτου.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται ο τύπος του παραχωρητηρίου για τα ακίνητα της
παρούσας παραγράφου.
8. α) Οι δρόµοι που απεικονίζονται στα κυρωµένα στοιχεία των
διανοµών αγροκτηµάτων και συνοικισµών, καθώς και κυρωµένων
αναδασµών, περιέρχονται κατά κυριότητα στους οικείους Δήµους, εφόσον σήµερα υφίστανται. Αν έχουν αλλάξει χρήση ή κατέχονται αυθαίρετα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, µετά από αυτοψία, αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα επαναφοράς των πραγµάτων στην
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προηγούµενη κατάσταση. Αν δεν είναι αναγκαία η επαναφορά
των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση, η αίτηση του κατόχου για την εξαγορά ακινήτου εξετάζεται από την οικεία Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών σύµφωνα µε το
άρθρο 23.
β) Οι δρόµοι που διανοίχθηκαν σε θέση διαφορετική από την
προβλεπόµενη στην κυρωµένη διανοµή του αγροκτήµατος, θωρούνται ως δρόµοι της κυρωµένης διανοµής και περιέρχονται
στην κυριότητα του οικείου Δήµου, εφόσον µετατοπίσθηκαν
εντός δηµοσίων εκτάσεων και κρίνεται αναγκαία η διατήρησή
τους. Για το σκοπό αυτόν, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας
Περιφέρειας, µε την οποία αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα της
διατήρησης του δρόµου. Το ίδιο ισχύει και για αγροτικούς δρόµους που διανοίχτηκαν για την εξυπηρέτηση τυφλών τεµαχίων
κυρωµένης διανοµής, εφόσον δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων προσώπων.
γ) Δρόµοι κυρωµένης διανοµής που έχουν απολέσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, µπορούν να εξαγοράζονται από τον ιδιοκτήτη του όµορου
ακινήτου, µετά από αίτηση που υποβάλλει στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης διαφορών. Για την εξαγορά καταβάλλεται
τίµηµα ίσο µε την αντικειµενική αξία, το οποίο αποτελεί έσοδο
του οικείου Δήµου.
δ) Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των δρόµων εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρίζεται στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και κοινοποιείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ
για ενηµέρωση της ψηφιακής βάσης, καθώς και στην Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ.»
10. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4061/2012 προστίθεται άρθρο
22α ως εξής:
«Άρθρο 22α
Μη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας
από τους Δήµους
Διοικητικές πράξεις µε τις οποίες παραχωρήθηκαν δηµοτικά
ακίνητα σε δικαιούχους αποκατάστασης, βάσει διατάξεων της
αγροτικής νοµοθεσίας, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Οι
Δήµοι δεν προβάλλουν δικαιώµατα κυριότητας στα ακίνητα
αυτά.»
11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 4061/2012,
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η προθεσµία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς
από τους ενδιαφερόµενους λήγει στις 30.6.2014.
3. Η αίτηση εξαγοράς δεν εξετάζεται αν αφορά τµήµα ακίνητου και το εναποµένον στο δηµόσιο τµήµα καθίσταται µη άρτιο
και µη οικοδοµήσιµο ή αν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.»
12. α) Το άρθρο 24 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως εξής:
αα) Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος αποκαταστάθηκε σε
ποσοστό εξ αδιαιρέτου του βοσκότοπου, η οικεία Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών µπορεί να προσδιορίσει ορισµένο τµήµα του βοσκότοπου που ο κτηνοτρόφος έχει δικαίωµα
χρήσης. Το τµήµα αυτό πρέπει να αναλογεί στο εξ αδιαιρέτου
µερίδιο που ο κτηνοτρόφος είχε αποκατασταθεί στο βοσκότοπο.
Στο εν λόγω τµήµα ο κτηνοτρόφος µπορεί να καλλιεργήσει µόνο
κτηνοτροφικά φυτά, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του τµήµατος αυτού.»
ββ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων εξαγοράς λήγει
στις 30.6.2014.»
β) Η ισχύς της ως άνω υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’
της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.1.2013.
13.α. Μετά το άρθρο 24 του ν. 4061/2012 προστίθεται άρθρο
24α ως εξής:

«Άρθρο 24α
Κατάτµηση ακινήτου
Αν µε την απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών δεν προβάλλεται δικαίωµα κυριότητας σε τµήµα του
ακινήτου ή αν αναγνωρίζεται δικαίωµα εξαγοράς σε τµήµα
αυτού, ο Περιφερειάρχης εκδίδει πράξη κατάτµησης του ενιαίου
ακινήτου, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, η οποία µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρίζεται στο αρµόδιο
Κτηµατολογικό Γραφείο. Τα ακίνητα που προέρχονται από την
κατάτµηση του ενιαίου ακινήτου καταχωρούνται µε νέο κωδικό
στην ψηφιακή βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε µέριµνα της αρµόδιας
υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.»
13.β. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4061/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Η διαχείριση των ακινήτων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4 για αγροτικούς σκοπούς και µόνο. Κατ’
εξαίρεση, µε απόφαση Περιφερειάρχη, τα ακίνητα αυτά, επιφανείας έως είκοσι (20) στρέµµατα µπορούν να παραχωρούνται,
χωρίς δηµοπρασία, έναντι τιµήµατος, στους κατ’ επάγγελµα
αγρότες, που τα καλλιεργούν. Για το σκοπό αυτόν διενεργείται
αυτοψία από γεωπόνο που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια και
συντάσσεται έκθεση, µε την οποία διαπιστώνεται η καλλιέργεια
των ακινήτων. Το τίµηµα ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη,
µετά από γνώµη του Προϊσταµένου της οικείας Δ.Ο.Υ. και αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας. Ο ενδιαφερόµενος, κατ’ επάγγελµα αγρότης, υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας αίτηση µε τοπογραφικό διάγραµµα,
όπου περιγράφεται το ακίνητο, κατά εµβαδόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 8 και 11.»
14. Το άρθρο 36 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 36 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) Ακίνητα που παραχωρήθηκαν, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως ισχύει,
του άρθρου 4 του ν. 3147/2003 (Α’ 135), του ν.δ. 203/1969 (Α’
109), όπως ισχύει, των άρθρων 11 και 13 του ν. 1734/1987 (Α’
189) και των αριθµ. 73/2005 και 2358/2004 αποφάσεων του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’ 837), για την
πραγµατοποίηση συγκεκριµένου σκοπού, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν.»
ββ) Μετά την περίπτωση β’ της παρ. 6 προστίθεται περίπτωση
γ’ ως εξής:
«γ) Η χρονική διάρκεια της χρήσης ακινήτων που παραχωρήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 1734/1987 παρατείνεται αυτοδικαίως για είκοσι έτη από τη
λήξη τους.»
β) Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 36 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις που η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης µικρότερη
ή ίση των 35 ετών, µε σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής, το οποίο δεν συντάχθηκε, η χρονική διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει από την έκδοση της σχετικής υπουργικής
απόφασης και διαρκεί για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτή.»
γ) Η παράγραφος 13 του άρθρου 36, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«13.α) Κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού που µίσθωναν, πριν τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, αγροτικά ακίνητα, σύµφωνα µε την αριθ.
95/19.5.1975 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 98), που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 138/1975 (Α’ 180), µπορούν µε αίτησή
τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας, να ζητήσουν
την παραχώρηση ακινήτων της ανωτέρω Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου, για χρονικό διάστηµα έως τρία (3) έτη, το οποίο δεν
δύναται να παραταθεί.
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β) Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο
Περιφερειάρχη. Το τίµηµα της παραχώρησης, το οποίο καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση παραχώρησης χρήσης, είναι ετήσιο και ορίζεται µέχρι πέντε (5) ευρώ / στρέµµα. Για τους όρους
της παραχώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11. Μετά τη
λήξη της παραχώρησης τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 11.»
δ) Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 36 προστίθενται παράγραφοι 14,15 και 16 ως εξής:
«14. α) Ο Περιφερειάρχης εκδίδει τους τίτλους κυριότητας σε
δικαιούχους οικοπεδικής αποκατάστασης, σύµφωνα µε το από
24.4.1985 προεδρικό διάταγµα (Δ’239), που καταργήθηκε, εφόσον οι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων που τους
έκριναν δικαιούχους κατέστησαν τελεσίδικες.
β) Οµοίως, εκδίδονται οι τίτλοι κυριότητας σε δικαιούχους ακινήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 666/1977 (Α’234), το
άρθρο 2 του ν. 3147/2003, το άρθρο 24 του Αγροτικού Κώδικα
και το άρθρο 12 του α.ν. 1832/1951 (Α’ 153), που καταργήθηκαν,
εφόσον οι ενδιαφερόµενοι εξόφλησαν το οφειλόµενο τίµηµα.
γ) Για την έκδοση των παραχωρητηρίων των ως άνω περιπτώσεων α’ και β’ εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δηµοσίευση του ν. 4061/2012.
15.α) Δεν εκδίδεται τίτλος κυριότητας για όσα ακίνητα µεταβιβάστηκαν στην οικεία Εκκλησιαστική Επιτροπή ή στη σχολική
Επιτροπή ή στο Σχολικό Ταµείο, βάσει των άρθρων 28, 31στ, 163
και 198 παράγραφος 1 του Αγροτικού Κώδικα και των άρθρων 7
και 8 του ν.δ. 1189/1972 (Α’99), που καταργήθηκαν.
β) Τα ακίνητα που µεταβιβάσθηκαν στις σχολικές Επιτροπές ή
τα Σχολικά Ταµεία, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, περιέρχονται
στην κυριότητα του Δήµου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.
γ) Ο Περιφερειάρχης εκδίδει, ατελώς, βεβαίωση µε την οποία
βεβαιώνει ότι το ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και
κατοχή στην Εκκλησιαστική Επιτροπή ή στον οικείο Δήµο, βάσει
των κτηµατολογικών στοιχείων των κυρωµένων διανοµών αγροκτηµάτων και συνοικισµών της Χώρας που τηρούνται στην οικεία
Περιφέρεια. Στην ίδια βεβαίωση προσδιορίζονται τα παραπάνω
ακίνητα κατά εµβαδόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς. Η βεβαίωση αποτελεί τίτλο προς
µεταγραφή.
16. Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ’ εφαρµογή του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος και δεν τήρησε τους όρους
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2
αυτού, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3147/2003, διατηρεί την κυριότητα του οικοπέδου
που δικαιώθηκε, καταργουµένου κάθε όρου και περιορισµού του
δικαιώµατος κυριότητας, εφόσον καταβάλλει πρόστιµο ίσο µε το
ένα τρίτο (1/3) της αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου. Για το
σκοπό αυτόν διενεργείται αυτοψία από υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο και συντάσσεται έκθεση µε την οποία βεβαιώνεται η παράβαση του σχετικού
όρου του προεδρικού διατάγµατος. Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας βεβαιώνει το πρόστιµο στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Το πρόστιµο αποτελεί έσοδο της
Περιφέρειας και καταβάλλεται σε δύο άτοκες δόσεις, η πρώτη
µέχρι 31.12.2015 και η δεύτερη µέχρι 31.12.2017. Αν δεν καταβληθεί κάποια δόση η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ανακαλεί την απόφαση παραχώρησης του οικοπέδου και
η σχετική µεταβολή σηµειώνεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο/
Κτηµατολογικό Γραφείο µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας της
Περιφέρειας. Συµβόλαια αγοραπωλησίας και προσύµφωνα που
συντάχθηκαν κατά παράβαση των όρων του προεδρικού διατάγµατος θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά. Σε περίπτωση µεταβίβασης του οικοπέδου ο πωλητής και ο αγοραστής ευθύνονται εις
ολόκληρον για την καταβολή του προστίµου. Όσοι δεν κατέβαλαν το οφειλόµενο τίµηµα ή κατέβαλαν µέρος αυτού για την απόκτηση του οικοπέδου και θέλουν να αποποιηθούν του δικαιώµατος κυριότητας, µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους στην
αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας την ακύρωση του τίτλου κυριότητας. Με µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας σηµειώνεται η ακύρωση του τίτλου στο οικείο Υποθηκο-
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φυλακείο/Κτηµατολογικό Γραφείο. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις
δεν επιστρέφονται, για τις δε υπόλοιπες συντάσσονται φύλλα έκπτωσης. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και
στις περιπτώσεις δικαιούχων οικοπέδων λόγω µετεγκατάστασης
οικισµού, οι εκτάσεις του οποίου απαλλοτριώθηκαν από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, πλην όµως δεν τήρησαν τους
όρους παραχώρησης.»
15. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν.
4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Το άρθρο 1, πλην της παραγράφου 5 αυτού, τα άρθρα 2
έως και 10, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 4, το άρθρο 11
παράγραφοι 5 και 7, τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 3147/2003.»
Άρθρο 38
Τροποποίηση του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
1.α. Η αριθ. 29 αρµοδιότητα του Υποτοµέα Γεωργίας του
Τοµέα Β’ «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας -Αλιείας» της παρ. II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«29.α. Η διεξαγωγή ελέγχων και σε συνεργασία µε τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, επί των εκµεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών, που εµπλέκονται
σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής και εµπορίας φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων.
29.β. Οι επίσηµοι έλεγχοι στον τοµέα των τροφίµων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας περί τροφίµων, όπως κάθε φορά ισχύουν.»
1.β. Μετά την αριθ. 43 αρµοδιότητα του τοµέα ΣΤ’ «Έργων Χωροταξίας - Περιβάλλοντος» της παρ. II του άρθρου 186 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει, προστίθενται αρµοδιότητες µε αριθµό
44 και 45, ως εξής:
«44. Πράξεις κατάτµησης δηµόσιων ακινήτων σύµφωνα µε το
άρθρο 24α του ν. 4061/2012 (Α’ 66).
45. Καταργήσεις αγροτικών δρόµων κυρωµένων διανοµών.»
2. Μετά την περίπτωση β’ της αριθ. 1 αρµοδιότητας της παρ.
ΙΙ του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, προστίθεται περίπτωση γ’
ως εξής:
«γ. Ο καθορισµός χρήσης γης για παραχώρηση ακινήτων για
κοινωφελείς σκοπούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β’της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4061/2012, στο
πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 674/1977 ( Α’ 242)
1. Στο άρθρο 6 του ν. 674/1977, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης του Περιφερειάρχη για
διενέργεια αναδασµού, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
αποστέλλει τοπογραφικό διάγραµµα στο οικείο Δασαρχείο ή την
οικεία Διεύθυνση Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο σε επίπεδο νοµού, για την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού της αναδιανεµητέας έκτασης. Δεν απαιτείται πράξη χαρακτηρισµού,
εφόσον η έκταση περιλαµβάνεται σε κυρωµένο δασικό χάρτη.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 674/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η διενέργεια του αναδασµού ανατίθεται σε Επιτροπή Αναδασµού που αποτελείται από:
α) Δύο (2) Γεωπόνους ή Τεχνολόγους Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, µε τους αναπληρωτές τους.
β) Έναν (1) Διοικητικό ή Οικονοµικό υπάλληλο της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ή Τεχνολόγο Τοπογράφο ή Τεχνολόγο Δοµικών Έργων της
κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής της Περιφερειακής Ενότητας, µε τον αναπληρωτή του.
δ) Δύο (2) εκπροσώπους των κτηµατιών της αναδιανεµητέας

6528

περιοχής, µε τους αναπληρωτές τους.
Αν σε ένα νοµό δεν λειτουργεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω
Υπηρεσίες ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως µέλος αυτής ορίζεται υπάλληλος των
παραπάνω ειδικοτήτων µε τον αναπληρωτή του, από άλλη υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
Η Επιτροπή Αναδασµού συγκροτείται µε απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έδρα, ο Πρόεδρος αυτής, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε σχετικό θέµα.»
3. Το άρθρο 8 του ν. 674/1977 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Παρά τη Επιτροπή Αναδασµού λειτουργεί και η Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων, η οποία γνωµοδοτεί για την εκτίµηση και τη
συγκριτική κατ’ αξία κατάταξη των κτηµάτων προς αναδασµό. Η
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων αποτελείται από:
α) Έναν (1) Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, µε τον αναπληρωτή του.
β) Έναν (1) Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ή Τεχνολόγο Τοπογράφο ή Τεχνολόγο Δοµικών Έργων
της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής της Περιφερειακής Ενότητας, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Τρεις (3) εκπροσώπους των κτηµατιών της αναδιανεµητέας
περιοχής.
Αν σε ένα νοµό δεν λειτουργεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω
Υπηρεσίες ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως µέλος αυτής ορίζεται υπάλληλος των
παραπάνω ειδικοτήτων µε τον αναπληρωτή του, από άλλη υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
Σε περίπτωση εφαρµογής ενιαίου αναδασµού περιοχών που
ανήκουν σε περισσότερους Δήµους, εκλέγεται ένα µέλος για την
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων από κάθε Δήµο, ανεξάρτητα από
τον αριθµό δηµοτικών ή τοπικών Κοινοτήτων που αποτελούν το
Δήµο. Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής αυτής δύναται να
αναλογεί στον αριθµό των Δήµων που µετέχουν στον ενιαίο αναδασµό. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρµόζονται
αναλόγως και σε περίπτωση ενιαίου αναδασµού περισσοτέρων
δηµοτικών ή τοπικών Κοινοτήτων του ίδιου Δήµου.»
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων συγκροτείται µε απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 674/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Μετά την κύρωση του αναδασµού, µε απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, διορθώνονται τα στοιχεία του αναδασµού στις
παρακάτω περιπτώσεις:
α) σε εφαρµογή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης,
β) σε περίπτωση αντικείµενης στο νόµο ή εσφαλµένης καταχώρησης, εφόσον αυτό προκύπτει κατ’ αναµφισβήτητο τρόπο
από τη διαδικασία του αναδασµού και
γ) σε περίπτωση διαπίστωσης τεχνικών σφαλµάτων, όσον
αφορά τα όρια και το εµβαδόν αγροτεµαχίου.
Για τη διόρθωση των στοιχείων του αναδασµού παρέχει γνώµη
τριµελής Επιτροπή, που αποτελείται από έναν (1) Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο, έναν Διοικητικό ή Οικονοµικό υπάλληλο και
έναν Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ή Τεχνολόγο Τοπογράφο ή Τεχνολόγο Δοµικών Έργων, µε τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην οικεία Περιφέρεια.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.»
Άρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151)
1. Η υποπερίπτωση αδ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«αδ) Είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκτός αν εµπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση
στον ΟΓΑ, που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 ή είναι
δασεργάτης χωρίς ασφάλιση στον ΟΓΑ.»
2. α) Η υποπερίπτωση βα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του
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άρθρου 2 του ν. 3874/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«βα) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας
και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού
σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται
στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται
µε µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του
και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον
του ετήσιου εισοδήµατος.»
β) Η υποπερίπτωση βγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ) Είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, εκτός αν εµπίπτει στην
εξαίρεση από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπεται στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 5 ή είναι ασφαλισµένος στο ΝΑΤ,
υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον επί µία πενταετία ή είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ, υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε
αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον από το 2003.»
γ) Μετά την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3874/2010 προστίθεται περίπτωση η’, ως εξής:
«η) Αρχηγός αγροτικής εκµετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τον ορισµό της
περίπτωσης γ’ και οικονοµικά υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη). Στην περίπτωση
εκµεταλλεύσεων νοµικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόµιµος
εκπρόσωπος.»
3. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. α) Για τους νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα, οι
οποίοι έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, προκειµένου να
χαρακτηριστούν ως επαγγελµατίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήµατος, που προβλέπεται στην υποπερίπτωση
αγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και δεν απαιτείται να
είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την
έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς τους. Αρκεί οι ανωτέρω
να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν
στα µητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτόν, εντός έξι (6)
µηνών, θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής
τους στα µητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας,
σύµφωνα µε τις σχετικές προς τούτο διατάξεις του ΟΓΑ. Με τη
συµπλήρωση των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόµενος υποχρεούται
να προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης της
υποχρέωσης αυτής, µε υπαιτιότητά του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δηµόσιο όλα τα ωφελήµατα που ο
νεοεισερχόµενος τυχόν αποκόµισε από την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
β) Για τους νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα, απασχολούµενους στην αλιεία, οι οποίοι έχουν δικαίωµα εγγραφής στο
Μητρώο, προκειµένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελµατίες
αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήµατος, που προβλέπεται στην υποπερίπτωση βα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, για
δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα µητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το
σκοπό αυτόν, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών, θα υποβάλλουν
προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα µητρώα του
και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύµφωνα µε τις σχετικές
προς τούτο διατάξεις του ΟΓΑ. Με τη συµπλήρωση των δύο (2)
ετών, ο νεοεισερχόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του
ΟΓΑ. Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, µε
υπαιτιότητά του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από
το Δηµόσιο όλα τα ωφελήµατα που ο νεοεισερχόµενος τυχόν
αποκόµισε από την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.»
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Άρθρο 41
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2520/1997 (Α’ 173)
Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Επαγγελµατίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης.
ββ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα
στην εκµετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή
του αυτή το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του και
γγ) Είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκτός εάν δεν είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, διότι
απασχολείται αποκλειστικά στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας έως 100 KW ή στη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων ή διότι έχει αλλάξει κύριο κλάδο κύριας
ασφάλισης της αποκλειστικής απασχόλησής του µε τη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή διότι είναι νεοεισερχόµενος στον
αγροτικό τοµέα, ο οποίος υποχρεούται σε δύο (2) έτη από την
έναρξη της αγροτικής του δραστηριότητας να προσκοµίσει τη
βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.
β) Επαγγελµατίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούµενο
στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία ή υδατοκαλλιέργεια), ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον
σωρευτικά:
αα) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας και
ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην
υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής
εκµετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται µε µία
ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον
κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του
ετήσιου εισοδήµατος.
ββ) Προµηθεύεται ως ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή µισθωτής
επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους καύσιµα θαλάσσης για την
κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον µία φορά κάθε τρία (3) έτη.
γγ) Είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, εκτός εάν δεν είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, διότι είναι νεοεισερχόµενος στον αγροτικό
τοµέα, ο οποίος υποχρεούται σε δύο (2) έτη από την έναρξη της
αγροτικής του δραστηριότητας να προσκοµίσει τη βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ ή είναι ασφαλισµένος στο ΝΑΤ, υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε
αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον επί µία πενταετία
ή είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ, υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον από
το 2003.
Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της προµήθειας καυσίµων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες
επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6)
µέτρων. Το ποσοστό του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος που αναφέρεται στην υποπερίπτωση ββ’ της
περίπτωσης α’ και στην υποπερίπτωση αα’ της παρούσας περίπτωσης, ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος για τους ασχολούµενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά µε πληθυσµό µέχρι 100.000 κατοίκους.
γ) Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό
πρόσωπο ή το νοµικό πρόσωπο που είναι:
αα) κύριος, συγκύριος ή νοµέας αγροτικής εκµετάλλευσης,
ββ) µισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκµετάλλευσης,
εφόσον η µίσθωση ή η επίµορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή
γγ) µισθωτής υδάτινης έκτασης, κάτοχος ή µισθωτής χερ-

6529

σαίας έκτασης προκειµένου για υδατοκαλλιέργεια.
δ) Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής προς
πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ’. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η
αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση
µέχρι και του σταδίου της πρώτης πώλησης, αποκλειστικά των
προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση, καθώς
και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, η θαλάσσια
αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας έως 100 kW και η λειτουργία αγροτουριστικών
µονάδων.
ε) Μικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις είναι τα νοµικά πρόσωπα
τα οποία, εκτός από τον κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας.
στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας
εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί
στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως 100 kW, στη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων και στη δασική παραγωγή.
ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε είδους
εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο
προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
η) Αρχηγός αγροτικής εκµετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τον ορισµό της
περίπτωσης γ’ και οικονοµικά υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη). Στην περίπτωση
εκµεταλλεύσεων νοµικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόµιµος
εκπρόσωπος.»
Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3495/2006 (Α’ 215)
Το άρθρο τέταρτο του ν. 3495/2006, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4039/2012 (Α’ 15),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο τέταρτο
1. Για την εφαρµογή της Διεθνούς Σύµβασης Προστασίας
Φυτών, η οποία κυρώθηκε µε τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του ν. 2147/1952 (Α’ 155), όπως ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα ή θέµατα
µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α’52)
1. Οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης β’ της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύµφωνα µε εγκεκριµένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου, σύµφωνα µε την αριθµ.
5888/3.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και Γεωργίας (Β’ 355), για τις
οποίες απαιτείται θεωρηµένη έγκριση του τύπου κατασκευής
από την αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης.
ββ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν µέγεθος
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µέχρι 300 τ.µ. και κατασκευάζονται σύµφωνα µε εγκεκριµένα
πρότυπα κατασκευών, κατά την αριθµ. 281273/27.8.2004 κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και Γεωργίας (Β’ 1396), για τις οποίες απαιτείται θεωρηµένη έγκριση των προτύπων κατασκευής από την αρµόδια
Υπηρεσία Δόµησης.»
2. Το άρθρο 5 του ν. 4056/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι αποστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου 20 από εκτροφεία θηραµάτων, των οποίων τα
εκτρεφόµενα ζώα αποτελούν αντικείµενο ελεγχόµενου κυνηγιού,
όπως λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, µπεκάτσες και γουνοφόρα ζώα και από
εκτροφεία λοιπών ειδών άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόµενης, όπως σαλιγκάρια, κροκόδειλοι, χελώνες και φίδια, καθορίζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση της ΑΑΑ, µετά από
γνωµοδότηση της επιτροπής σταυλισµού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και να µην επηρεάζεται δυσµενώς το περιβάλλον.»
β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό τον ίδιο µε
την κτηνοτροφική εγκατάσταση φορέα και µεταβιβάζονται συνολικά/ενιαία.»
3. Το άρθρο 6 του ν. 4056/2012, τροποποιείται ως εξής:
α) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 2α ως
εξής:
«2.α. Τα δικαιολογητικά για την έγκριση ή πιστοποίηση των
προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις, κατά περίπτωση, αρµόδιες αρχές.»
β) Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Δήλωση του µελετητή και του φορέα της εγκατάστασης
για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις
(ΠΠΔ), σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της αριθ.
46296/8.8.2013 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 2002).»
γ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«Εντός τριών (3) ηµερών και εφόσον ο φάκελος περιέχει τα
ανωτέρω στοιχεία εκδίδεται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης,
η οποία έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι την έκδοση της
τελευταίας και όχι πλέον των τριών (3) µηνών ή των δέκα (10)
µηνών, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α’ 289).
Για τον έλεγχο συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων, η αρµόδια επιτροπή σταυλισµού, µετά από επιτόπιο έλεγχο, συντάσσει σχετικό πρακτικό, εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση του φακέλου.
Εντός της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών του προηγούµενου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ολοκλήρωση
των απαιτούµενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν υπερβαίνει
τους τρεις (3) µήνες ή τους δέκα (10) µήνες, αν πρόκειται για
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α’289), η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση
από την ισχύουσα νοµοθεσία ή έλλειψη δικαιολογητικών, η ΑΑΑ
καλεί τον ενδιαφερόµενο να αποκαταστήσει ή να συµπληρώσει
τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσµιών. Σε
περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας ή ελλιπούς συµµόρφωσης ή µη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου
1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.»
δ) Οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α’ του
ν. 4014/2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.»
ββ) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β’ του
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ν. 4014/2011, για τις οποίες δεν ακολουθείται η διαδικασία εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αλλά υπόκεινται σε ΠΠΔ, απαιτείται σχετική δήλωση του µελετητή ή του
φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόµενων
ΠΠΔ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της αριθµ.
46296/8.8.2013 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
ε) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος φορέας και ο µηχανικός ή ο γεωτεχνικός δηλώνουν ότι
τα δηλούµενα στοιχεία της εκµετάλλευσης είναι αληθή και ότι η
εκµετάλλευση λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
σχετικά µε:
αα) την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας,
ββ) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων,
γγ) τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, καθώς και οικισµών και πηγών ύδατος,
δδ) την ιδιοκτησία και νόµιµη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και
εε) τους όρους της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια
και υγεία των εργαζοµένων και τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας
νοµοθεσίας, σε περίπτωση µη τήρησης των αναφερόµενων στην
υπεύθυνη δήλωσή του».
στ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται εντός τριών
(3) ηµερών, εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανω-τέρω στοιχεία.
Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των
τριών (3) µηνών ή των δέκα (10) µηνών, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 998/1979.»
ζ) Οι περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 5 ενοποιούνται σε µία
περίπτωση β’ ως εξής:
«β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης γίνεται µε αυτοψία και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρµόδια
επιτροπή σταυλισµού, εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση µέχρι
την ολοκλήρωση των απαιτούµενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν
υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες ή τους δέκα (10) µήνες, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 998/1979, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια
εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδροµή των νόµιµων
προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόµενος
φορέας και ο µηχανικός ή γεωτεχνικός, κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Αν διαπιστωθεί
οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία ή έλλειψη δικαιολογητικών, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόµενο να αποκαταστήσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες
ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσµιών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας ή ελλιπούς συµµόρφωσης ή µη
τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.»
η) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Μετά την αδειοδότηση, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης µπορεί να δηλώσει στη Γενική Διεύθυνση Ζωικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
αν επιθυµεί να συνεργαστεί µε τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, προκειµένου να δέχεται φοιτητές γεωτεχνικών τµηµάτων ή σχολών
για την πρακτική άσκησή τους.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 4056/2012 αντικαθί-
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σταται ως εξής:
«2. α) Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου στην ΑΑΑ, συνοδευόµενη από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, η τροποποιηµένη ή µεταβιβαζόµενη άδεια χορηγείται:
αα) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, όταν η αρχική άδεια
έχει εκδοθεί στα πλαίσια του παρόντος νόµου ή
ββ) εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, µετά από αυτοψία της
αρµόδιας επιτροπής σταυλισµού, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια προγενέστερου νοµικού πλαισίου.
β) Προϋπόθεση για την τροποποίηση ή τη µεταβίβαση άδειας
είναι να µην έχει επέλθει αύξηση της δυναµικότητας ή επέκταση
ή µεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας της. Η συνδροµή των παραπάνω προϋποθέσεων βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύµφωνα µε το ν.1599/
1986. Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή σταυλισµού µπορεί να
ελέγξει την ορθότητα των όσων δηλώνονται.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4056/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Μετά από απόφαση του αρµόδιου για το έκτακτο γεγονός
Υπουργού, διακόπτεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τα όργανα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, µε
τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών ή από τις ίδιες τις αστυνοµικές αρχές, µε τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισµού
της εγκατάστασης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούµενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης, για ορισµένο χρόνο, που
µπορεί να παραταθεί για όσο διάστηµα διαρκεί το έκτακτο και
απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση.»
6. Το άρθρο 10 του ν. 4056/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Διοικητικές κυρώσεις και µέτρα
1. Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται, µετά
από αυτοψία, παράβαση οποτεδήποτε γενόµενη, των διατάξεων
του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη τήρησης των όρων
και περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της ΑΑΑ, µε
απόφαση της ΑΑΑ, µετά από εισήγηση της επιτροπής σταυλισµού, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις για τις οποίες υπάρχει αντικειµενική αδυναµία
άρσης τους. Η ανάκληση της άδειας εγκατάστασης είναι οριστική και:
αα) Ολική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν στο
σύνολο των υποδοµών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε
τµήµα των υποδοµών τόσο ουσιώδες που επηρεάζεται αποφασιστικά η νόµιµη λειτουργία µονάδας. Με την ολοκλήρωση των
διαδικασιών, που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6 και
την επιβεβαίωση της αντικειµενικής αδυναµίας άρσης τους, διακόπτεται η λειτουργία στο σύνολο της εγκατάστασης.
ββ) Μερική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν σε
τµήµα των υποδοµών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης χωρίς
να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία της ώστε το εναποµείναν τµήµα να δύναται να λειτουργήσει αυτοτελώς και να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Με την ολοκλήρωση των
διαδικασιών που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6 και την
επιβεβαίωση της αντικειµενικής αδυναµίας άρσης τους, διακόπτεται η λειτουργία στο τµήµα των υποδοµών που διαπιστώνονται οι παραβάσεις. Στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ η
κύρωση επιβάλλεται κατά την κρίση της ΑΑΑ µετά από εισήγηση
της επιτροπής σταυλισµού.
β) Τα πρόστιµα επιβάλλονται, ανάλογα µε τη φύση της παράβασης, το µέγεθος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και την
κατάταξή τους σε κατηγορίες ως προς την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν, ως εξής:
αα) πρόστιµο, από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ, σε βάρος του υπογράφοντα ή των υπογραφόντων
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τις απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, για την
αδειοδότηση, τροποποίηση ή µεταβίβαση άδειας κτηνοτροφικής
εγκατάστασης, εφόσον κατά τον έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι το περιεχόµενό τους είναι ανακριβές. Τα παραπάνω πρόστιµα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις
του ν. 1599/1986,
ββ) πρόστιµο, από πεντακόσια (500) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που δεν επισύρουν
τη διακοπή της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
και είναι δυνατή η άρση τους µε την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών,
γγ) πρόστιµο, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που προκαλούν εκτεταµένη βλάβη στο περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη δηµόσια
υγεία και δεν είναι δυνατόν να αρθούν µε την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών οπότε και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης.
2. Οι κυρώσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1
επιβάλλονται ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούµενη περιβαλλοντική και υγειονοµική επιβάρυνση.
3. Η απόφαση της ΑΑΑ για επιβολή προστίµου γίνεται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή µετά την απόρριψη της ειδικής
διοικητικής ένστασης του άρθρου 11, τη µη εµπρόθεσµη ή τη µη
άσκησή της.
4. Τα πρόστιµα καταβάλλονται εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την οριστική και ανέκκλητη επιβολή τους. Μετά την
παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας αυτά διπλασιάζονται και
διακόπτεται άµεσα η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ακόµη και εάν δεν είχε επιβληθεί η σχετική κύρωση στην αρχική απόφαση επιβολής κυρώσεων.
5. Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων και πριν από την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα πλαίσια του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση αυτού, η ΑΑΑ, µετά από εισήγηση της επιτροπής
σταυλισµού, καλεί εγγράφως σε ακρόαση, µε αποδεικτικό επίδοσης, από όργανο της ΑΑΑ, τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή τον υπογράφοντα ή
τους υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986,
προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις του και να καταθέσει, υπόµνηµα, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα επίδοσης σε αυτόν του σχετικού εγγράφου.
6. Η επιτροπή σταυλισµού αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του
ενδιαφερόµενου και εφόσον κρίνει ότι:
α) Είναι εφικτή η αποκατάσταση της νόµιµης λειτουργίας των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µε την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών και ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν απειλεί άµεσα τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον,
εισηγείται στην ΑΑΑ την έκδοση σχετικής απόφασης, στην οποία
καθορίζονται επακριβώς οι απαιτούµενες βελτιώσεις και η προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να υλοποιηθούν. Η προθεσµία
αυτή, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες που µπορεί
να παραταθεί σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στην υλοποίηση
των απαιτούµενων βελτιωτικών εργασιών, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόµενου και η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά το ήµισυ της αρχικής.
β) Δεν είναι εφικτή η άρση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και η συνέχιση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απειλεί άµεσα τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον,
εισηγείται στην ΑΑΑ την έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων,
όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1.
7. Στις περιπτώσεις που επιβληθεί η κύρωση της διακοπής της
λειτουργίας της εγκατάστασης, στη σχετική απόφαση τίθεται
ορισµένη προθεσµία αποµάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου που
τυχόν υπάρχει σε αυτή. Η προθεσµία για την αποµάκρυνση του
ζωικού κεφαλαίου ορίζεται µέχρι τρεις (3) µήνες µε δυνατότητα
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παράτασης µέχρι ένα (1) µήνα επιπλέον σε περιπτώσεις εξωγενών παραγόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η αποµάκρυνση του ζωικού
κεφαλαίου γίνεται εντός της ορισθείσας προθεσµίας µε την αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Αν µετά την παρέλευση της σχετικής προθεσµίας
και της παράτασης αυτής ο φορέας δεν έχει αποµακρύνει από
τη µονάδα το ζωικό κεφάλαιο, τότε τα ζώα θεωρούνται ως ανεπιτήρητα και για τη διαχείρισή τους εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 17. Η διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης πραγµατοποιείται µε επίσπευση του
προϊσταµένου της ΑΑΑ µετά την αποµάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου, η οποία διενεργείται από τα συνεργεία περισυλλογής ανεπιτήρητων ζώων της παραγράφου 4 του άρθρου 17, υπό την
εποπτεία της επιτροπής σταυλισµού, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών. Η ΑΑΑ, µετά την αποµάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου και αφού ενηµερώσει τον φορέα της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης, ζητά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
στη συγκεκριµένη εγκατάσταση από τον διαχειριστή του δικτύου
ή του συστήµατος ηλεκτροδότησης, ο οποίος υποχρεούται να
προβεί στη ζητούµενη διακοπή εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών
από τη σχετική ειδοποίηση. Μετά και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σφραγίζει, παρουσία
της αστυνοµικής αρχής και του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή του νοµίµου εκπροσώπου του, τον παραγωγικό εξοπλισµό της, την αποθήκη και τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.
8. Οι πιο πάνω αναφερόµενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών
ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Τα
πρόστιµα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
ρυθµίζονται τα θέµατα και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με όµοια απόφαση µπορεί να
αναπροσαρµόζεται το ύψος των προστίµων που προβλέπονται
στο νόµο αυτό.»
7. Το άρθρο 11 του ν. 4056/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Δυνατότητα ένστασης
1. Κατά των αποφάσεων της ΑΑΑ, µε τις οποίες:
α) χορηγούνται άδειες προέγκρισης εγκατάστασης ή άδειες
εγκατάστασης,
β) απορρίπτονται αιτήσεις για χορήγηση, τροποποίηση ή µεταβίβαση αδειών εγκατάστασης,
γ) επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 10,
χωρεί ειδική διοικητική ένσταση.
2. Η προθεσµία για την υποβολή των ενστάσεων ορίζεται σε
ένα (1) µήνα από την επίδοση, µε δηµόσιο όργανο προς τον ενδιαφερόµενο της προσβαλλόµενης απόφασης ή αφότου αυτός
αποδεδειγµένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.
3. Οι ειδικές διοικητικές ενστάσεις κατατίθενται από τον ενδιαφερόµενο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, επί αποδείξει, στην ΑΑΑ
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, η οποία και υποχρεούται να αποστείλει πλήρη φάκελο µε όλα τα σχετικά έγγραφα
στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κατάθεση της ένστασης.
4. Για την εξέταση των ενστάσεων συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τριµελής Επιτροπή ενστάσεων, η οποία
αποτελείται από τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής και τον
προϊστάµενο της Διεύθυνσης Νοµοπαρασκευαστικού Έργου και
Νοµικών Υποθέσεων, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους. Χρέη

γραµµατέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συγκροτείται η Επιτροπή ενστάσεων και ρυθµίζονται τα
θέµατα και οι λεπτοµέρειες λειτουργίας της.
6. Η Επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τη νοµιµότητα της κάθε
απόφασης, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη λήψη του
φακέλου από την ΑΑΑ και εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή
ή την απόρριψή της στον Γενικό Γραµµατέα για την έκδοση σχετικής απόφασης.
7. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή, κοινοποιείται, επί αποδείξει στον ενδιαφερόµενο, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση που
υπέβαλε για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, και στην ΑΑΑ,
η οποία µεριµνά για τις περαιτέρω ενέργειες, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 10.»
8. Το άρθρο 14 του ν. 4056/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται
σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν καταγραφεί
από τις αρµόδιες αρχές παραβάσεις της συναφούς και παράλληλης σχετικής νοµοθεσίας, για τις οποίες υπάρχει αντικειµενική
αδυναµία άρσης των παρατυπιών.»
β) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Πριν τον προβλεπόµενο έλεγχο για την έκδοση της οριστικής άδειας εγκατάστασης, στις περιπτώσεις υποβολής από τον
ενδιαφερόµενο φορέα ανακριβών δηλώσεων και στοιχείων κατά
τη διαδικασία έκδοσης αυτής, οι εργασίες που πραγµατοποιούνται, εκτελούνται αποκλειστικά µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου
φορέα και βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Η διοίκηση δεν δεσµεύεται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ακόµη και
εάν έχει χορηγηθεί άδεια προέγκρισης εγκατάστασης.»
9. Στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 4056/2012 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και των τυχόν καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η έννοια και οι αρµόδιες
αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία κτηνοτροφικών πάρκων
για τις εντατικής µορφής κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς
και κτηνοτροφικών ζωνών για τις εκτατικής µορφής κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, θεσπίζονται διοικητικές κυρώσεις και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται ειδικά θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και του τυχόν καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζεται η
έννοια του «κτηνοτροφικού οικισµού», καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισµό οικισµών ως κτηνοτροφικών, καθώς και οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας
εντός των ορίων αυτών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.»
Άρθρο 44
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α’ 8)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4036/2012 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα παράβολα είναι αναλογικά και ανταποδοτικά και το
ύψος τους καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για την είσπραξη των ποσών των παραβόλων, εκδίδονται
ειδικά έντυπα παραβόλων, ονοµαστικής αξίας ίσης µε ποσοστό:
α) 70% επί του εκάστοτε οριζοµένου ποσού παραβόλου, υπέρ
του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, το οποίο σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 ορίζεται ως αρµόδια
αρχή για την αξιολόγηση των στοιχείων που απαιτούνται και υποβάλλονται για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και β) 30% επί του εκάστοτε
οριζοµένου ποσού παραβόλου, υπέρ του Ταµείου Γεωργίας και
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Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ο τρόπος προµήθειας και έκδοσης των ως άνω ειδικών εντύπων παραβόλων, ο τύπος, ο τρόπος χρήσεως, διαθέσεως και διαχειρίσεως αυτών, ο τρόπος της ακυρώσεως και κάθε σχετικό
θέµα, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των ως άνω
ειδικών εντύπων παραβόλων, για την είσπραξη των ποσών των
παραβόλων του παρόντος άρθρου, εκδίδονται ισόποσα διπλότυπα είσπραξης από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, υπέρ
των ανωτέρω δικαιούχων. Τα ποσά αυτά διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος νόµου.»
2. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 γίνονται οι
παρακάτω τροποποιήσεις:
αα) Το πέµπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Βάσει αυτών των δεικτών κινδύνου και λαµβάνοντας υπόψη,
κατά περίπτωση, τους στόχους σε σχέση µε τον περιορισµό κινδύνων ή χρήσης που είχαν ήδη επιτευχθεί πριν από την εφαρµογή του παρόντος νόµου, καθορίζονται επίσης χρονοδιαγράµµατα και στόχοι για τη µείωση της χρήσης, ιδίως εφόσον η µείωση της χρήσης αποτελεί κατάλληλο µέσο για την επίτευξη του
περιορισµού των κινδύνων όσον αφορά στοιχεία που καταγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29.»
ββ) Το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα εθνικά σχέδια δράσης περιγράφονται ο τρόπος εφαρµογής των µέτρων που προκύπτουν από τα άρθρα 19 έως 29 ώστε
να επιτύχουν τους στόχους της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4036/
2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ΣΕΑ κοινοποιεί τα εθνικά σχέδια δράσης στην Επιτροπή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών κρατών - µελών µέχρι
τις 26 Νοεµβρίου 2012.»
3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 30 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΣΕΑ υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις σχετικές διατάξεις
στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο στις 26
Νοεµβρίου 2012 και γνωστοποιεί αµέσως κάθε µεταγενέστερη
τροποποίησή τους.»
4. Το άρθρο 35 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 35
Εµπορία γεωργικών φαρµάκων
1. α) Επιτρέπεται η εµπορία γεωργικών φαρµάκων µόνο από
ειδικά καταστήµατα που πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές
και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα.
β) Ως υπεύθυνος επιστήµονας ορίζεται γεωπόνος πτυχιούχος
ιδρύµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ή τεχνολόγος γεωπόνος πτυχιούχος ιδρύµατος τεχνολογικής εκπαίδευσης σύµφωνα
µε το π.δ. 109/1989 (Α’ 47) ή το π.δ. 312/2003 (Α’ 264) για χρήσεις
συµβατές µε τη βιολογική γεωργία ή κάτοχος ισότιµου πτυχίου
ή διπλώµατος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους - µέλους
της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε. µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας.
γ) Για την πώληση των γεωργικών φαρµάκων, τα καταστήµατα
εµπορίας αυτών µπορούν να διαθέτουν και υπάλληλο-πωλητή. Ο
υπάλληλος-πωλητής γεωργικών φαρµάκων πρέπει είτε να πληροί
τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου είτε να είναι κάτοχος πιστοποιητικού κατάρτισης υπευθύνου
εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 19 είτε να είναι ισότιµα καταρτισµένος σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. για την εµπορία γεωργικών φαρµάκων, ώστε
να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο,
την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.
δ) Ο υπεύθυνος επιστήµονας ή/και ο υπάλληλος-πωλητής γεωργικών φαρµάκων διενεργούν τις πωλήσεις των γεωργικών
φαρµάκων και είναι υπεύθυνοι για την ορθή εκτέλεση της συν-
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ταγής χρήσης αυτών, που προβλέπεται στην παράγραφο 5, ιδίως
ως προς την εγκεκριµένη δοσολογία - ποσότητα του εµπορικού
σκευάσµατος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και την παροχή ιδηγιών για τον τρόπο εφαρµογής του εµπορικού σκευάσµατος ψεκαστικού διαλύµατος ανάλογα µε τα µέσα εφαρµογής του
κάθε παραγωγού, όπως κατάλληλη πίεση. Επίσης, έχουν την
υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους
πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη
χρήση των γεωργικών φαρµάκων, ιδίως σχετικά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης,
το χειρισµό και την εφαρµογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύµατος που αποµένει µετά την εφαρµογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές λύσεις
χαµηλού κινδύνου. Ειδικά, ως προς τη συνταγογραφείσα δραστική ουσία και τα εγκεκριµένα εµπορικά σκευάσµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπεύθυνος είναι µόνο ο υπεύθυνος
επιστήµονας.»
2. Η εµπορία των γεωργικών φαρµάκων διακρίνεται σε χονδρική και λιανική. Με την υποβολή της αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εµπορίας γεωργικών φαρµάκων οι ενδιαφερόµενοι
δηλώνουν: το είδος της εµπορίας γεωργικών φαρµάκων που θα
ασκήσουν, την επωνυµία και τον αριθµό φορολογικού µητρώου
της επιχείρησης, φυσικού ή νοµικού προσώπου, που θα ασκεί
την εµπορία, την έδρα της επιχείρησης, καθώς και τους αποθηκευτικούς χώρους και τον υπεύθυνο επιστήµονα. Η αρµόδια
αρχή δύναται, εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος, στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο
ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Οι ενδιαφερόµενοι ασκούν ελεύθερα την εµπορία των γεωργικών
φαρµάκων µετά πάροδο τριµήνου από την υποβολή της αναγγελίας έναρξης άσκησής της, εφόσον δεν υφίσταται η προαναφερόµενη απαγόρευση άσκησης της εµπορίας, καθώς και νωρίτερα
εφόσον ενηµερωθούν εγγράφως από την αρµόδια αρχή για την
πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Απαγορεύεται η
άσκηση εµπορίας γεωργικών φαρµάκων χωρίς αναγγελία περί
τούτου στην αρµόδια αρχή και επακόλουθη αναµονή επί τρίµηνο
ή λήψη της ανωτέρω σχετικής ενηµέρωσης πληρότητας υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση απαγόρευσης άσκησης εµπορίας από την αρµόδια αρχή.
3. Η χονδρική πώληση των γεωργικών φαρµάκων επιτρέπεται
σε ενδιαφερόµενους που έχουν υποβάλει στην αρµόδια αρχή
αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας γεωργικών φαρµάκων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και απευθύνεται προς άλλα καταστήµατα χονδρικής πώλησης ή καταστήµατα λιανικής πώλησης.
4. Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εµπορίας
γεωργικών φαρµάκων αποτελεί η απασχόληση του υπεύθυνου
επιστήµονα ή/και υπαλλήλου-πωλητή κατά τη χρονική διάρκεια
της πώλησης γεωργικών φαρµάκων.
5. α) Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρµάκου σε επαγγελµατία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής, για τη
χρήση του, από επιστήµονα, που πληροί τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1.
β) Η έκδοση συνταγής δύναται να γίνεται τη στιγµή της πώλησης των γεωργικών φαρµάκων, εφόσον η πώληση του γεωργικού
φαρµάκου διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήµονα ή υπάλληλο-πωλητή που πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β’
της παραγράφου 1.
Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική καταγραφή σε ειδικό έντυπο της πώλησης των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 36, µπορεί να υπέχει θέση συνταγής
χρήσης γεωργικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία
του επιστήµονα που την εξέδωσε.
γ) Μετά την 26η Νοεµβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών
φαρµάκων για επαγγελµατική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη
προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς
γνώσης των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 33 και την
Οδηγία 2009/128/ΕΚ. Ο επιβλέπων τη χρήση αναλαµβάνει την ευ-
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θύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρµάκων και υποχρεούται αµέσως µετά τη χρήση αυτών να το καταγράφει ενυπόγραφα.
6. α) Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων:
αα) υποχρεούνται να διατηρούν το σύνολο των συνταγών χρήσης γεωργικών φαρµάκων για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών
από την ηµεροµηνία έκδοσής τους,
ββ) απαγορεύεται να κατέχουν ανεκτέλεστες ή ανυπόγραφες
συνταγές χρήσης γεωργικών φαρµάκων.
β) Απαγορεύεται η χονδρική πώληση γεωργικών φαρµάκων σε
καταστήµατα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος
άρθρου.
γ) Οι έµποροι γεωργικών φαρµάκων υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές ελέγχου, να ενηµερώνουν άµεσα
για κάθε αλλαγή των στοιχείων που έχουν δηλώσει στην αρµόδια
αρχή και να παρέχουν πρόσβαση σε κάθε σηµείο αποθήκευσης
ή διακίνησης γεωργικών φαρµάκων, καθώς και στα παραστατικά
που αφορούν τη διακίνηση των γεωργικών φαρµάκων είτε αυτά
είναι σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική µορφή.
δ) Η πώληση είτε ουσιών σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1107/2009 είτε σκευασµάτων µεταξύ κατόχων άδειας διάθεσης
στην αγορά, πρέπει να γνωστοποιείται στη ΣΕΑ.
7. α) Η ΣΕΑ τηρεί:
αα) Μητρώο εµπόρων γεωργικών φαρµάκων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα που διαθέτει στο διαδίκτυο. Στους εµπόρους γεωργικών φαρµάκων χορηγείται από τη ΣΕΑ ειδικός
κωδικός.
ββ) Μητρώο των επιστηµόνων που µπορούν να εκδώσουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων, το οποίο αναρτάται στην
ιστοσελίδα που διαθέτει στο διαδίκτυο.
β) Η αρµόδια αρχή για την εµπορία των γεωργικών φαρµάκων,
υποχρεούται να τηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο µε τις απαιτήσεις
για την εµπορία των γεωργικών φαρµάκων, τους απασχολούµενους µε την εµπορία αυτών, τη διεύθυνση των καταστηµάτων και
τους αντίστοιχους υπεύθυνους επιστήµονες γεωργικών φαρµάκων και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδοµένα στη ΣΕΑ το αργότερο
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έλευση τριµήνου από
την αναγγελία έναρξης ασκήσεως εµπορίας γεωργικών φαρµάκων. Οι υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και σε
κάθε µεταβολή στοιχείων υφιστάµενης αναγγελίας έναρξης εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.»
5. α) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 36 του ν.
4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΣΕΑ δύναται να τα αξιοποιεί για την παραγωγή στατιστικών
στοιχείων σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων
Δράσης, καθώς και για τον έλεγχο της διάθεσης των γεωργικών
φαρµάκων στην αγορά.»
β) Η παρ. 12 του άρθρου 36 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορηγεί
στους υπεύθυνους επιστήµονες και στους υπαλλήλους-πωλητές
των καταστηµάτων εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, που διενεργούν τις πωλήσεις των γεωργικών φαρµάκων, άδεια πρόσβασης
στην ηλεκτρονική εφαρµογή της παραγράφου 10.»
6. Το άρθρο 45 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στον υπεύθυνο του καταστήµατος εµπορίας γεωργικών
φαρµάκων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, αν διαπιστωθούν λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρµάκων χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή χωρίς την ηλεκτρονική
καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης όταν εκδίδεται από επιστήµονα αρµόδιο να συνταγογραφεί
ή σε περίπτωση κατοχής ανεκτέλεστων ή ανυπόγραφων συνταγών χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή χωρίς την παρουσία υπεύθυνου επιστήµονα ή υπαλλήλου-πωλητή, αρµόδιου για την
εκτέλεση συνταγής γεωργικών φαρµάκων.»
β) Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 45 προστίθεται παρά-
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γραφος 9α, ως εξής:
«9.α. α) Στον υπεύθυνο επιστήµονα του καταστήµατος εµπορίας γεωργικών φαρµάκων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια
(1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, αν ενεργεί λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρµάκων, χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή χωρίς την
ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση
συνταγής χρήσης.
β) Στον υπάλληλο-πωλητή γεωργικών φαρµάκων του καταστήµατος εµπορίας γεωργικών φαρµάκων επιβάλλεται πρόστιµο
από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, αν
ενεργεί λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρµάκων, χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή µε
συνταγή που εκδίδει ο ίδιος χωρίς να είναι επιστήµονας αρµόδιος να συνταγογραφεί.
γ) Σε όποιον εκδίδει συνταγές χρήσης γεωργικών φαρµάκων
χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια
(300) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
δ) Στον επαγγελµατία χρήστη που χρησιµοποιεί γεωργικά
φάρµακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή χωρίς να εφαρµόζει τα προβλεπόµενα στη
σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων, επιβάλλεται
πρόστιµο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ.
ε) Σε όποιον ασκεί χονδρική πώληση γεωργικών φαρµάκων σε
καταστήµατα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
35, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.»
7. Το άρθρο 49 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Ο τίτλος του άρθρου 49 συµπληρώνεται και τροποποιείται
ως εξής:
«Άρθρο 49
Κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα επαγγελµατικής χρήσης
βιοκτόνων προϊόντων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»
β) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 49 αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελµατική χρήση βιοκτόνων
προϊόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων χωρίς την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του
επαγγέλµατος επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
2. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελµατική χρήση βιοκτόνων
προϊόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και απαγορεύεται η χρήση αυτών
για χρονική περίοδο από τρεις (3) µήνες έως πέντε (5) έτη, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αν:
α) χρησιµοποιεί µη εγκεκριµένα βιοκτόνα για το σκοπό αυτόν,
β) δεν λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να είναι ασφαλής η εφαρµογή των βιοκτόνων αυτών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η παρουσία του υπεύθυνου επιστήµονα για την
επίβλεψη του έργου της επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων.»
8. Μετά το άρθρο 49 προστίθεται άρθρο 49α ως εξής:
«Άρθρο 49α
Δυνατότητα ένστασης
1. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 9, 13, 45, και 49, εκτός αυτών που αφορούν παραβάσεις
του άρθρου 38, και ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, οι παραβάτες έχουν το δικαίωµα υποβολής ένστασης. Η ένσταση κατατίθεται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής ή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών
Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατά περίπτωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων
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επιβολής προστίµου.
Για τη συζήτηση των ενστάσεων συνιστάται στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τριµελής επιτροπή, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και στην οποία καθορίζονται η σύνθεση, οι ιδιότητες των µελών, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετικό θέµα.
2. Ειδικά για τη συζήτηση ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίµων για παραβάσεις του άρθρου 38 συνιστάται στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στην οποία καθορίζονται η
σύνθεση, οι ιδιότητες των µελών, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε
σχετικό θέµα.
3. Οι επιτροπές των παραγράφων 1 και 2 συνέρχονται ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου τους και εισηγούνται στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εξέταση
της νοµιµότητας και της ουσίας των ενστάσεων, την ακύρωση εν
όλω ή εν µέρει ή την τροποποίηση της απόφασης επιβολής προστίµου ή την απόρριψη της ένστασης.
Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επί της ένστασης είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή
και κοινοποιείται, επί αποδείξει στον ενδιαφερόµενο.»
9. Το άρθρο 50 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παρ. 1 του άρθρου 50, µετά την περίπτωση λ’ προστίθενται περιπτώσεις µ’, ν’, ξ’, ο’, π’ και ρ’, ως εξής:
«µ) Οι διαδικασίες δέσµευσης και διαχείρισης γεωργικών φαρµάκων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δραστικών ουσιών,
καθώς και σπόρων επενδυµένων µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα από τις αρµόδιες αρχές ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 2, 3, 5, 6, 7 και 10 του άρθρου 9 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 45.
ν) Οι αρµόδιες αρχές και η διαδικασία επιθεώρησης και επαλήθευσης της αποτελεσµατικότητας των επισήµων ελέγχων στα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω ή µέσα σε φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης µεταποίησης.
ξ) Οι τεχνικές διαδικασίες, ο τρόπος και κάθε άλλο αναγκαίο
τεχνικό µέτρο για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1107/2009 και τη συµµόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ ως
και οι διαδικασίες παραλλήλου εµπορίου και οι διαδικασίες και
το υλικό κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρµάκων.
ο) Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η χρήση
γεωργικών φαρµάκων εγκεκριµένων για επαγγελµατική χρήση
γίνεται µόνο από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο
οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 33.
π) Το περιεχόµενο και ο τύπος της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρµάκου, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσής της, η διάρκεια ισχύος της, η επιστηµονική µεθοδολογία που ακολουθείται
για την έκδοση και την επιλογή των δραστικών ουσιών και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή των περιπτώσεων α’ και β’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 35. Με την ίδια απόφαση δύναται να
θεσπισθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρµάκων, ως απαραίτητη διαδικασία για την προµήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους επαγγελµατίες χρήστες
αυτών, οι καλλιέργειες στις οποίες εφαρµόζεται, ο τύπος και το
περιεχόµενο του ειδικού εντύπου ηλεκτρονικής συνταγής, ο ορισµός αρµόδιων αρχών, ο καθορισµός αρµοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, η θέσπιση διοικητικών κυρώσεων και κάθε
σχετικό θέµα που αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των
γεωργικών φαρµάκων.
ρ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λειτουργίας
των φορέων που παρέχουν αρχική και συµπληρωµατική κατάρτιση σε επαγγελµατίες χρήστες, διανοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των υπευθύνων πώλησης και συµβούλους γεωργικών
φαρµάκων, το σύστηµα για τη χορήγηση πιστοποιητικού αρχικής
και συµπληρωµατικής κατάρτισης των ανωτέρω και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 19, µε το οποίο ενσωµατώ-
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θηκε το άρθρο 5 και το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ.»
β) Μετά την περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 50,
προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Το ύψος και η αναπροσαρµογή του παραβόλου για την
αναγγελία έναρξης εµπορίας χονδρικής ή λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων.»
γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 50 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζεται
η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης
ασκήσεως χονδρικής και λιανικής εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρµάκων
που προορίζονται για χονδρική εµπορία, οι κατά τόπους αρµόδιες για την έκδοση αρχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων,
οι υπεύθυνοι επιστήµονες και οι υπάλληλοι-πωλητές γεωργικών
φαρµάκων, η απασχόληση αυτών, η διαδικασία ελέγχου της εµπορίας, οι αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθµιων και
δευτεροβάθµιων ελέγχων στην εµπορία των γεωργικών φαρµάκων, καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο του τιµοκαταλόγου
των διατιθέµενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναρτάται σε καταστήµατα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων.»
Άρθρο 45
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 721/1977 (Α’ 298)
1. Το άρθρο 14 του ν. 721/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται
ως ακολούθως:
α) Η περίπτωση κζ’ του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«κζ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά, οργανωτικά και εκτελεστικά µέτρα για την εκτέλεση των διατάξεων των κανονισµών και
αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναγκαίες κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη µεταφορά
των οδηγιών των ιδίων ως άνω οργάνων για τα βιοκτόνα προϊόντα. Στις κανονιστικές αυτές πράξεις περιλαµβάνεται ο ορισµός αρµόδιων αρχών, ο καθορισµός αρµοδιοτήτων και
διοικητικών διαδικασιών, καθώς και η θέσπιση διοικητικών κυρώσεων.»
β) Μετά την περίπτωση κη’ του άρθρου 14 προστίθεται περίπτωση κθ’ ως εξής:
«κθ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της επαγγελµατικής χρήσης των βιοκτόνων προϊόντων, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
2. Η υποπερίπτωση ιζιζ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 721/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζιζ) Για την αναγγελία έναρξης της επαγγελµατικής χρήσης
των βιοκτόνων προϊόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ως και για την ανανέωση και τροποποίηση αυτής.»
Άρθρο 46
Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α’ 15)
1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η περίπτωση στ’ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που
εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς
να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το
ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί
να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.»
β) Η περίπτωση ιδ’ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) Αρµόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι
τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριµένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των
Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλα-
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κες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.»
γ) Η περίπτωση ιε’ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) Αρµόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση είναι ο κτηνίατρος, που µε βάση
προβλεπόµενη διαδικασία, µε την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό
πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και
καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήµανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το
διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα µεταφερθεί
στο εξωτερικό και σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενηµερώνει τη βάση µε τις απαραίτητες πληροφορίες.»
2. Το άρθρο 4 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση οι κτηνίατροι, υπήκοοι κρατών –
µελών της ΕΕ, που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το π.δ.
38/ 2010 (Α’ 78).»
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου
4 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η σήµανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συµπεριλαµβανοµένων των σκύλων που χρησιµοποιούνται για τη φύλαξη ποιµνίων.»
γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προαναφερθέν τέλος εισπράττεται και εντός τριάντα (30)
ηµερών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο που
διενεργεί την πράξη της σήµανσης και καταγραφής του ζώου
στη Διαδικτυακή Βάση Δεδοµένων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των
Παραρτηµάτων 2 και 3, πραγµατοποιούνται από κτηνιάτρους,
που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος/βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων έναρξης
άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλµατος από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) και κτηνιατρείο που λειτουργεί νόµιµα.»
ε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς υποχρεούται να ενηµερώνει τον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, για τη µεταβολή
των στοιχείων, που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδοµένων και
αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναµου
εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, που έχει δηλώσει στο όνοµά
του (όπως θάνατος, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη), το αργότερο
εντός 15 ηµερών από τη µεταβολή, µε σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Της
προθεσµίας αυτής εξαιρείται η απώλεια, η οποία δηλώνεται
εντός 5 ηµερών, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παρ. 1 του
άρθρου 5. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη η σχετική επισηµείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια
κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εµβολιασµό του, προκειµένου να ενηµερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.»
στ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων
συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήµανση, τον έλεγχο του
βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου η Ελληνική Αστυνοµία, η Δασική
Υπηρεσία, τα Τελωνεία, οι Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού
Ελέγχου (ΣΥΚΕ), το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή και η
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Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, εφοδιάζονται µε τους
κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και έως έναν
ανιχνευτή ανά φορέα.»
3. Το άρθρο 5 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) να µεριµνά για τη σήµανση και την καταγραφή του ζώου
του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη γέννηση αυτού ή µέσα σε ένα µήνα
από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εµφανές σηµείο του περιλαίµιου του ζώου µεταλλική κονκάρδα, η
οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγµατοποίηση του αντιλυσσικού εµβολιασµού του,».
β) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) να εφοδιάζεται µε το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει µε αυτό στο εξωτερικό και να µεριµνά για την
ενηµέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού
κατόχου του. Το διαβατήριο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα Παραρτήµατα 2 και 3.»
γ) Μετά την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5,
τίθεται κόµµα και προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η) να προσκοµίζει ή αποστέλλει ταχυδροµικά, επί αποδείξει,
στον οικείο Δήµο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής
σήµανσης του ζώου του».
δ) Μετά την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 τίθεται κόµµα
και προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) για την αποφυγή ατυχηµάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεµένο και να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει
και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη
του».
4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και µετά από αυτό προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής για εµπορικούς σκοπούς απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων
συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων
συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Απαγορεύεται:
α) η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δηµόσιους χώρους, συµπεριλαµβανόµενων των υπαίθριων αγορών,
β) η πώληση ζώων συντροφιάς µε ηλικία µικρότερη των οκτώ
(8) εβδοµάδων,
γ) η εισαγωγή και εµπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι,
δ) η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι.»
γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και
εµπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και της άδειας εκπαιδευτή
σκύλων σε επαγγελµατίες εκτροφείς και ερασιτέχνες, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του
τυχόν συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι
προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εµπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς
ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαµονής ή παραµονής
των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισµό ανά
είδος ζώου, η αρµόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και
οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που
διοργανώνει εκθέσεις µε ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται µε σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου Δήµου και όπου αυτή δεν έχει
συσταθεί από την υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερει-
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ακής Ενότητας.»
6. Το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Δήµοι υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή
και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο. Η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να ασκείται και
από συνδέσµους Δήµων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και
σωµατεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συµφωνία µε τον
αρµόδιο Δήµο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι κατά
τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία που εγκρίνονται από
τον αρµόδιο Δήµο οφείλουν να διαθέτουν υποδοµή, συνιστάµενη
στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχηµάτων
µεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναµικό µε εµπειρία στο χειρισµό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται το είδος και ο αριθµός των
εγκαταστάσεων και των οχηµάτων, καθώς και η εµπειρία του ανθρώπινου δυναµικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές
ενώσεις και τα σωµατεία, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
αυτής της παραγράφου.»
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το έκτο εδάφιο
αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπό την εποπτεία των Δήµων, µπορούν να ιδρυθούν και να
λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις, που διαθέτουν
το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική υποδοµή, τις εγκαταστάσεις και τον
αναγκαίο εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 604/1977
και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
συγκροτούνται συνεργεία από άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα
και έµπειρα στην αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία
αυτά ελέγχονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόµενες
µεθόδους σύλληψης και αιχµαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρµόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήµου και,
όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο
έλεγχος πραγµατοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη µέριµνα
για την εκπαίδευση των ατόµων αυτών έχει ο οικείος Δήµος.»
δ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται,
οδηγούνται τµηµατικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, στα δηµοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή και µπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και
για εύλογο χρονικό διάστηµα τα προς περίθαλψη ζώα, µέχρι την
αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σηµαίνονται µε ηλεκτρονική σήµανση ως αδέσποτα
και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.
β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι
είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη µε
τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία
της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.»
ε) Οι παράγραφοι 10, 11 και 12 του άρθρου 9 αντικαθίστανται
ως εξής:
«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαµβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται.
Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήµοι, οι οποίοι
µάλιστα δύνανται να δηµιουργήσουν και σηµεία παροχής τροφής
και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόµενα µε αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η πα-
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ροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες
καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές µε νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και
επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιµάνια, στα αεροδρόµια, στους σιδηροδροµικούς σταθµούς, στους περιφραγµένους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγµένους
χώρους του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ. Με απόφαση της πενταµελούς επιτροπής της παραγράφου 12 ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες προσδιορισµού της πυκνότητας του πληθυσµού των
αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς
και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.
11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης
και η σήµανση και η καταγραφή τους πραγµατοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελµατίες κτηνιάτρους, που έχουν
την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειµένου να µπορούν
να ασκήσουν νόµιµα το επάγγελµα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα.
Εθελοντές κτηνίατροι που µετακινούνται προς τη Χώρα, προκειµένου να ασκήσουν το επάγγελµα του κτηνιάτρου προσωρινά ή
περιστασιακά, πραγµατοποιούν µόνο στειρώσεις και σήµανση
αδέσποτων ζώων.
Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγµατοποίηση των
στειρώσεων, της σήµανσης και της καταγραφής των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς µπορεί να διατίθενται οι εγκαταστάσεις των
γραφείων των αρµόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήµου ή άλλοι χώροι
που ανήκουν στην οικεία Περιφέρεια ή Δήµο, εφόσον υπάρχουν
διαθέσιµοι, υπό την εποπτεία των προαναφερθέντων αρµόδιων
υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισµός τους, η χρονική διάρκεια διάθεσής
τους, η διαδικασία διάθεσης και κάθε σχετικό θέµα. Για τον ίδιο
σκοπό, επιτρέπεται να διατίθενται και οι χώροι τοπικών ιδιωτικών
κτηνιατρείων.
Η στείρωση, σήµανση και καταγραφή των αδέσποτων ζωών
συντροφιάς µπορεί να πραγµατοποιείται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι εθελοντές κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις
παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας
από την αρµόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον
πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13.
12. α) Σε κάθε Δήµο συγκροτείται µε απόφαση του Δηµάρχου
πενταµελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο µέλη της οποίας
ορίζονται από τα φιλοζωικά σωµατεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόµιµα και που εδρεύουν στο Δήµο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή µετέχουν:
αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήµο και
ο οποίος είναι, κατά προτίµηση, ο υπεύθυνος του προγράµµατος
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού
άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.
ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών
σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήµου.
γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήµο,
µε τον αναπληρωτή του.
Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύµφωνα µε τον ορισµό της περίπτωσης στ’ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που
προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήµοι,
οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δηµιουργούν δίκτυο ενηµέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς
υιοθεσία.
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β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα
της πραγµατοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαµβάνει ειδική επιστηµονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήµο µε απόφαση του
Δηµάρχου και αποτελείται από:
αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας µε τον αναπληρωτή του,
ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη
Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του
Δήµου ή όµορου Δήµου µε τον αναπληρωτή του,
γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη Χώρα
και συνεργάζεται µε το φιλοζωικό σωµατείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήµου ή όµορου Δήµου µε
τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήµος µπορεί να ζητήσει τη
γνώµη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων.»
στ) Η παράγραφος 14 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι πρόσθετοι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρµόδια Περιφέρεια σε
Δήµους, σε Συνδέσµους Δήµων και υπό την εποπτεία των Δήµων,
σε εγκεκριµένα φιλοζωϊκά σωµατεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι
όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταφύγια
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και κάθε
σχετικό θέµα.»
ζ) Μετά την παράγραφο 14 του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται ο Δήµος και οι
σύνδεσµοι Δήµων, που επιχορηγούνται για τη δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την
υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής
της οικονοµικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
7.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισµού, µπορούν να µεταφέρονται στα µέσα µεταφοράς, χωρίς κλουβί µεταφοράς και χωρίς φίµωτρο, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους.»
7.β. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση και υγειονοµική ταφή, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την
ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.»
8. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιµοποίηση ζώου σε υπαίθρια δηµόσια έκθεση µε
σκοπό την αποκόµιση οικονοµικού οφέλους.»
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται, οι νοµίµως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήµατα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα
εκτροφεία θηραµάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής
του κτηνοτροφικού και γεωργικού τοµέα, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω
χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, µε τη συµµετοχή ζώων, πλην παραστάσεων ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθληµάτων ιππασίας, που περιλαµβάνουν την υπερπήδηση εµποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο.»
10. Μετά το άρθρο 17 του ν. 4039/2012 προστίθεται άρθρο
17α ως εξής:
«Άρθρο 17α
Αντιµετώπιση λεϊσµανίασης
1. Οι δεσποζόµενοι σκύλοι, στους οποίους έχει διαγνωστεί η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νόσος της λεϊσµανίασης (Leishmania spp) από κτηνίατρο και έχει
επιβεβαιωθεί µε εργαστηριακές εξετάσεις η µη αναστρέψιµη πορεία της, λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας
των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία,
από την ύπαρξη φλεβοτόµων – µεταδοτών της ως άνω νόσου,
υπόκεινται σε ευθανασία, µε τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση που δεν εφαρµόζεται ευθανασία, µετά από
γνωµάτευση του κτηνίατρου και µε την ευθύνη των ιδιοκτητών
των δεσποζόµενων σκύλων, λαµβάνονται όλα τα υποστηρικτικά
θεραπευτικά και προληπτικά µέτρα, λόγω του ότι η νόσος κατατάσσεται στα νοσήµατα υποχρεωτικής δήλωσης, σύµφωνα µε το
π.δ. 41/2006 (Α’ 44) και καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλίο
των νοσηµάτων υποχρεωτικής δήλωσης, που πρέπει να διατηρεί
κάθε κτηνίατρος.
2. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα µε την κλινική εικόνα, που είναι υπό την προστασία φιλοζωικών ενώσεων ή
σωµατείων ή Δήµων, αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων
ή είναι ελεύθεροι, αντίστοιχα, επιβάλλεται ορολογική εξέταση
για την ανίχνευση τίτλου αντισωµάτων κατά της Leishmania spp,
κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από
οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση.
Εφόσον το αποτέλεσµα είναι θετικό:
α) Αν επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, µε επιπλέον αιµατολογικές εξετάσεις, η µη αναστρέψιµη πορεία της, λαµβάνοντας υπόψη
τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και το δυνητικό
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόµων – µεταδοτών της Leishmania spp, υπόκεινται σε ευθανασία.
β) Αν, µετά από γνωµάτευση κτηνιάτρου, η κλινική εικόνα και
οι αιµατολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν τη
θεραπεία, οι σκύλοι επιβάλλεται να κρατούνται σε κλειστό χώρο
καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται από
τον κτηνίατρο, σύµφωνα µε τα προτεινόµενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, µε τη χρησιµοποίηση εγκεκριµένων φαρµακευτικών
σκευασµάτων από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων.
Με ευθύνη των φιλοζωικών ενώσεων ή σωµατείων ή των
Δήµων, ανάλογα µε το αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια
ζώων ή είναι ελεύθεροι, γίνεται αυστηρή καταγραφή των ζώων
που είναι υπό θεραπεία, τηρούνται όλα τα παραστατικά των εξετάσεων και αναλαµβάνεται η ευθύνη της πλήρους θεραπείας και
λήψης των κατάλληλων προληπτικών µέτρων για την προστασία
της Δηµόσιας Υγείας.
Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους επιβάλλεται η υποχρεωτική γραπτή ενηµέρωση του αναδόχου για τον τίτλο αντισωµάτων και εν συνεχεία ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει
γραπτώς την ευθύνη της ενδεδειγµένης θεραπείας µε παράλληλο έλεγχο από τη φιλοζωική ένωση ή σωµατείο ή το Δήµο.
Κάθε εξάµηνο επιβάλλεται να γίνεται κτηνιατρική εξέταση και
ανίχνευση τίτλου αντισωµάτων κατά της Leishmania spp για την
αξιολόγηση της πορείας του νοσήµατος, µε τήρηση όλων των
παραστατικών των εργαστηριακών εξετάσεων.
Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα
πρέπει να είναι στη διάθεση των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των
Περιφερειών της Χώρας για έλεγχο.»
11. Το άρθρο 20 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων γ’ και ε’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 5, των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 του άρθρου 7,
καθώς και των παραγράφων α’ και β’ του άρθρου 16 τιµωρούνται
µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή
από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ.»
β) Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 προστίθεται παράγραφος 4α, ως εξής:
«4.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 7, 9, 10
και 11 του ν. 2017/1992 (Α’ 31) τιµωρούνται µε τις ποινές που
προβλέπονται στην παράγραφο 2.»
12. Το άρθρο 21 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο πίνακας διοικητικών κυρώσεων και προστίµων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Αρµόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόµου είναι τα αναφερόµενα στην περίπτωση ιδ’ του άρθρου
1.»
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 (Α’ 240)
Το άρθρο 8 του ν. 1197/1981 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 8
1. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 4
του άρθρου 1, των άρθρων 2 και 3 και των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 4, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
ενός (1) έτους και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6)
µηνών και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.»
Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α’ 160)
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για καλλιέργειες, που λόγω ευνοϊκών εδαφολογικών
και κλιµατολογικών συνθηκών, καλλιεργούνται σε δύο περιόδους
εντός του ίδιου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο
όριο, ανά δικαιούχο αποζηµίωσης, προσδιορίζεται µέχρι το διπλάσιο του οριζόµενου στο προηγούµενο εδάφιο ορίου των
εβδοµήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, εφόσον έχει καταβληθεί η ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, όπως ορίζεται στα άρθρα 8 έως και
11.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/1985 (Α’ 164)
1. Η περίπτωση Β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1565/ 1985,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Κυκλοφορία λιπασµάτων: Ένας τύπος λιπάσµατος επιτρέπεται να τίθεται σε κυκλοφορία, µόνο εφόσον:
α) Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των τύπων λιπασµάτων
που φέρουν την ένδειξη «Λίπασµα ΕΚ», σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού (ΕΚ) 2003/2003 (EE L 304), όπως κάθε φορά
ισχύει ή
β) είναι σύµφωνος µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3, όπως
αυτά ισχύουν, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 13β και συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
1907/2006 (EE L 396), τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 (EE L 353)
και την κείµενη συναφή εθνική νοµοθεσία, όπως ισχύουν.»
2. Το άρθρο 2 του ν. 1565/1985, όπως ισχύει, τροποποιείται
ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από γνώµη της Τεχνικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Λιπασµάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.) του άρθρου 7, ορίζονται οι τύποι
λιπασµάτων και οι πρώτες ύλες που µπορούν να κυκλοφορούν
στη Χώρα και τα ακόλουθα στοιχεία που προσδιορίζουν κάθε λίπασµα:
α) Η ονοµασία του τύπου.
β) Τα θρεπτικά συστατικά και η σύνθεσή τους, το είδος των
λοιπών συστατικών και τα όρια της περιεκτικότητας και των δύο
κατηγοριών.
γ) Η µορφή και η ελάχιστη διαλυτότητα των θρεπτικών συστατικών.
δ) Οι φυσικές και µηχανικές ιδιότητες.

ε) Η εκκρηκτικότητα ορισµένων λιπασµάτων και τα µέτρα
ασφαλείας.
στ) Τα όρια ανοχής των θρεπτικών συστατικών.
ζ) Κάθε άλλο προσδιοριστικό στοιχείο που επιβάλλεται από
τις απαιτήσεις της γεωργίας και από την τεχνολογική εξέλιξη.»
β) Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Για την προσθήκη νέου τύπου λιπάσµατος στην απόφαση
της παραγράφου 1, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόµενου στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και η καταβολή παραβόλου, επί ποινή απαραδέκτου,
το ύψος του οποίου ορίζεται σύµφωνα µε την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης α’ της παραγράφου
1 του άρθρου 13β. Όταν το λίπασµα νέου τύπου περιέχει χηµικές
ουσίες κατά την έννοια των Κανονισµών (ΕΚ) 1907/ 2006 και
1272/2008 και της κείµενης συναφούς εθνικής νοµοθεσίας και
τα στοιχεία του απαιτούν αξιολόγηση από το Γενικό Χηµείο του
Κράτους καταβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο πριν την αξιολόγηση, αποζηµίωση, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί καθορισµού αποζηµίωσης
για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χηµείο του Κράτους.»
3. Το άρθρο 3 του ν. 1565/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 3
Όροι κυκλοφορίας λιπασµάτων
1. Οι τύποι λιπασµάτων, που καθορίζονται µε τις αποφάσεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, για να κυκλοφορούν στη
Χώρα, πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
Α. Η σφράγιση, ο τρόπος και τα µέσα συσκευασίας, να είναι,
κατά περίπτωση, ορισµένου µεγέθους και είδους και να διασφαλίζουν το απαραβίαστο, κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 2003/2003, όπως κάθε φορά ισχύει.
Β. Η σήµανση να είναι στην ελληνική γλώσσα και σε αυτή να
περιλαµβάνονται:
α) Υποχρεωτικές ενδείξεις:
αα) Ο τύπος του λιπάσµατος.
ββ) Η εγγυηµένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά που
καθορίζουν το λίπασµα, οι χηµικοί τύποι, οι µορφές και οι διαλυτότητες των θρεπτικών συστατικών.
γγ) Το εγγυηµένο καθαρό ή µικτό βάρος και για τα υγρά λιπάσµατα ο εγγυηµένος όγκος.
δδ) Τα στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων που παράγουν ή διακινούν το λίπασµα στη Χώρα.
εε) Αν το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιοµηχανικά απόβλητα, η διαχείριση των οποίων πρέπει να είναι σύµφωνη
µε τις αριθ. 80568/4225/22.3.1991 (Β’641) και 114218/31.10.1997
(Β’ 1016) υπουργικές αποφάσεις, να αναγράφεται η ένδειξη: «Το
προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιοµηχανικά απόβλητα, η διαχείριση των οποίων γίνεται σύµφωνα µε τις αριθ.
80568/4225/22.3.1991 (Β’ 641) και 114218/31.10.1997 (Β’ 1016)
υπουργικές αποφάσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.»
στστ) Αν το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης,
για τις οποίες πρέπει να τηρούνται οι υγειονοµικοί κανόνες, όπως
αυτοί ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1069/2009 (ΕΕ L 300) και
στον Κανονισµό (ΕΕ) 142/2011 (EE L 54), να αναγράφεται η ένδειξη: «Το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης και
τηρούνται οι υγειονοµικοί κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται στον
Κανονισµό (ΕΚ) 1069/2009 (ΕΕ L 300) και στον Κανονισµό (ΕΕ)
142/2011 (EE L 54), όπως κάθε φορά ισχύουν».
ζζ) Οι οδηγίες για την κατάλληλη χρήση, αποθήκευση και µεταχείριση.
ηη) Οι ενδείξεις επικινδυνότητας του λιπάσµατος, όπως αυτή
προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία περί επικινδύνων χηµικών ουσιών και µειγµάτων (Κανονισµός 1272/2008/ΕΚ και κείµενη
εθνική νοµοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν).
β) Προαιρετικές ενδείξεις:
αα) Κοκκοµετρική σύσταση (περατότητα από ορισµένα κόσκινα),
ββ) Αν το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γε-
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ωργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών (ΕΚ) 834/2007
(EE L 189) και 889/2008 (EE L 250), να αναγράφεται η ένδειξη:
«Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 834/2007 (EE L 189) και
889/2008 (EE L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν».
Γ. Να διαθέτουν δηλώσεις για τον τρόπο παραγωγής και την
προέλευση των πρώτων υλών.
Δ. Να ακολουθούν τους όρους διακίνησης και σήµανσης των
λιπασµάτων σε χύµα, κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 2003/2003, όπως κάθε φορά ισχύει.
Ε. Να παρέχεται κάθε άλλο στοιχείο σχετικό µε το προϊόν, το
οποίο επιβάλλεται από τις κείµενες διατάξεις και από την τεχνολογική εξέλιξη.
2. Τα λιπάσµατα της παραγράφου 3 του άρθρου 2, τα οποία
προορίζονται για ερευνητικούς σκοπούς και για µη γεωργική
χρήση, για να κυκλοφορούν στη Χώρα πρέπει να φέρουν ειδική
σήµανση, στην οποία να περιλαµβάνονται η χηµική σύνθεσή τους
και ο προορισµός της χρήσης τους.
3. Τα λιπάσµατα που αποκτώνται από άλλο κράτος - µέλος της
ΕΕ από, κατ’ επάγγελµα ή µη, αγρότες για ιδία χρήση στην καλλιέργειά τους, πρέπει να ανήκουν σε έναν από τους τύπους λιπασµάτων EK. Οι παραπάνω αγρότες, κατά την άφιξη του
λιπάσµατος, υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως την κατά
τόπο αρµόδια υπηρεσία και να διευκολύνουν τον έλεγχο των αρµόδιων αρχών.»
4. Το άρθρο 4 του ν. 1565/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Εµπορία και εισαγωγή λιπασµάτων
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την άσκηση εµπορίας
λιπασµάτων υποχρεούται να υποβάλει αναγγελία έναρξής της
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (A’ 32)
και να γνωστοποιεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
αυτού κάθε µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασής
του εντός τριάντα (30) ηµερών από την επέλευσή της.
2.α) Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 πωλούν λιπάσµατα αποκλειστικά και µόνο στον τελικό χρήστη εγγράφονται
από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο µητρώο επιχειρήσεων εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α, το οποίο τηρείται από αυτήν, µε την επιφύλαξη της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 13β.
β) Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 πωλούν λιπάσµατα σε επιχειρήσεις εµπορίας τύπου Α και Β, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3, καθώς και στον τελικό χρήστη, εγγράφονται από
την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων στο µητρώο επιχειρήσεων εµπορίας λιπασµάτων
τύπου Β, το οποίο τηρείται από αυτήν.
3. α) Μετά την εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο αντίστοιχο
µητρώο, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορηγεί σε αυτόν Βεβαίωση Συνδροµής
των Νοµίµων Προϋποθέσεων για την άσκηση εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α ή Β, την οποία υποχρεούται να αναρτά σε εµφανές
σηµείο στο κατάστηµα.
β) Η Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων για
την άσκηση εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β ισχύει για πέντε
(5) και τρία (3) έτη, αντίστοιχα. Οι προϋποθέσεις βάσει των
οποίων η επιχείρηση νοµίµως ασκεί εµπορία λιπασµάτων τύπου
Α και Β, επανεξετάζονται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
για επικαιροποίηση του φακέλου του.
4. α) Για την αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας λιπασµάτων της παραγράφου 1, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η καταβολή παραβόλου το ύψος του οποίου ορίζεται σύµφωνα µε την
απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 13β.
β) Για την επικαιροποίηση του φακέλου του, απαιτείται, επί
ποινή απαραδέκτου, η καταβολή παραβόλου, ποσού ίσου µε το
τριάντα τοις εκατό (30%) του παραβόλου που απαιτείται για την
αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας λιπασµάτων.
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γ) Τα παράβολα των περιπτώσεων α’ και β’ αποτελούν έσοδα
του διακεκριµένου κωδικού του Α’ Παραρτήµατος του προϋπολογισµού του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Τ.Γ.Κ.).
5. α) Η εµπορία λιπασµάτων διακόπτεται από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:
αα) Αν υποβληθεί σχετική δήλωση του ασκούντος την εµπορία
λιπασµάτων ή
ββ) αν οι εµπορικές δραστηριότητες του ασκούντος την εµπορία λιπασµάτων έπαυσαν να ασκούνται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα (12) κατά συνέχεια µηνών ή
γγ) αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την
άσκησή της, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 13β ή
δδ) στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11.
β) Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί την εµπορία λιπασµάτων υποχρεούται, µε ευθύνη του, να διακόψει την εµπορία
λιπασµάτων για όσο διάστηµα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για την άσκησή της, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου
13β και να ενηµερώσει άµεσα την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
6. Για την εισαγωγή λιπασµάτων από τρίτες χώρες, τα φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου, απαιτείται να διαθέτουν επιπροσθέτως και άδεια εισαγωγής, που εκδίδεται από την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στους
παρόχους υπηρεσιών, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, νόµιµα εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ, οι οποίοι δύνανται
να εµπορεύονται λιπάσµατα στη Χώρα χωρίς εγκατάσταση, σύµφωνα µε την αριθ. 196033/30.12.2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’ 51), όπως
κάθε φορά ισχύει.»
5. Το άρθρο 5 του ν. 1565/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 5
Έλεγχοι των λιπασµάτων
Οι έλεγχοι των λιπασµάτων πραγµατοποιούνται από τα αρµόδια όργανα του Γενικού Χηµείου του Κράτους και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε την
απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 13β.»
6. Το άρθρο 6 του ν. 1565/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 6
Εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων
1. Επίσηµος εργαστηριακός έλεγχος των λιπασµάτων διενεργείται από εργαστήρια του Γενικού Χηµείου του Κράτους, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και άλλα δηµόσια εργαστήρια, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας
κατά περίπτωση νοµοθεσίας ή ορίζονται σύµφωνα µε την απόφαση της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου13β.
2. Ο εργαστηριακός έλεγχος των λιπασµάτων διενεργείται και
σε ιδιωτικά εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων, εφόσον αυτά πληρούν τα πρότυπα διαπίστευσης της ισχύουσας νοµοθεσίας και
ορίζονται σύµφωνα µε την απόφαση της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13β.
3. Για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου
λιπασµάτων, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να
υποβάλει στην αρµόδια αρχή των Υπουργείων Οικονοµικών ή
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετική αναγγελία έναρξης,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (A’ 32). Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας, αν η αρµόδια αρχή, µετά τη διενέργεια ελέγχου, διαπιστώσει ότι
πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του
ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων, χορηγεί στον εν-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διαφερόµενο Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων,
καταχωρίζει το εργαστήριο στο µητρώο ιδιωτικών εργαστηρίων
ελέγχου λιπασµάτων που τηρείται στο οικείο Υπουργείο και αυτό
λειτουργεί νόµιµα. Η ισχύς της Βεβαίωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσής της και σε αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά ο
αριθµός µητρώου του εργαστηρίου, καθώς και η διάρκεια ισχύος
της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων. Η αρµόδια αρχή
µπορεί να απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών
από την υποβολή της αναγγελίας, σε περίπτωση που µετά τη διενέργεια ελέγχου, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. Μετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την
υποβολή της αναγγελίας έναρξης και εφόσον δεν υφίσταται η
απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου από την αρµόδια αρχή,
το ιδιωτικό εργαστήριο ελέγχου λιπασµάτων λειτουργεί ελεύθερα και καταχωρίζεται στο µητρώο.
Κατά τη λειτουργία του εργαστηρίου, σε περίπτωση που µετά
τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, χορηγείται σε αυτό Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων, στην οποία αναγράφεται
υποχρεωτικά ο αριθµός µητρώου του εργαστηρίου και ο αριθµός
του ισχύοντος πιστοποιητικού του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η ισχύς της Βεβαίωσης αρχίζει τρεις (3) µήνες
µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αναγγελίας από τον ενδιαφερόµενο. Κατά τη λειτουργία αυτού, αν µετά τη διενέργεια του
ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις του άρθρου 11. Η Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων
ισχύει για τρία (3) έτη και οι προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας
επανεξετάζονται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου για επικαιροποίηση του φακέλου του.»
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1565/1985, µετά την
περίπτωση ια’ προστίθενται περιπτώσεις ιβ’, ιγ’, ιδ’ και ιε’, ως
ακολούθως:
«ιβ) Έναν εκπρόσωπο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της
Χώρας, συναφούς γνωστικού αντικειµένου, ο οποίος ορίζεται
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ιγ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ), συναφούς γνωστικού αντικειµένου, που προτείνεται από αυτόν.
ιδ) Έναν εκπρόσωπο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, συναφούς γνωστικού αντικειµένου, ο οποίος προτείνεται
από αυτό.
ιε) Εκπρόσωπο των επαγγελµατικών οργανώσεων παραγωγών
και εµπόρων λιπασµάτων πανελλαδικής εµβέλειας, που προτείνεται από αυτές ανάλογα µε το υπό εξέταση θέµα. Σε περίπτωση
διαφωνίας µεταξύ των οργανώσεων ή σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν εκπροσώπους τους µέσα στην προθεσµία
που τάσσεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
8. Το άρθρο 11 του ν. 1565/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 11
Κυρώσεις
1. Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο:
α) Δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ σε όποιον ασκεί εµπορία
λιπασµάτων τύπου Α, χωρίς να έχει υποβάλει αναγγελία έναρξης
άσκησής της, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 ή
χωρίς να συντρέχουν για την άσκησή της οι νόµιµες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 13β.
β) Τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σε όποιον ασκεί εµπορία λιπασµάτων τύπου Β, χωρίς να έχει υποβάλει αναγγελία έναρξης
άσκησής της, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 ή
χωρίς να συντρέχουν για την άσκησή της οι νόµιµες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 13β.
γ) Χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ σε όποιον δεν γνωστοποιεί

τη µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασής του εντός
τριάντα (30) ηµερών από την επέλευση της µεταβολής αυτής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4.
δ) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, τη διενέργεια των
ελέγχων στα λιπάσµατα ή αρνείται την παροχή κάθε είδους πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος
νόµου.
ε) Δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε όποιον προβαίνει στην
έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων
χωρίς να έχει υποβάλει τη σχετική αναγγελία έναρξης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 6 ή χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις κατά τη λειτουργία του εργαστηρίου, όπως
αυτές καθορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13β.
στ) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για επιχείρηση εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για επιχείρηση εµπορίας λιπασµάτων τύπου Β, που θέτει σε κυκλοφορία, σαν λίπασµα, προϊόντα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του παρόντος νόµου και ιδίως των άρθρων 2 και
3, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13β.
Παράλληλα το προϊόν δεσµεύεται από το αρµόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 5 και απαγορεύεται η κυκλοφορία του, µέχρι να
διαπιστωθεί αν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας για την κυκλοφορία του,
µετά από αίτηµα της επιχείρησης, σύµφωνα µε την παράγραφο
2α του άρθρου 2. Σε περίπτωση που πληροί τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις και προδιαγραφές, το προϊόν αποδεσµεύεται µε
απόφαση του ως άνω αρµόδιου οργάνου ελέγχου και αποδίδεται
στη δικαιούχο επιχείρηση, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της
παραγράφου 2α του άρθρου 2. Σε αντίθετη περίπτωση και κατά
την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας το προϊόν υποβάλλεται σε ειδική µεταχείριση κατάλληλη για αλλαγή χρήσης ή κατάσχεται και
καταστρέφεται µε δαπάνες της επιχείρησης. Η αρµόδια αρχή
διασφαλίζει ότι η ειδική µεταχείριση, η κατάσχεση ή η καταστροφή διεξάγεται υπό τον έλεγχό της.
ζ) Πεντακοσίων (500) ευρώ έως και είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία λιπάσµατα, τα οποία περιέχουν θρεπτικά συστατικά που παρουσιάζουν αποκλίσεις πέραν
των επιτρεπόµενων ανοχών-διακυµάνσεων. Για τον καθορισµό
του χρηµατικού ύψους του προστίµου, ως κριτήρια επιµέτρησης,
συνεκτιµώνται σε συνδυασµό: το µέγεθος της απόκλισης, η βαρύτητα του στοιχείου που αποκλίνει, η διακινούµενη ποσότητα,
η συχνότητα της παράβασης, οι ισχυρισµοί του ενδιαφερόµενου
και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο κατά την κρίση του οργάνου
που επιβάλλει το πρόστιµο.
η) Δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία
λιπάσµατα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά που οι τιµές τους
υπερβαίνουν τη µέγιστη επιτρεπόµενη οριακή τιµή.
θ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία
λιπάσµατα, τα οποία περιέχουν ουσίες, που δεν συµπεριλαµβάνονται στην κείµενη νοµοθεσία, αλλά µε βάση νεότερα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα, το Γενικό Χηµείο του Κράτους
διαπιστώνει ότι είναι τοξικές για την υγεία των ανθρώπων, των
φυτών, των ζώων και εν γένει για το περιβάλλον. Στην περίπτωση
αυτή, κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας, το προϊόν δεσµεύεται και στη συνέχεια υποβάλλεται σε ειδική µεταχείριση κατάλληλη για αλλαγή χρήσης ή καταστρέφεται, µε έξοδα της
επιχείρησης, από το αρµόδιο ελεγκτικό όργανο του άρθρου 5. Η
αρµόδια υπηρεσία διασφαλίζει ότι η ειδική µεταχείριση, η κατάσχεση ή η καταστροφή διεξάγεται υπό τον έλεγχό της.
ι) Τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία λιπάσµατα, τα οποία κατά την έννοια της κείµενης νοµοθεσίας για τις επικίνδυνες χηµικές ουσίες και µείγµατα [Κανονισµός (ΕΚ) 1272/2008/ΕΚ (ΕΕ L 353) ή αριθ. 265/2002/3.9.2002
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β’1214), όπως ισχύουν], περιέχουν
ουσίες επικίνδυνες για την υγεία των ανθρώπων, των φυτών, των
ζώων και εν γένει για το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, κατά
την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας το προϊόν δεσµεύεται και στη
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συνέχεια, ύστερα από αξιολόγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του
Γενικού Χηµείου του Κράτους σχετικά µε την επικινδυνότητα,
υποβάλλεται σε ειδική µεταχείριση κατάλληλη για αλλαγή χρήσης ή καταστρέφεται, µε έξοδα της επιχείρησης, από το αρµόδιο
ελεγκτικό όργανο του άρθρου 5. Η αρµόδια υπηρεσία διασφαλίζει ότι η ειδική µεταχείριση, η κατάσχεση ή η καταστροφή διεξάγεται υπό τον έλεγχό της.
ια) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε όποιον χορηγεί παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία στα αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 5.
ιβ) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και επιπλέον πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε µήνα που δεν απασχολεί υπεύθυνο
επιστήµονα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία σε όποιον διαθέτει λιπάσµατα ώρες και ηµέρες που δεν παρευρίσκεται στο σηµείο πώλησης υπεύθυνος επιστήµονας.
ιγ) Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου
3 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200) ευρώ έως
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Για τον καθορισµό του χρηµατικού
ύψους του προστίµου, ως κριτήρια επιµέτρησης, συνεκτιµώνται
σε συνδυασµό: η πολλαπλότητα της παράβασης, η διακινούµενη
ποσότητα, η συχνότητα της παράβασης, οι ισχυρισµοί του ενδιαφερόµενου και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο κατά την κρίση
του οργάνου που επιβάλλει το πρόστιµο.
ιδ) Δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε όποιον δεν ενηµερώνει τα
αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 5, προκειµένου να θέσει
σε έλεγχο ενδοενωσιακά αποκτώµενα ή εγχώρια παραγόµενα λιπάσµατα.
ιε) Δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε όποιον διαθέτει, σαν λίπασµα, προϊόν που έχει αποκτηθεί σαν πρώτη ύλη.
ιστ) Χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στους ασκούντες εµπορία λιπασµάτων που δεν αναρτούν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµα τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία υποχρεώσεις τους, όπως τη Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων, καθώς και που δεν υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σύµφωνα µε την κείµενη εθνική νοµοθεσία.
ιζ) Πεντακοσίων (500) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία λιπάσµατα, των οποίων τα
φυσικά ή/και χηµικά χαρακτηριστικά τους έχουν υποβαθµισθεί ή
αλλοιωθεί. Για τον καθορισµό του χρηµατικού ύψους του προστίµου, ως κριτήρια επιµέτρησης, συνεκτιµώνται σε συνδυασµό:
η έκταση της υποβάθµισης ή της αλλοίωσης του προϊόντος, η
διακινούµενη ποσότητα, η συχνότητα της παράβασης, οι ισχυρισµοί του ενδιαφερόµενου και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο
κατά την κρίση του οργάνου που επιβάλλει το πρόστιµο.
ιη) Πεντακοσίων (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
σε όποιον αποθηκεύει λιπάσµατα εκτεθειµένα σε καιρικά φαινόµενα, που µπορούν να αλλοιώσουν τα φυσικά ή χηµικά τους χαρακτηριστικά, τη συσκευασία τους και να προκαλέσουν ρύπανση
του περιβάλλοντος. Για τον καθορισµό του χρηµατικού ύψους
του προστίµου, ως κριτήρια επιµέτρησης, συνεκτιµώνται σε συνδυασµό: η ποσότητα του λιπάσµατος, η συχνότητα της παράβασης, οι ισχυρισµοί του ενδιαφερόµενου και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο κατά την κρίση του οργάνου που επιβάλλει το πρόστιµο.
ιθ) Χιλίων (1.000) ευρώ, σε όποιον, κατ’ επάγγελµα ή µη, αγρότη αποκτά από άλλο κράτος - µέλος για ιδία χρήση στην καλλιέργειά του λίπασµα, και δεν ενηµερώνει εγγράφως την κατά τόπο
αρµόδια υπηρεσία και
κ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε όποιον, κατ’ επάγγελµα ή
µη, αγρότη αποκτά από άλλο κράτος - µέλος για ιδία χρήση και
χρησιµοποιεί στην καλλιέργειά του λίπασµα ακατάλληλο, βλαπτικό και επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και
των φυτών, µε ουσίες που µολύνουν το περιβάλλον ή µειώνουν
τη γονιµότητα του εδάφους και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.
κα) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε επιχείρηση που πωλεί ή
αγοράζει λιπάσµατα από άλλη επιχείρηση που δεν είναι καταχωρισµένη στο µητρώο εµπόρων λιπασµάτων.
2. Αν υπάλληλος των Υπουργείων Οικονοµικών ή Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων ή µέλος της ΤΕ.Γ.Ε.Λ. αποκαλύπτει, σε
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µη αρµόδιο πρόσωπο, οποιοδήποτε τεχνικό, βιοµηχανικό ή εµπορικό στοιχείο σχετικό µε τα λιπάσµατα, το οποίο περιήλθε σε
γνώση του από τον παρασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του και
για το οποίο αυτός είχε ζητήσει από την αρµόδια υπηρεσία να
τηρηθεί το απόρρητο, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
(1) έτους και χρηµατική ποινή, το ύψος της οποίας κυµαίνεται
από χίλια πεντακόσια (1.500) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Η
ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση αυτού που ζηµιώθηκε από την αποκάλυψη του απορρήτου.
3. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές και τα πρόστιµα των παραγράφων 1 και 2 διπλασιάζονται και σε περίπτωση τρίτης υποτροπής τριπλασιάζονται. Σε περίπτωση τρίτης υποτροπής των
παραβάσεων των περιπτώσεων δ’, στ’ και των υποπεριπτώσεων
ββ’, δδ’ της περίπτωσης ζ’, καθώς και των περιπτώσεων η’, θ’, ι’
και ια’ της παραγράφου 1, παράλληλα µε τον τριπλασιασµό των
ποινών και των προστίµων, αίρεται το δικαίωµα εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β για χρονικό διάστηµα από ένα µήνα έως
ένα έτος.
4. Τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα:
α) Όποιος, χωρίς να έχει εγγραφεί στο µητρώο επιχειρήσεων
εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β της παραγράφου 2 του άρθρου 4, διαθέτει λιπάσµατα που δεν πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις των λιπασµάτων της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
β) Όποιος, πάνω από µία φορά υποπίπτει στην ίδια παράβαση
των υποπεριπτώσεων ββ’ και δδ’ της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1.
γ) Όποιος πάνω από τρεις φορές, υποπίπτει στην ίδια παράβαση των περιπτώσεων α’, β’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1.
5. Για τις παραβάσεις που διώκονται και ποινικά, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4, τα πρόστιµα των παραγράφων 1, 2 και 3 επιβάλλονται ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης. Αν το
αρµόδιο ποινικό Δικαστήριο εκδώσει αµετάκλητη αθωωτική απόφαση για την ίδια παράβαση, στην οποία διαπιστώνεται, µετά δυνάµεως δεδικασµένου, ότι δεν έχουν τελεσθεί ή λάβει χώρα τα
πραγµατικά περιστατικά επί των οποίων έχει στηριχθεί η επιβολή
της κύρωσης, εκδίδεται υπέρ της επιχείρησης ατοµικό φύλλο έκπτωσης του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος προηγουµένως προσκοµίσει
στην αρµόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του
προστίµου επίσηµο αντίγραφο της ως άνω αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης τους Δικαστηρίου.
6. Όταν η δήλωση ή οι ενδείξεις επί της συσκευασίας, ως προς
τη σύνθεση του προϊόντος, παρουσιάζουν αποκλίσεις µεγαλύτερες των επιτρεπόµενων ανοχών που καθορίζονται στην κείµενη
νοµοθεσία, οι παραβάτες υποχρεούνται να καταβάλουν τα έξοδα
της εργαστηριακής επανεξέτασης προσαυξηµένα κατά 100%, τα
οποία αποδίδονται υπέρ του φορέα, που υποδεικνύει το δηµόσιο
εργαστήριο ελέγχου λιπασµάτων που διενεργεί τον έλεγχο. Το
ύψος των εξόδων ανάλυσης και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης αυτών καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 3 του
άρθρου 13β.
7. Το διοικητικό πρόστιµο όλων των περιπτώσεων της παραγράφου 1 επιβάλλεται από την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 13β, µε
βάση την έκθεση ελέγχου που συντάσσεται από τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 5. Η απόφαση επιβολής του διοικητικού προστίµου επιδίδεται στον ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 47, 48, 50 έως και
57 του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας», όπως
ισχύει.
8. Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίµου της
παραγράφου 7, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει ένσταση
στην αρµόδια υπηρεσία που την εξέδωσε, εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοσή της. Η αρµόδια υπηρεσία αποφασίζει την
ακύρωση, εν όλω ή εν µέρει ή την τροποποίηση της απόφασης
ή την απόρριψη της ένστασης, µετά από εισήγηση της ΤΕ.Γ.Ε.Λ.,
η οποία εξετάζει τη νοµιµότητα και την ουσία της απόφασης επιβολής προστίµου. Η απόφαση επί της ένστασης γνωστοποιείται
στον ενιστάµενο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
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άσκησή της και κατά αυτής ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται
από τον προσφεύγοντα στο αρµόδιο όργανο επιβολής του προστίµου.»
9. Μετά το άρθρο 11 του ν. 1565/1985 προστίθεται άρθρο 11α
ως ακολούθως:
«Άρθρο 11α
Ρήτρα διασφάλισης
Η κυκλοφορία και η διάθεση στην αγορά λιπασµάτων, εκτός
αυτών που χαρακτηρίζονται ως «Λιπάσµατα ΕΚ» σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 2003/2003, µολονότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος νόµου, µπορεί να απαγορευτεί µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, όταν στα λιπάσµατα αυτά διαπιστωθούν χαρακτηριστικά που συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια,
την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή κίνδυνο για
το περιβάλλον.»
10. Μετά το άρθρο 13α του ν. 1565/1985, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 13β ως ακολούθως:
«Άρθρο 13β
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται:
α) Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 2α του άρθρου
2.
β) Οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι αρµόδιες αρχές και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή της παραγράφου 2α του άρθρου 2.
γ) Οι απαιτούµενες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά των
πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των λιπασµάτων της παραγράφου 2α του άρθρου 2.
δ) Το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για την αναγγελία
έναρξης άσκησης εµπορίας λιπασµάτων, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4.
ε) Η διαδικασία, τα αρµόδια όργανα ελέγχου, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας, η διαδικασία επανεξέτασης των λιπασµάτων, η δυνατότητα προσφυγής του ενδιαφεροµένου, οι προθεσµίες
αποστολής των αποτελεσµάτων των αναλύσεων, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα προκειµένου να δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια των ελέγχων
από τα αρµόδια όργανα και τα απαιτούµενα παράβολα και δικαιολογητικά για το σκοπό αυτόν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 5.
στ) Τα αρµόδια δηµόσια εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων, ο
τρόπος κάλυψης των δαπανών ανάλυσης και εξέτασης των λιπασµάτων από αυτά, οι υπόχρεοι καταβολής των ως άνω δαπανών,
τα της είσπραξης, βεβαίωσης και απόδοσής τους και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου
6.
ζ) αα) Οι αρµόδιες αρχές των Υπουργείων Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις οποίες υποβάλλεται η
αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου
λιπασµάτων, οι οποίες προβαίνουν σε διοικητικό και επιτόπιο
έλεγχο και χορηγούν τη Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων και οι οποίες προβαίνουν σε διοικητικό και επιτόπιο
έλεγχο κατά τη λειτουργία των ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου
λιπασµάτων.
ββ) Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα
τυχόν απαιτούµενα παράβολα για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων και για την επανεξέταση
της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την επικαιροποίηση του φακέλου.
γγ) Οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου λιπασµάτων.
δδ) Οι προϋποθέσεις για τη διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού
εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων.

εε) Ο τρόπος κάλυψης των δαπανών ανάλυσης και εξέτασης
των λιπασµάτων από τα ιδιωτικά εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων, οι υπόχρεοι καταβολής των ως άνω δαπανών, τα της είσπραξης, βεβαίωσης και απόδοσής τους και κάθε σχετικό θέµα.
στστ) Τα αρµόδια ιδιωτικά εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων.
ζζ) Κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6.
η) Τα της είσπραξης, βεβαίωσης και απόδοσης των διοικητικών
προστίµων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και κάθε σχετικό
θέµα. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος
των προστίµων του άρθρου 11, µετά την πάροδο δύο (2) ετών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
θ) Τα αναγκαία συµπληρωµατικά, οργανωτικά και εκτελεστικά
µέτρα για την εκτέλεση των διατάξεων των κανονισµών και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναγκαίες
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη µεταφορά των οδηγιών των ιδίων ως άνω οργάνων για τα λιπάσµατα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να µετατάσσονται στοιχεία
από την υποπερίπτωση α’ «Υποχρεωτικές ενδείξεις» της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 στην υποπερίπτωση β’
«Προαιρετικές ενδείξεις» της ίδιας ως άνω περίπτωσης Β’, και
αντίστροφα.
3. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος των
εξόδων εργαστηριακής εξέτασης που διενεργούνται από δηµόσια εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων, καθώς και τα της είσπραξης, βεβαίωσης και απόδοσής αυτών και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το
ύψος των εξόδων εργαστηριακής εξέτασης που διενεργούνται
από δηµόσια εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων που υπάγονται σε
αυτό, καθώς και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης αυτών και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται:
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, προκειµένου να ασκούν εµπορία λιπασµάτων τύπου Α, χωρίς την
υποχρέωση εγγραφής στο αντίστοιχο µητρώο.
β) Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
αα) στις οποίες υποβάλλεται αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας λιπασµάτων και γνωστοποιείται η µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης των φυσικών και νοµικών
προσώπων που ασκούν εµπορία λιπασµάτων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 4.
ββ) για τη χορήγηση των Βεβαιώσεων Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
γ) οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την έκδοση των αδειών εισαγωγής της παραγράφου 6 του άρθρου 4.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΤΕ.Γ.Ε.Λ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β και για την επανεξέταση της συνδροµής
των προϋποθέσεων για την άσκησή της, τα της εγγραφής στο
µητρώο επιχειρήσεων εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β, οι
υποχρεώσεις των ασκούντων εµπορία λιπασµάτων και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 4.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται:
α) Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε απόφαση της οποίας επιβάλλονται οι κυρώσεις
των περιπτώσεων α’ έως και δ’ και στ’ έως και κα’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, καθώς και της περίπτωσης ε’ της ιδίας ως
άνω παραγράφου, σε περίπτωση που αρµόδιος φορέας για τη
χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέ-
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σεων για τη λειτουργία ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
β) Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ενώπιον της οποίας εκτίθενται οι απόψεις του ενδιαφεροµένου επί της εκθέσεως ελέγχου της παραγράφου 7 του
άρθρου 11.
7. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του παρόντος
άρθρου ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση των προϋφισταµένων διατάξεων.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3955/2011 (Α’ 89)
1. Το άρθρο 1 του ν. 3955/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Ορισµοί
1. Ως αγροτικά προϊόντα θεωρούνται τα προϊόντα τα οποία παράγονται στη Χώρα και είναι προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας,
της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε είδους
εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας και µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο
προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
2. Ως αγροτικά εφόδια και εισροές θεωρούνται τα προϊόντα
κάθε µορφής τα οποία παράγονται στη Χώρα ή εισάγονται σε
αυτήν και χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία και για τους σκοπούς της παραγωγής των προϊόντων της παραγράφου 1.
3. Ως έµπορος αγροτικών προϊόντων θεωρείται κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, που έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 ( Α’ 297) και αγοράζει ή διαµεσολαβεί
στην αγορά εγχώρια παραγόµενων αγροτικών προϊόντων, από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 ( Α’ 151) ή
από συλλογικές οργανώσεις των ανωτέρω προσώπων, µε σκοπό
την πώληση, µεταπώληση, µεταποίηση ή και διάθεσή τους στην
αγορά µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο.
4. Ως έµπορος εφοδίων και εισροών θεωρείται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, που έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 και προµηθεύει τα εγγεγραµµένα στο Μ.Α.Α.Ε. πρόσωπα ή τις συλλογικές οργανώσεις τους µε τα προϊόντα της παραγράφου 2.»
2. Το άρθρο 2 του ν. 3955/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Ίδρυση Μητρώου
Στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ιδρύεται και λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τίτλο «Ενιαίο Μητρώο
Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών», (στο
εξής Μητρώο), το οποίο είναι διασυνδεδεµένο µε την ηλεκτρονική βάση του Γ.Ε.ΜΗ..»
3. Το άρθρο 3 του ν. 3955/2011 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλοι οι έµποροι
αγροτικών προϊόντων και οι έµποροι εφοδίων και εισροών του
άρθρου 1, οι οποίοι έχουν λάβει αντίστοιχο Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Η µη εγγραφή στο Μητρώο επιφέρει τις
συνέπειες της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6.
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο
Μ.Α.Α.Ε. δεν υποχρεούνται να εγγραφούν και στο Μητρώο, εφόσον εµπορεύονται αποκλειστικά προϊόντα δικής τους παραγωγής.»
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η εµπορία των αγροτικών προϊόντων και αγροτικών εφο-
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δίων και εισροών διενεργείται µόνο ως προς το είδος της δραστηριότητας και τα αγροτικά προϊόντα και εφόδια και εισροές
για τα οποία ο έµπορος έχει καταχωριστεί στο Μητρώο.»
4. Το άρθρο 4 του ν. 3955/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο
1. Για την εγγραφή στο Μητρώο οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. α) Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 (Α’75), (στο εξής αίτηση – υπεύθυνη δήλωση), µόνο
ηλεκτρονικά, σε βάση πληροφοριών που τηρείται και ενηµερώνεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέσω ψηφιακής υπηρεσίας αναρτηµένης στον επίσηµο ιστότοπο του ίδιου Υπουργείου.
β) Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης
γίνεται κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 και στην
παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α’125). Η εγγραφή των
εµπόρων στο Μητρώο γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης.
3. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόµενοι:
α) αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των νοµίµων εκπροσώπων τους,
β) παρέχουν άδεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων να δηµοσιοποιήσει, δια του Μητρώου, την ταυτότητα,
τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ., τον τοµέα εµπορικής δραστηριότητας, τον
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Κ.Α.Δ.,
γ) βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγµα
διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007
(Α’153). Αν υπάρχει εκκρεµής αίτηση πτώχευσης ή διαδικασία
συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης
των πιστωτών βεβαιώνουν ότι θα ενηµερώσουν άµεσα για την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης,
δ) αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε δικαστική συµπαράσταση και αν πρόκειται για νοµικά
πρόσωπα ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση,
ε) αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση,
στ) βεβαιώνουν ότι είναι φορολογικά ενήµεροι,
ζ) βεβαιώνουν ότι οι αιτούντες και επί νοµικών προσώπων οι
νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών δεν έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα
για τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήµατα, καθώς και για αδικήµατα
του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955 (Α’282), όπως ισχύει,
η) βεβαιώνουν ότι θα ενηµερώσουν άµεσα τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης για οποιαδήποτε µεταβολή των
στοιχείων ή των έννοµων καταστάσεών τους, που βεβαιώνονται
µε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
Τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης επαληθεύονται ηλεκτρονικά από τους εγγεγραµµένους εµπόρους σε ετήσια βάση.
4. Οι έµποροι αγροτικών προϊόντων καταθέτουν επιπρόσθετα
εγγυητική επιστολή, ετήσιας διάρκειας, από αναγνωρισµένα τραπεζικά ιδρύµατα. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα αντικειµενικά κριτήρια, µε
βάση τα οποία ορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο
επαναπροσδιορισµός και η αντικατάστασή της, η αποδέσµευσή
της, τα κριτήρια απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, ειδικά θέµατα για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται
ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες που αφορούν στην υποβολή των
αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων, στην εγγραφή των αιτούντων,
στο ακριβές περιεχόµενο του Μητρώου, στα δεδοµένα που καταγράφονται σε αυτό, στους ελέγχους που ασκούνται στους εγγεγραµµένους στο Μητρώο εµπόρους και κάθε σχετικό θέµα. Με
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την ίδια απόφαση µπορεί να τροποποιείται το περιεχόµενο της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3.»
5. Το άρθρο 6 του ν. 3955/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διοικητικές κυρώσεις
1. Με απόφαση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αγροτικής
Πολιτικής και Τεκµηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιβάλλονται οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:
α) Προσωρινή διαγραφή του εγγεγραµµένου εµπόρου από το
Μητρώο, αν:
αα) ο έµπορος δεν επαληθεύσει εµπρόθεσµα τα στοιχεία της
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4, και για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται η σχετική εκκρεµότητα,
ββ) ο έµπορος παραπεµφθεί αµετάκλητα για τα αδικήµατα της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήµατα του άρθρου
1 του ν.δ. 3424/1955, όπως ισχύει και µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης,
γγ) ο έµπορος έχει κάνει ανακριβή ή ψευδή συµπλήρωση της
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και έως ότου, ανάλογα µε το στοιχείο ή τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ψευδώς ή ανακριβώς, διαγραφεί οριστικά ή επανεγγραφεί στο Μητρώο, µε απόφαση του
προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης,
δδ) ο έµπορος δεν έχει ενηµερώσει άµεσα τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης για τη µεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, όπως ορίζεται
στην περίπτωση η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4, και για όσο
χρονικό διάστηµα υφίσταται η σχετική εκκρεµότητα,
εε) δεν γίνει επαναπροσδιορισµός του ύψους και αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε την απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4
και µέχρι την προσκόµιση της νέας εγγυητικής επιστολής,
στστ) γίνει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 και για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται η οικονοµική απαίτηση που αναφέρεται στην καταγγελία.
β) Οριστική διαγραφή του εγγεγραµµένου εµπόρου από το
Μητρώο, αν:
αα) ο έµπορος καταδικαστεί αµετάκλητα για τα αδικήµατα της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήµατα του άρθρου
1 του ν.δ. 3424/1955, όπως ισχύει,
ββ) διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή και ο έµπορος δεν δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, µε βάση τα πραγµατικά του στοιχεία,
γγ) ο έµπορος διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ.,
δδ) διαπιστωθεί η άσκηση εµπορίας αγροτικών προϊόντων από
τον έµπορο ή από παρένθετο πρόσωπο ή από συνδεδεµένο µε
αυτόν έµπορο ή από επιχείρηση συµφερόντων του, κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαγραφής του εµπόρου από το Μητρώο.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης, ζητά από την εκδούσα τράπεζα
την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, εφόσον έµπορος
αγροτικών προϊόντων καταστεί υπερήµερος, ως προς την εγγράφως συµφωνηθείσα ηµεροµηνία πληρωµής αγρότη ή συλλογικής
οργάνωσης αγροτών ή, αν δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία, καθυστερήσει την πληρωµή τους για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν των προϊόντων.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης, στην
οποία υποβάλλει την καταγγελία ο ενδιαφερόµενος, καλεί εγγράφως σε ακρόαση τον καταγγελθέντα έµπορο, προκειµένου να
καταθέσει υπόµνηµα µε τις απόψεις του, το οποίο µπορεί να αναπτύξει και προφορικά ενώπιον του προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης

εισηγείται αιτιολογηµένα την κατάπτωση ή µη της εγγυητικής
επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της εγγυητικής
επιστολής παραµένει στη διάθεση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και µπορεί να αναζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο κατά τις διατάξεις των άρθρων 982 επ. του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιµο, αν:
α) Πραγµατοποιηθούν εµπορικές πράξεις συναφείς µε τα
αγροτικά προϊόντα, εφόδια και εισροές χωρίς να έχει προηγηθεί
εγγραφή στο Μητρώο ή χωρίς να γίνει αναγραφή του Ειδικού
Αριθµού Εγγραφής (Ε.Α.Ε.). Το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου καθορίζεται στο 30% του ποσού των συναλλαγών που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα που ο έµπορος
δεν ήταν εγγεγραµµένος στο Μητρώο ως όφειλε ή στο 30% του
ποσού των συναλλαγών που πραγµατοποίησε χωρίς αναγραφή
του Ε.Α.Ε..
β) Διαπιστωθεί ότι ο εγγεγραµµένος έµπορος πραγµατοποίησε την εγγραφή του µε ψευδή στοιχεία ενώ, σύµφωνα µε τα
πραγµατικά του στοιχεία, δεν δικαιούται να εγγραφεί. Το ύψος
του επιβαλλόµενου προστίµου καθορίζεται στο 30% του ποσού
των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα που ο έµπορος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Μητρώο.
γ) Διαπιστωθεί ότι ο εγγεγραµµένος έµπορος δήλωσε στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ψευδή στοιχεία αναφορικά µε τον
προσδιορισµό του ύψους της εγγυητικής επιστολής ή την απαλλαγή από αυτήν. Το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου καθορίζεται στο 30% του ποσού των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα που είχε κατατεθεί εγγυητική επιστολή του εµπόρου βασιζόµενη σε ψευδή στοιχεία ή κατά
το χρονικό διάστηµα που ο έµπορος είχε απαλλαγεί από την κατάθεσή της χωρίς να το δικαιούται.
Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εµπόρου, το ύψος
του προστίµου, που επιβάλλεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’,
β’ και γ’, καθορίζεται στο 50% του ποσού των κατά περίπτωση
αναφερόµενων συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση επόµενης
υποτροπής στο 100% του ποσού αυτών. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται ως δηµόσια έσοδα, εισπράττονται κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
και αποτελούν έσοδα του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
4. Κατά των αποφάσεων του προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης, µε τις οποίες επιβάλλεται
προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το Μητρώο και κατά των
αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τις οποίες επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιµο, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση
Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση των κυρωτικών αποφάσεων
στον ενδιαφερόµενο. Για την εξέταση των ενστάσεων συνιστάται
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τριµελής επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποτελείται από έναν προϊστάµενο
Διεύθυνσης τοµέα ζωϊκής παραγωγής, έναν προϊστάµενο Διεύθυνσης τοµέα φυτικής παραγωγής και έναν προϊστάµενο Διεύθυνσης τοµέα κτηνιατρικής, που αναπληρώνονται από τους κατά
νόµο αναπληρωτές τους. Αν ο ενιστάµενος ασκεί εξ ολοκλήρου
ή µερικώς εµπόριο προϊόντων της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων ή
της υδατοκαλλιέργειας, στην τριµελή επιτροπή ενστάσεων συµµετέχει, αντί του προϊσταµένου Διεύθυνσης τοµέα φυτικής παραγωγής, προϊστάµενος Διεύθυνσης τοµέα αλιείας, που
αναπληρώνεται από τον κατά νόµο αναπληρωτή του. Καθήκοντα
γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης, µε τον αναπληρωτή του. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων συγκροτείται η ως άνω τριµελής επιτροπή ενστάσεων,
ορίζονται τα µέλη της και ρυθµίζεται ο τρόπος λειτουργίας της
και κάθε σχετικό θέµα. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της
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τριµελούς επιτροπής, η οποία εξετάζει τη νοµιµότητα και την
ουσία των ενστάσεων. Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3955/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Με σκοπό τον καλύτερο εντοπισµό των υπευθύνων για φαινόµενα αισχροκέρδειας στην αγορά αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και
Τεκµηρίωσης µπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία του Μητρώου µε
το Παρατηρητήριο Τιµών, το οποίο λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»
Άρθρο 51
Εργαστηριακές αναλύσεις τροφίµων
Οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών, Τµηµάτων, Τοµέων ή Κατευθύνσεων Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Κτηνιατρικής των Πανεπιστηµίων της χώρας ή
πτυχίου αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους - µέλους της ΕΕ ή ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, κατά την άσκηση των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων θ’, κ’, µβ’, µγ’ και µδ’ του άρθρου 8, των
περιπτώσεων ζ’, ι’, κγ’ και κδ’ της παρ. 1 του άρθρου 9, των παραγράφων ε’, στ’ και κη’ του άρθρου 12 και της περίπτωσης κζ’
της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 344/ 2000 (Α’ 297), µπορεί να
εκτελούν και να υπογράφουν και χηµικές, µοριακές και µικροβιολογικές αναλύσεις τροφίµων επί αµοιβή, καθώς και να διευθύνουν δηµόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο που διενεργεί τις ανωτέρω
αναλύσεις.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και για τους
κατόχους πτυχίου Τµηµάτων Βιολογίας, Σχολών Πανεπιστηµίων
της Χώρας ή πτυχίου αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της ηµεδαπής ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή ισότιµου πτυχίου ή
διπλώµατος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε..
Άρθρο 52
Πολυλειτουργικό Αγρόκτηµα
1. Ως «Πολυλειτουργικό Αγρόκτηµα» ορίζεται η αγροτική εκµετάλλευση, η οποία λειτουργεί µε έµφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποία διαθέτει
τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιµη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής µεταποίησης. Επιτρέπεται η λειτουργία δικτύου Πολυλειτουργικών Αγροκτηµάτων, ανά την Ελληνική Επικράτεια.
2. Στόχος του Πολυλειτουγικού Αγροκτήµατος είναι:
α) Η επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας.
β) Η γνωριµία µε παραδοσιακά επαγγέλµατα, ντόπιες καλλιεργητικές µεθόδους παραγωγής και παραγωγικές διαδικασίες, οι
οποίες σπανίζουν ή έχουν εκλείψει.
γ) Η γνωριµία µε τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθηµερινής ζωής των κατοίκων µιας περιοχής, τα ήθη και τα έθιµα,
καθώς και τη ζεστή ανθρώπινη ελληνική φιλοξενία.
δ) Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέµατα της προστασίας
του περιβάλλοντος και της αυτόχθονης χλωρίδας και πανίδας.
ε) Η γνωριµία µε τα πολιτισµικά στοιχεία µιας περιοχής, µέσα
από την οργάνωση επισκέψεων σε ιστορικά και λοιπά τοπικά
αξιοθέατα, καθώς και τη συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.
Το κάθε Πολυλειτουργικό Αγρόκτηµα µπορεί, εφόσον διαθέτει
τις κατάλληλες υποδοµές και δυνατότητες, να αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης υγείας,
καθώς και αθλητισµού. Δύναται να δηµιουργεί συνεργατικές
δράσεις µε τις γειτνιάζουσες παραγωγικές µονάδες γεωργίας,
κτηνοτροφίας, µε επιχειρήσεις µεταποίησης και τυποποίησης,
καθώς και µε τα κατά τόπους µουσεία, µνηµεία και αρχαιολογι-
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κούς χώρους που προάγουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική
κληρονοµιά της περιοχής, ιδιαίτερα µε αυτά που είναι συνυφασµένα µε τον παραγωγικό πολιτισµό του τόπου.
3. Για τη διάκριση του Πολυλειτουργικού Αγροκτήµατος από
άλλες επιχειρήσεις κατοχυρώνεται σήµα, σύµφωνα τις κείµενες
διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α’86), δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης του οποίου έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 53
Ρυθµίσεις Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), το οποίο
ιδρύθηκε µε το ν. 4160/1929 (Α’ 198), µπορεί να παρέχει τη συνδροµή του σε οργανισµούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, για την επίλυση ζητηµάτων του αντικειµένου του, µέσω γνωµοδοτήσεων,
µελετών πεδίου και συµβουλευτικών δραστηριοτήτων, χηµικών
αναλύσεων εν γένει, λοιπών εξετάσεων και βιοδοκιµών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης µεταπτυχιακών προγραµµάτων
και λοιπών προγραµµάτων, έναντι αµοιβής, το ύψος της οποίας
καθορίζεται µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΜΦΙ. Τα
προκύπτοντα έσοδα κατατίθενται σε διακεκριµένο κωδικό εσόδων του ΜΦΙ και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών ερευνητικών και επιστηµονικών σκοπών.
Άρθρο 54
Τροποποίηση του α.ν. 1079/1938
«Περί του τρόπου της εκτελέσεως
του κληροδοτήµατος Π. Τριανταφυλλίδου» (Α’ 54)
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1079/1938, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον α.ν. 1778/1939 (Α’ 225),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το «Πρότυπον Τριανταφυλλίδειον Γεωργικόν Ίδρυµα» µετονοµάζεται σε «Πρότυπο Τριανταφυλλίδειο Σταθµό Ορεινής Οικονοµίας Βυτίνας». Η οργάνωση, η λειτουργία, καθώς και ο
τρόπος δραστηριοποίησης του παραπάνω πρότυπου Σταθµού
για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης της ορεινής οικονοµίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
Άρθρο 55
Ρυθµίσεις Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισµού - «ΔΗΜΗΤΡΑ»
1. Οι πιστοποιηµένοι, από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό
- «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ»), γεωργικοί σύµβουλοι και
συνεργάτες γεωργικών συµβούλων καταβάλλουν στον Οργανισµό ποσοστό 2% επί της αµοιβής που λαµβάνουν από τους γεωργούς για τις παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες, το οποίο
κατατίθεται σε διακεκριµένο κωδικό εσόδων του ΕΛ.Γ.Ο. - «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους διαχείρισης
του Συστήµατος Παροχής Γεωργικών Συµβουλών.
2. α) Στον ΕΛ.Γ.Ο. - «ΔΗΜΗΤΡΑ» συνιστάται και λειτουργεί Επιστηµονικό Συµβούλιο (Ε.Σ.), το οποίο είναι επταµελές και αποτελείται από:
αα) Πέντε (5) επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, µε αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και
τεχνολογία, από τους οποίους τέσσερις (4) καθηγητές Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή ερευνητές βαθµίδας Α’ εν ενεργεία
ή µη, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ββ) Δύο (2) ερευνητές βαθµίδας Α’, που εκλέγονται µαζί µε
τους αναπληρωτές τους µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο
του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Ο. - «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Τον Πρόεδρο του Ε.Σ. µαζί µε τον αναπληρωτή του ορίζει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων από τους επιστήµονες της υποπερίπτωσης αα’.
Τα θέµατα στο Ε.Σ. εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής
Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. - «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος µετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. µπορεί να συµ-
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µετέχει, χωρίς ψήφο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισµού.
β) Τα µέλη του Ε.Σ. µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Η θητεία των µελών του Ε.Σ. είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.
δ) Χρέη γραµµατέα του Ε.Σ. ασκεί υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» που ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του
Οργανισµού.
ε) Για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας µπορεί να λαµβάνουν αποζηµίωση, που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από
πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισµού, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του ν. 4024/2011 (Α’226).
στ) Με τον Κανονισµό Λειτουργίας του Ε.Σ. που καταρτίζεται
από το Δ.Σ. του Οργανισµού, µετά από πρόταση του Ε.Σ., ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του
Ε.Σ..
ζ) Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) Αξιολογεί και αποτιµά το ερευνητικό έργο των Ινστιτούτων του Οργανισµού και
συντάσσει ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των ερευνητικών προγραµµάτων, την οποία και υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισµού.
ββ) Εισηγείται την έγκριση των ερευνητικών προγραµµάτων των
Ινστιτούτων του Οργανισµού µε προτεραιότητα την εφαρµοσµένη αγροτική έρευνα. γγ) Εισηγείται στο Δ.Σ. το διορισµό ή
την πρόσληψη και την προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού,
µετά από γνώµη της οικείας επιτροπής της περίπτωσης η’. Η εισήγηση του Ε.Σ. προς το Δ.Σ. του Οργανισµού για την πρόσληψη
και προαγωγή ερευνητών αποτελεί για το Δ.Σ. σύµφωνη γνώµη.
δδ) Γνωµοδοτεί στο Δ.Σ. για την ύπαρξη των απαραίτητων επιστηµονικών προσόντων κατά τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών των Ινστιτούτων του Οργανισµού ή την ανανέωση της
θητείας τους. εε) Γνωµοδοτεί σε ειδικά ερωτήµατα και σε κάθε
άλλο θέµα που παραπέµπει σε αυτό το Δ.Σ.. στστ) Γνωµοδοτεί
για την ύπαρξη των απαραίτητων επιστηµονικών προσόντων
κατά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής
Έρευνας.
η) Για την υποβοήθηση του έργου του Ε.Σ. συνιστώνται µε
απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού, ύστερα από πρόταση του
Ε.Σ. επιτροπές κρίσης ερευνητικών προγραµµάτων και αποτελεσµάτων των προγραµµάτων έρευνας κατά ειδικότητα, καθώς και
επιτροπές αξιολόγησης για πρόσληψη και προαγωγή ερευνητικού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντικείµενο κάθε επιτροπής και κάθε σχετικό θέµα.
3.α. Ειδικώς για την εφαρµογή της διαδικασίας πρόσληψης,
προαγωγής και τοποθέτησης των ερευνητών του ΕΛ.Γ.Ο. - «ΔΗΜΗΤΡΑ» εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
1845/1989 (Α’ 102), όπως ίσχυε στις 21.8.2011.
3.β. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ» δύναται µε απόφασή
του να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
στον Διευθύνοντα Σύµβουλο και στους προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και λοιπών υπηρεσιακών µονάδων του Οργανισµού.

κές Ενότητες. Ειδικά, για τις Αγορές Παραγωγών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, µε συµφωνία των Αγορών Παραγωγών µπορούν να συµµετέχουν σε αυτές παραγωγοί όµορων
σε αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών Στερεάς
Ελλάδας και Πελοποννήσου, παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Δικαίωµα
συµµετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών
αγορών.
β) Για την οργάνωση των Αγορών Παραγωγών, απαιτείται η
σύσταση αυτοδιαχειριζόµενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισµός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η
κατάρτιση εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας τους.
γ) Οι Αγορές Παραγωγών λειτουργούν ηµέρα Σάββατο, εκτός
και αν τοπικές ιδιαιτερότητες επιβάλουν τη λειτουργία τους άλλη
εργάσιµη ηµέρα, είτε σε δηµόσιο χώρο, µε ευθύνη του οικείου
Δήµου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό
χώρο µε ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.
δ) Η έναρξη λειτουργίας, η µετακίνηση ή η κατάργηση των
Αγορών Παραγωγών, γίνεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη
της οικείας Περιφέρειας, µετά από αίτηµα του αυτοδιαχειριζόµενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώµη του οικείου
Δήµου και της Υπηρεσίας Τροχαίας.
2. α) Οικοτεχνία είναι η µεταποίηση, µικρής κλίµακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας
ή της αγροτικής εκµετάλλευσης. Τα µεταποιηµένα προϊόντα που
παράγονται προορίζονται για άµεση διάθεση, από τον οικοτέχνη
στους χώρους του ή σε περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως
εµποροπανηγύρεις και δηµοτικές εκδηλώσεις) ή σε τοπικές λαϊκές αγορές ή σε αγορές παραγωγών (farmers’ markets) ή σε επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου και µαζικής εστίασης της τοπικής
αγοράς.
β) Δικαίωµα οικοτεχνικής παρασκευής µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων έχουν µόνο τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελµατίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους. Στην οικοτεχνική τους δραστηριότητα, οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να χρησιµοποιήσουν ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα µε ανώτατο όριο το σύνολο της παραγωγής
τους ή, κατ’ εξαίρεση και σε µικρές ποσότητες, προϊόντα που παράγονται στα όρια της αγροτικής τους εκµετάλλευσης ή του κτήµατος της αγροτικής κατοικίας αλλά δεν είναι δηλωµένα στο
ΟΣΔΕ. Όσοι συµµετέχουν σε αγροτικούς συνεταιρισµούς έχουν
δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν στην οικοτεχνική τους δραστηριότητα το µέρος της παραγωγής τους που δεν διαθέτουν στον συνεταιρισµό.
γ) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνιστάται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), στο
οποίο καταγράφονται οι παραγωγοί αλλά και τα είδη των προϊόντων που παράγονται στα πλαίσια της οικοτεχνίας. Για την εγγραφή και την ανανέωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ ορίζεται
παράβολο δέκα (10) ευρώ.

Άρθρο 56
Αγορές Παραγωγών – Οικοτεχνία

Άρθρο 57
Θεσµοφόρια

1. Επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών Παραγωγών (Farmers’
Markets) µε έµφαση στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που
πωλούνται σε αυτές, σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα:
α) Στις Αγορές Παραγωγών συµµετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, µε σκοπό την απευθείας διάθεση
στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και µεταποιηµένων από δικές τους πρώτες ύλες.
Οι παραγωγοί πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες
που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους
στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών. Με συµφωνία των Αγορών Παραγωγών µπορεί να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όµορες Περιφερεια-

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, θεσµοθετούνται εκδηλώσεις αποκαλούµενες Θεσµοφόρια, µε σκοπό τη σύνδεση του πρωτογενή τοµέα µε το δευτερογενή και τριτογενή τοµέα παράγωγής και την ανάδειξη των τοπικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Τα Θεσµοφόρια διοργανώνονται σε όλη τη Χώρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ή/και τις Περιφέρειες ή/και τους Δήµους, σε συνεργασία µε άλλα Υπουργεία, τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, επιµελητήρια και λοιπούς τοπικούς φορείς. Εορτές για την
ανάδειξη προϊόντων του αγροτικού τοµέα, που ήδη διοργανώνονται ανά τη Χώρα, µπορεί να οργανώνονται και λειτουργούν
µέσα στα πλαίσια του θεσµού των Θεσµοφορίων. Για τη διάκριση
του θεσµού των Θεσµοφορίων από άλλες εκδηλώσεις, κατοχυ-
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ρώνεται σήµα, σύµφωνα τις κείµενες διατάξεις του ν. 4072/2012
(Α’86), δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης του οποίου έχει το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 58
Τροποποίηση των νόµων 1564/1985 (Α’164)
και 2741/1999 (Α’ 199)
1. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 1564/1985 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού αντιµετωπίζονται από πιστώσεις του Ταµείου Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ), που επιδοτείται κάθε έτος για το σκοπό
αυτόν από τους προϋπολογισµούς Τακτικό και Δηµοσίων Επενδύσεων και από πιστώσεις του ΤΓΚ - Πρώτο Παράρτηµα Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 1564/1985 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρµογή του νόµου
αυτού, εκτός από εκείνες των αποδοχών των µονίµων υπαλλήλων, αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού
του ΤΓΚ – Πρώτο Παράρτηµα Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων.»
3. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2741/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Πρόεδρος µε απόφασή του µπορεί να εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» αποφάσεις, εντάλµατα, έγγραφα, εντολές ή άλλες πράξεις
αρµοδιότητάς του.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα
και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αλιείας
1. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 14 του Αλιευτικού Κώδικα (ν.δ.
420/1970, Α’ 27) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Όσοι έχουν υποβάλει ενώπιον του Συµβουλίου Εκδίκασης
Αλιευτικών Προσφυγών της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.
2040/1992 (Α’70) ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποφάσεων
επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της αλιευτικής
νοµοθεσίας, µπορούν να υποβάλουν αίτηση προς την αρχή που
επέβαλε τις κυρώσεις αυτές, µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας παραγράφου και να ζητήσουν τη µη εξέταση αυτών και τη µετατροπή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν
ως ακολούθως:
α) Όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις του χρηµατικού πρόστιµου και των ηµερών αφαίρεσης άδειας σκάφους και αφαίρεσης ατοµικής άδειας κυβερνήτη του σκάφους, οι οποίες
επιβλήθηκαν σωρευτικά έως τις 31.12.2006, εφόσον καταβληθεί
το διοικητικό πρόστιµο που έχει επιβληθεί, διαγράφονται οι ηµέρες αφαίρεσης αδείας σκάφους, καθώς και οι ηµέρες αφαίρεσης
ατοµικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους.
β) Όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις του χρηµατικού προστίµου και των ηµερών αφαίρεσης άδειας σκάφους και αφαίρεσης ατοµικής άδειας κυβερνήτη του σκάφους, οι οποίες
επιβλήθηκαν σωρευτικά, από την 1.1.2007 και έως την έναρξη
ισχύος της παρούσας παραγράφου, εφόσον καταβληθεί το διοικητικό πρόστιµο που έχει επιβληθεί, διαγράφονται οι µισές ηµέρες αφαίρεσης αδείας σκάφους, καθώς και οι µισές ηµέρες
αφαίρεσης ατοµικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους. Οι
υπόλοιπες µισές ηµέρες αφαίρεσης άδειας σκάφους, καθώς και
οι µισές ηµέρες αφαίρεσης ατοµικής άδειας του κυβερνήτη του
σκάφους, µετατρέπονται σε διοικητικό πρόστιµο, ανάλογο µε το
εργαλείο που χρησιµοποιούσε το αλιευτικό σκάφος κατά την τέλεση της παράβασης.
Ειδικότερα:
αα) για παράβαση µε µηχανότρατα: χρηµατικό πρόστιµο εβδοµήντα (70) ευρώ ανά ηµέρα αφαίρεσης αδειών,
ββ) για παράβαση µε γρι γρι: χρηµατικό πρόστιµο πενήντα (50)
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ευρώ ανά ηµέρα αφαίρεσης αδειών,
γγ) για παράβαση µε βιντζότρατα: χρηµατικό πρόστιµο σαράντα (40) ευρώ ανά ηµέρα αφαίρεσης αδειών,
δδ) για παράβαση µε λοιπά εργαλεία: χρηµατικό πρόστιµο είκοσι (20) ευρώ ανά ηµέρα αφαίρεσης αδειών.
Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται
για παραβάσεις που συνίστανται σε αλιεία µε δυναµίτιδα και λοιπές εκρηκτικές και τοξικές και άλλες ουσίες, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4, όπως ισχύει.»
2. Ο απόπλους επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους για διενέργεια αλιείας σε αλιευτικές ζώνες εκτός ελληνικών χωρικών
υδάτων, σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων
χωρών, επιτρέπεται σε σκάφη, τα οποία διαθέτουν σε ισχύ αλιευτική άδεια, δηλαδή επαγγελµατική άδεια αλιείας, µετά την έκδοση ειδικής άδειας, η οποία ονοµάζεται «άδεια αλίευσης εκτός
των ελληνικών χωρικών υδάτων».
Η άδεια αλίευσης εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων χορηγείται από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές, µετά από προηγούµενη
απόφαση έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για συγκεκριµένο αλιευτικό σκάφος και πλοιοκτήτη, η οποία δεν µεταβιβάζεται ούτε
µεταφέρεται.
Η άδεια αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων εκδίδεται σε αξιόπλοο αλιευτικό σκάφος, που έχει τη δυνατότητα της αλιείας που
προτίθεται να ασκήσει και διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό,
του παρέχει δε το δικαίωµα να διενεργεί αλιεία για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα, σε καθορισµένη περιοχή και για καθορισµένο
τύπο αλιείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους κανόνες που
ισχύουν σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ισχύουν δυνάµει αλιευτικής συµφωνίας ενωσιακής ή/και ιδιωτικής για αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων
χωρών, την οποία το αλιευτικό σκάφος προτίθεται να χρησιµοποιήσει.
Η χρονική διάρκεια της άδειας αλίευσης εκτός των ελληνικών
χωρικών υδάτων ορίζεται κατά περίπτωση και δεν µπορεί να ξεπερνά το ένα (1) έτος.
Με απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η άδεια
αλίευσης εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων:
α) Αναστέλλεται ή ανακαλείται, όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, όπως είναι ιδίως η προστασία των αλιευτικών πόρων
και του θαλάσσιου οικοσυστήµατος και θέµατα διεθνούς δικαίου
της θάλασσας.
β) Ανακαλείται, όταν η αλιευτική άδεια του σκάφους ανασταλεί
ή ανακληθεί.
Άρθρο 60
Κτηνίατρος εκτροφής
1. Ο φορέας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, για τη διασφάλιση της προστασίας και υγείας των
ζώων και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων,
καθώς και για την εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, υποχρεούται να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνιάτρου της επιλογής του, ο οποίος ορίζεται ως «Κτηνίατρος
εκτροφής». Η έναρξη και η λήξη της µεταξύ τους συνεργασίας
γίνεται µε έγγραφη δήλωσή τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
2. α) Ο Κτηνίατρος εκτροφής δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία είναι εγκατεστηµένη η κτηνοτροφική εκµετάλλευση ή σε περίπτωση έλλειψης
κτηνιάτρων εκτροφής σε όµορη Περιφερειακή Ενότητα.
β) Για την επιλογή του, δηµιουργείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µητρώο ιδιωτών κτηνιάτρων, το
οποίο οργανώνεται, τηρείται, επικαιροποιείται και εν γένει λειτουργεί µε ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του
ίδιου Υπουργείου.
3. Ο Κτηνίατρος εκτροφής συνδράµει το φορέα της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις του ως
προς:

6552

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α) την υγειονοµική κατάσταση της εκµετάλλευσης,
β) την προστασία των ζώων,
γ) το σύστηµα σήµανσης και καταγραφής των ζώων,
δ) την άµεση ενηµέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδοµένων
µε όλα τα στοιχεία που αφορούν µεταβολές ζωικού κεφαλαίου
και κτηνιατρικές εφαρµογές, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
ε) την τήρηση, σύνταξη και υπογραφή των µητρώων φαρµακευτικής αγωγής της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης,
στ) τη διάθεση στην τροφική αλυσίδα ασφαλών προϊόντων,
µέσω ανάπτυξης συστήµατος πρόληψης ασθενειών που µειώνει
τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου και τη χρήση φαρµάκων.
4. Στον Κτηνίατρο εκτροφής ανατίθεται από τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές και ελέγχεται από αυτές, σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο πρόγραµµα, η εφαρµογή στην κτηνοτροφική
εκµετάλλευση µε την οποία συνεργάζεται, του προγράµµατος
ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και
κατά περίπτωση η εφαρµογή προγραµµάτων ελέγχου επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των ζώων.
Ο Κτηνίατρος εκτροφής συµπληρώνει και παραδίδει στην αρµόδια κτηνιατρική αρχή τα έγγραφα που προβλέπονται στο εκάστοτε εγκεκριµένο πρόγραµµα ελέγχου και εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων.
Άρθρο 61
Eιδικές οικονοµικές ρυθµίσεις
1. Γεωργοί που εντάχθηκαν στο Μέτρο 3.1 «Εφάπαξ πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης» του Άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και δεν προσκόµισαν την
άδεια ίδρυσης – λειτουργίας της πτηνοκτηνοτροφικής µονάδας
τους, απαλλάσσονται µεν από την υποχρέωση επιστροφής της
πρώτης δόσης της ενίσχυσης που τους καταβλήθηκε, δεν δικαιούνται όµως τη δεύτερη (τελική) δόση αυτής είτε η σχετική
υπόθεση εκκρεµεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο είτε όχι.
2. Γεωργοί που έχουν επιδοτηθεί στα πλαίσια του Μέτρου 3.7
«Πρόγραµµα απειλούµενων µε εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών
Ζώων» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα» του Έγγραφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000- 2006 για τα
έτη εφαρµογής 2007 και 2008 και δεν προσκόµισαν την άδεια
ίδρυσης - λειτουργίας της πτηνοκτηνοτροφικής µονάδας τους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής της ενίσχυσης
που τους καταβλήθηκε είτε η σχετική υπόθεση εκκρεµεί στο
Ελεγκτικό Συνέδριο είτε όχι.
Άρθρο 62
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι τύποι των θερµοκηπιακών κατασκευών για
την καλλιέργεια κηπευτικών, ανθέων, µανιταριών και άλλων ειδών
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους, όπως διαστάσεις, µορφή, υλικά κάλυψης, σκελετός, εξοπλισµός, προσανατολισµός, εγκατάσταση και θεµελίωση αυτών, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι καθ’ ύλην αρµόδιες για την
έγκρισή τους Διευθύνσεις του αυτού Υπουργείου και κάθε σχετικό θέµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά, οργανωτικά
και εκτελεστικά µέτρα για την εφαρµογή των διατάξεων των κανονισµών και αποφάσεων των Οργάνων της ΕΕ, καθώς και για τη
µεταφορά των οδηγιών των ιδίων ως άνω Οργάνων, που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το διαρθρωτικό τοµέα της
γεωργίας. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται ιδίως ο ορισµός αρµόδιων αρχών, ο καθορισµός αρµοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, καθώς και η θέσπιση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε βαθµό πληµµελήµατος.
Με την ίδια απόφαση επέρχονται και οι αναγκαίες προσαρµο-

γές της κείµενης νοµοθεσίας, όταν απαιτείται τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων που είναι αντίθετες προς τη ρύθµιση που
προβλέπεται από τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις
των κανονισµών, αποφάσεων και οδηγιών των Οργάνων της ΕΕ.
Αν πρόκειται µε την ανωτέρω απόφαση να θεσπισθούν ποινικές
κυρώσεις, στην έκδοση της απόφασης συµπράττει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται η
οργάνωση, η λειτουργία, οι όροι χαρακτηρισµού µιας αγροτικής
εκµετάλλευσης ως Πολυλειτουργικό Αγρόκτηµα, τα αρµόδια όργανα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η τηρούµενη διαδικασία για την ένταξη στο θεσµό, καθώς και οι όροι χρήσης από
τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις του σήµατος του Πολυλειτουργικού Αγροκτήµατος, η επιβολή κυρώσεων, τα περί τυχόν χρηµατοδότησής τους και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του
άρθρου 52.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης του ποσοστού 2% επί της αµοιβής που οι πιστοποιηµένοι,
από τον ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ», γεωργικοί σύµβουλοι και συνεργάτες γεωργικών συµβούλων λαµβάνουν από τους γεωργούς για
τις παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες και καταβάλλουν στον
ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ», σύµφωνα µε το άρθρο 55. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψους του ανωτέρω ποσοστού.
5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται:
αα) τα αρµόδια όργανα, τα δικαιολογητικά και η τηρούµενη
διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας, τη µετακίνηση και την κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, ββ) ειδικά θέµατα ως προς
τους κανόνες λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών, τον έλεγχο
τήρησης των κανόνων αυτών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
κατά των παραβατών, τα αρµόδια όργανα ελέγχου, γγ) ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου
1 του άρθρου 56.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα είδη των προϊόντων οικοτεχνίας, οι όροι
και οι προϋποθέσεις παραγωγής, µεταποίησης, µεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης αυτών, τα της τήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΗΜΟ, η επιβολή κυρώσεων, οι αρµόδιες αρχές
και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του
άρθρου 56. Με όµοια απόφαση, στην οποία συµπράττει και ο
Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το παράβολο εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο ΚΗΜΟ.
6. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία,
η συχνότητα και η περίοδος διεξαγωγής των Θεσµοφορίων, τα
προβαλλόµενα προϊόντα και οι προδιαγραφές τους, τα περί
τυχόν χρηµατοδότησης των συνδιοργανωτών των Θεσµοφορίων,
χρήσης από αυτούς του σήµατος του θεσµού, επιβολής κυρώσεων σε αυτούς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 57. Με την ίδια απόφαση µπορεί να εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τη ρύθµιση
λεπτοµερειακών θεµάτων διεξαγωγής των εκδηλώσεων, τοπικού
χαρακτήρα.
7. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τηρούµενη διαδικασία για την έγκριση
της άδειας αλίευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και κάθε
σχετικό θέµα.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες τυχόν διαφοροποίηση
της θέσης των µονάδων υδατοκαλλιέργειας σε σχέση µε τις συντεταγµένες των ορίων της µισθωµένης υδάτινης έκτασης θεωρείται απλή µετατόπιση χωρίς να αποτελεί παράβαση, η
διαδικασία ταυτοποίησής τους και κάθε σχετικό θέµα.
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8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται το µέγεθος της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης που υποχρεούται να
συνεργάζεται µε κτηνίατρο εκτροφής, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Κτηνιάτρου εκτροφής και του φορέα της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τηρούµενη διαδικασία της µεταξύ τους
συνεργασίας και έγγραφης δήλωσης, οι αρµοδιότητες των κτηνιατρικών αρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα της τήρησης και
λειτουργίας µητρώου Κτηνιάτρων εκτροφής, η επιβολή κυρώσεων και κάθε σχετικό θέµα που αφορά στην εφαρµογή του άρθρου 60.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συµµετοχής ή παροχής υπηρεσιών ή έργου του Κτηνιάτρου
εκτροφής, σε ενωσιακά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
ελέγχου επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των ζώων που
αναλαµβάνει να εφαρµόσει ο Κτηνίατρος εκτροφής, η αµοιβή
αυτού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
κάθε σχετικό θέµα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζονται οι οργανικές µονάδες του νέου Οργανισµού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που αντιστοιχούν τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 63.
10. Το άρθρο 3 του ν. 111/1975 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως
εξής:

σεων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µέχρι και τις
30.6.2012, στα πλαίσια του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (Α’ 89)
που καταργήθηκε, ανεξαρτήτως αν συµπλήρωσαν τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις του φακέλου τους µετά την ηµεροµηνία
αυτή, υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 23 του
ν. 4178/2013 (Α’ 174), χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης της
τεχνικής έκθεσης µηχανικού, εφόσον υπάρχει ήδη στο φάκελο
διάγραµµα κάλυψης και βεβαίωση στατικής επάρκειας, όπου
αυτή απαιτείται, καθώς και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του
παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ύψους τριακοσίων
(300) ευρώ.
3.β) Αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εκδόθηκαν µετά τις 30.6.2012, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3399/2005 και αφορούν αιτήσεις
ενδιαφερόµενων φορέων που υπεβλήθησαν στις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων µέχρι 30.6.2012, θεωρούνται νόµιµες.
4. Οι αρµοδιότητες που µε τον παρόντα νόµο προβλέπεται να
ασκούνται από τις οριζόµενες σε αυτόν οργανικές µονάδες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά την
έναρξη ισχύος του νέου Οργανισµού του Υπουργείου ασκούνται
από τις συσταθείσες µε αυτόν οργανικές µονάδες, στις οποίες
αυτές µεταφέρονται ή συγχωνεύονται.

«Άρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
1. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3399/2005 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων - Προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις»
(Α’255).
2. Το άρθρο 23 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α’110), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν.
2732/1999 (Α’154) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α’ 242).
3. Η παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και το άρθρο 14α του ν.δ.
185/1973 «Περί µέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» (Α’ 262),
όπως η παρ. 3 του άρθρου 14 τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 36 του ν. 2945/2001 (Α’ 223) και την παρ. 5 του άρθρου
34 του ν. 3147/2003 (Α’ 135) και το άρθρο 14α προστέθηκε µε
την παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3147/2003.
4. Το, από 12.5.1926, νοµοθετικό διάταγµα «περί εµπορίου του
οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής» (Α’166), το, από
10.9.1926, νοµοθετικό διάταγµα «περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του ν.δ. 12 Μαΐου 1926 «περί εµπορίου του οίνου
κ.λπ.» (A’ 300), το, από 13.11.1927, νοµοθετικό διάταγµα «Περί
κυρώσεως και τροποποιήσεως του ν.δ.: 1) από 12 Μαΐου 1926
«περί εµπορίου του οίνου κ.λπ.» και 2) από 10.9.1926 «περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του ν.δ. της 12.5.1926 κ.λπ.»
(Α’ 272) και ο ν. 3501/1928 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως
των από 13 Νοεµβρίου 1927 νοµοθετικών διαταγµάτων «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως των νοµοθετικών διαταγµάτων: 1)
από 12 Μαΐου 1926 «περί εµπορίου του οίνου κ.λπ.» και 2) από
10.9.1926 «περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του νοµοθετικού διατάγµατος της 12.5.1926 κ.λπ.».
5. Τα άρθρα 3, 5, 6, 7 και 10 του α.ν. 787/1948 «Περί συµπληρώσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
των περί φορολογίας της σταφιδίνης, γλυκόζης, οπωροσακχάρου, χαρουποσιροπίου, αµυλοσιροπίου, περι εµπορίου του οίνου
και προστασίας της οινοπαραγωγής και περί φορολογίας του
οίνου νόµων» (Α’ 240), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 6 του ν.δ. 3419/1955 (Α’282) και το άρθρο 5 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.δ. 3419/1955.
6. Το ν.δ. 3419/1955 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
ισχυουσών διατάξεων νόµων περί εµπορίας οίνων και προστασίας οινοπαραγωγής» (Α’ 282).
7. Το άρθρο 7 παράγραφος 5, καθώς και τα άρθρα 12, 13 σηµείο α’, 14 σηµείο β’, 15, 16 και 17 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελ-

1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης της άδειας ίδρυσης σφαγείων και πτηνοσφαγείων, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, τροποποίησης
και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτών και κάθε σχετικό
θέµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζεται η δυναµικότητα των σφαγείων και πτηνοσφαγείων, µέσα στα πλαίσια της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισµού της δυναµικότητας και κάθε σχετικό θέµα.»
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις
1. α) Παραβάσεις που αφορούν στα άρθρα 1 έως 36, οι οποίες
έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν
έχουν εξετασθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και επιβάλλονται τα µέτρα
συµµόρφωσης ως και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα ανωτέρω άρθρα, εφόσον γι’ αυτές δεν προβλέπονταν ηπιότερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπει ο παρών
νόµος.
β) Ενστάσεις κατά πράξεων επιβολής διοικητικών µέτρων συµµόρφωσης και κυρώσεων, που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν
εξετασθεί µέχρι την εφαρµογή του παρόντος νόµου, θεωρούνται
ως υποβληθείσες και ασκηθείσες εµπρόθεσµα και εξετάζονται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1 έως 36 του παρόντος.
2. Ειδικές διοικητικές ενστάσεις του άρθρου 11 του ν. 4056/
2012, που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εξετασθεί µέχρι την
εφαρµογή του παρόντος νόµου, θεωρούνται ως υποβληθείσες
και ασκηθείσες εµπρόθεσµα και εξετάζονται σύµφωνα µε το
άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 7 του άρθρου 43 του παρόντος.
3.α) Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που έχουν υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισµάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστά-
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τιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής» (Α’
144), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 427/1976 (Α’ 230) και ισχύει.
8. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του ν. 396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εµπορίας των οίνων» (Α’198).
9. Οι παράγραφοι 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 5 του
ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α’199), όπως οι παράγραφοι αυτές αναριθµήθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 (Α’33) και
οι παράγραφοι 9, 12 και 13 τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, µε την
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006, το άρθρο 10 του ν. 3139/
2003 (Α’100) και την παρ. 20 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002
(Α’252).
10. Η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228).
11. Τα άρθρα 11, 13 και 29 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ.
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, των επίσηµων
ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης
των ζώων και εναρµόνιση της κτηνιατρικής νοµοθεσίας προς την
υπ’ αριθµ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου» (Α’95).
12. Το άρθρο 16 του π.δ. 211/2006 «Συµπληρωµατικά µέτρα
εκτέλεσης του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον
καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο»
(Α’211).
13. Το άρθρο 9 του π.δ. 215/2003 «Κανόνες που διέπουν την
προστασία των χοίρων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία
91/630/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2001/88/ΕΚ
του Συµβουλίου και 2001/93/ΕΚ της Επιτροπής και κατάργηση
του π.δ. 193/1995» (Α’181).
14. Το άρθρο 10 του π.δ. 216/2003 ««Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/ΕΚ του Συµβουλίου και
2002/4/ΕΚ της Επιτροπής» (Α’181).
15. Το άρθρο 8 του π.δ. 374/2001 ««Προστασία των ζώων στα
εκτροφεία», σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/58/ΕΚ του
Συµβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής» (Α’251).
16. Το άρθρο 13 του π.δ. 296/1997 «Ζωοτροφές ιδιαίτερης διατροφής, σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 93/74/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 95/10/ΕΚ και 2008/38/ΕΚ της Επιτροπής» (Α’ 212), όπως
ο τίτλος αυτού αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθµ. 289706/5.8.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Β’ 1690).
17. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του β.δ. 497/1972 «Περί όρων και
προϋποθέσεων καταψύξεως κρεάτων, σπλάχνων, ορνιθοειδών,
θηραµάτων και προϊόντων µε βάση το κρέας» (Α’146).
18. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 και το άρθρο 11 του
π.δ. 178/2005 «Κανόνες υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την
παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε
συµµόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συµβουλίου και
τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (Α’229).
19. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 211/2006 «Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου
2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο» (Α’211).
20. Το άρθρο 17 της αριθµ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ 8.10.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες
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διατάξεις» (Β’ 2718).
21. Το άρθρο 21 και το Παράρτηµα VI της αριθµ. 15523/
30.8.2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και εναρµόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (Β’1187).
22. Η αριθµ. 10755/5.6.2006 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης «Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. περί επιβολής χρηµατικών
προστίµων και διαδικασία επιβολής χρηµατικών προστίµων της
παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/ 1999, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 19 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/ 2006 και σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006» (Β’727).
23. Η αριθµ. 286726/17.9.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Αναπροσαρµογή των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α’ 110), όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα» (Β’1247).
24. Η αριθµ. 381185/11.8.1994 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία υποβολής τους, στα πλαίσια
άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των επεξεργασµένων µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών» (Β’645), όπως το άρθρο 3 αυτής τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 400778/28.11.2000 (Β’1548) υπουργική
απόφαση και τις αριθµ. 287980/2.4.2008 (Β’596) και 320108/
19.8.2008 (Β’1737) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
25. Τα άρθρα 4, 5 και 6 της υπ’ αριθµ. 357791/ 21.5.1999 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Τηρούµενες θερµοκρασίες κατά τη µεταφορά ορισµένων οπωροκηπευτικών για νωπή κατανάλωση, από και προς ψυχόµενους χώρους» (Β’1188), όπως η παρ. 5 του άρθρου 5 αυτής τροποποιήθηκε µε την αριθ. 400754/22.11.2000 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’1511).
26. Το άρθρο 10 της αριθµ. 310617/1.9.2009 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων «Τέλη για τη διενέργεια των επίσηµων ελέγχων ποιότητας και καταλληλότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων φυτικής προέλευσης» (Β’ 1883).
27. Η αριθµ. 313312/25.1.1994 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής
τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νωπών
οπωροκηπευτικών» (Β’52), όπως το άρθρο 3 αυτής τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. 400754/22.11.2000 (Β’1511), 287980/2.4.2008
(Β’596) και 320108/19.8.2008 (Β’1737) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
28. Το άρθρο 11 της αριθµ. 297286/5.8.2005 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων «Εγκατάσταση συστήµατος δικτύου επιτήρησης
της σήµανσης και καταγραφής των χοιροειδών και εκτέλεση του
Κανονισµού (ΕΚ) 21/2004 του Συµβουλίου» (Β’ 1170).
29. Το άρθρο 12 της αριθµ. 263493/27.7.2004 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρµογή του
Κανονισµού (ΕΚ) 21/2004 του Συµβουλίου» (Β’1253), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο ιδ’ του άρθρου
2 της αριθ. 134167/18.4.2011 (Β’823) όµοιας απόφασης.
30. Το άρθρο 9 της αριθµ. 304382/22.11.2004 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός των
όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής του προγράµµατος Τεχνητής Σπερµατέγχυσης (Τ/Σ) και συγχρονισµού οίστρου (Σ/Ο)
στα παραγωγικά ζώα της χώρας, καθώς και της διακίνησης του
σπέρµατος στην ελληνική επικράτεια» (Β’1755).
31. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 περίπτωση β’, 7 περίπτωση
α’, 8 και 10 του άρθρου 17 της αριθµ. 314754/ 16.9.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Λήψη των αναγκαίων συµπληρωµατι-
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κών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθµ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των
ζώων κατά τη µεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για
την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και
του Κανονισµού 1255/1997» (µε εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35)»
(Β’2025).
32. Η παρ. 1 του άρθρου 24 και τα άρθρα 28 και 29 της αριθµ.
323306/13.9.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός
των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των
Κανονισµών (ΕΚ) αρίθµ. 178/2002 και αριθµ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσηµους ελέγχους στις
ζωοτροφές» (Β’ 1881).
33. Το άρθρο 13 της αριθµ. 263233/30.1.2008 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων «Καθορισµός τελών επίσηµων ελέγχων ζωοτροφών
και τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 323306/2007 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων» (Β’ 244).
34. Το άρθρο 13 της αριθµ. 340668/26.11.2008 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί καθορισµού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών» (Β’ 2422), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 της αριθµ. 285339/ 5.8.2010
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’ 1354).
35. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 8,
9 και 11 της αριθµ. 326385/28.9.2009 απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων
για την εφαρµογή του υπ’ αριθµ. 1831/2003 Κανονισµού (ΕΚ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιµοποιούνται στη διατροφή των ζώων» (Β’
2103).
36. Το άρθρο 6 της αριθµ. 155344/31.3.2011 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Συµπληρωµατικά αναγκαία
µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών (L
229/1) και τροποποίηση του π.δ. 296/1997 (Α’ 212)» (Β’ 985).
37. Το άρθρο 4 της αριθµ. 275751/3.8.2004 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων «Μέτρα εφαρµογής Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ.
1234/2003 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I, IV και XI του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου και του Κανονισµού (ΕΚ)
υπ’ αριθµ. 1326/2001 όσον αφορά τις µεταδοτικές σπογγώδεις
εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές» (Β’ 1276), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθµ.
290710/29.5.2007 (Β’ 909) όµοιας απόφασης.
38. Τα άρθρα 4 και 5 της αριθµ. 278787/21.6.2005 απόφασης
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
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πτυξης και Τροφίµων «Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών 1829/2003/ ΕΚ και 1830/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου» (Β’ 998).
39. Το άρθρο 12 της αριθµ. 276123/15.10.2003 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας «Ανεπιθύµητες ουσίες στις ζωοτροφές, σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες
2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου και
2003/57/ΕΚ της επιτροπής» (Β’ 1607).
40. Το άρθρο 9 της αριθµ. 283329/2.12.2010 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για
την παραγωγή κρέατος, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία
2007/43/ΕΚ του Συµβουλίου» (Β’ 1940).
41. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του
άρθρου 6, η παρ. 2 του άρθρου 12 και η παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 4056/2012 (Α’52).
42.α. Το άρθρο 2 του ν. 111/1975 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων
και Πτηνοφαγείων» (Α’ 174).
42.β. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 400/1983 «Εφαρµογή των
µέτρων καταπολέµησης της εχινοκοκκίασης – υδατίδωσης, της
λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων» (Α’ 151).
43. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 674/ 1977
(Α’ 242).
44. Η αριθµ. 35 αρµοδιότητα της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν.
3852/2010 (Α’87), σχετικά µε την έγκριση της χορήγησης από τις
αρµόδιες αρχές αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης
αυτής. Οι αρµοδιότητες 36 έως 69 αναριθµούνται αντίστοιχα σε
αρµοδιότητες 35 έως 68.
45. Το άρθρο 14 του β.δ. 666/1966 (Α’160).
46. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς
Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών
θεµάτων» (Α’280).
47. Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή στις ως άνω καταργούµενες διατάξεις, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες
χορηγείται εξουσιοδότηση µε τον παρόντα νόµο εξακολουθούν
να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 65
Εφαρµοστέα νοµοθεσία στους τοµείς
των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας
και προστασίας των ζώων και της
διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ
Οι διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας που εφαρµόζονται στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της
υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ
είναι οι κατωτέρω:
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Άρθρο 66
Κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 2
του π.δ. 344/2000 (Α’ 297)
Από τη δηµοσίευση του παρόντος, καταργείται η παρ. 4 του
άρθρου 2 του π.δ. 344/2000, όπως ισχύει.
Άρθρο 67
Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Για τους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου
Δεύτερου του ν. 4024/2011 (Α’ 226), η κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15
του ίδιου νόµου, εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι
µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
Άρθρο 68
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
Παράγραφος 1
Θέµατα Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων
1. Διορισµοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας
της Ελλάδας, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Δωδεκανήσου,
οι οποίοι έλαβαν χώρα µέχρι το έτος 2010 και δεν δηµοσιεύθηκαν
εκ παραδροµής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι
κληρικοί ανέλαβαν καθήκοντα και µισθοδοτούνται, επιτρέπεται
να δηµοσιευθούν µε αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι µηνών.
2. Στο άρθρο 7 του ν. 1920/1991 (Α’ 182) µετά από τη φράση
«Οι Μουφτείες θεωρούνται δηµόσια υπηρεσία» προστίθεται η
φράση «επιπέδου γενικής διεύθυνσης».
3. Τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977
(Α’ 146) και του ν. 4149/1961 (Α’ 41), του άρθρου 1 του ν. 349/
1976 (Α’ 149), οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου,
Κώου και Νισύρου, Λέρου, Καλύµνου και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και Σύµης) και οι Ενορίες και οι Μονές τους,
καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου, οι Πατριαρχικές και
Σταυροπηγιακές Μονές στην Ελλάδα, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του άρθρου 1 του ν. 2456/1920 (Α’ 173) του άρθρου
1 του ν.δ. 301/1969 (Α’ 195) και του άρθρου 1 του β.δ. της
29.3.1949 (Α’ 79) υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν τη Γενική
Κυβέρνηση και τον δηµόσιο τοµέα ως προς την οργάνωση και
διοίκησή τους, την εν γένει περιουσιακή και λογιστική διαχείρισή
τους, τους λειτουργούς και το προσωπικό τους, µόνον εφόσον
αυτές το ορίζουν ρητά. Οι ισχύουσες διατάξεις, γενικές ή ειδικές,
που ορίζουν ρητώς την κρατική εποπτεία επί των ανωτέρω νοµικών προσώπων, τη διοίκηση και διαχείρισή τους, το δηµοσιονοµικό και διαχειριστικό έλεγχό τους, καθώς και τη διαδικασία
πρόσληψης και την υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε είδους προσωπικού τους δεν θίγονται. Διαχειριστικές πράξεις των ανωτέρω
προσώπων, για τις οποίες αυτά επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, υπόκεινται στις
διατάξεις για τις κρατικές ή δηµόσιες συµβάσεις και την εποπτεία και έλεγχο της διαχείρισης κρατικών και ευρωπαϊκών
πόρων.
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
590/1977 (Α’ 146) µετά τη φράση «Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου,» προστίθεται η φράση «όπως και τα Ιερά Προσκυνήµατα, τα εκκλησιαστικά Ιδρύµατα και εκκλησιαστικά Μουσεία»
και µετά τη φράση «εκδιδοµένων υπό» προστίθεται η φράση «της
Ι.Σ.Ι. ή της Δ.Ι.Σ. κατόπιν προτάσεως».
5. α) Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 590/1977 (Α’ 146), το οποίο έχει ως ακολούθως:
«Η Δ.Ι.Σ. δύναται κατόπιν σχετικής προτάσεως του επιχώριου
Μητροπολίτη, να συστήνει µε αποφάσεις της εκκλησιαστικά
Ιδρύµατα για την προαγωγή µη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών,
µορφωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών, τα οποία απο-
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τελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και αποκτούν νοµική
προσωπικότητα από της δηµοσιεύσεως της απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται
ο Κανονισµός του εκκλησιαστικού ιδρύµατος, ο οποίος περιέχει
τους εν γένει κανόνες λειτουργίας και διαχείρισής του, µε τους
οποίους καθορίζεται οπωσδήποτε η επωνυµία, η έδρα, ο σκοπός
του και το εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που
το εκκλησιαστικό ίδρυµα επικουρεί, η διοίκησή του, οι πόροι και
οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς και οι όροι
διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης του εκκλησιαστικού ιδρύµατος, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, τους σκοπούς του
οποίου επικουρεί Εκκλησιαστικό Ίδρυµα που συστήθηκε για τη
θεραπεία ορισµένου σκοπού και διαχειρίζεται περιουσία, η οποία
διατέθηκε εν ζωή ή αιτία θανάτου σε νοµικό πρόσωπο του άρθρου 1 παρ. 4 ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, δεν µεταβάλλει το
σκοπό του, ει µη µόνον υπό τους όρους του άρθρου 109 του Συντάγµατος και της κείµενης νοµοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύµατα, αναλόγως εφαρµοζόµενης στην περίπτωση αυτή στα
εκκλησιαστικά Ιδρύµατα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως στα εκκλησιαστικά Μουσεία της
παραγράφου 5 του άρθρου 45 και στα Ιερά Προσκυνήµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 59.»
β) Η ισχύς της προηγούµενης ρύθµισης για τα προϋφιστάµενα
του παρόντος εκκλησιαστικά Ιδρύµατα ανατρέχει στο χρόνο δηµοσίευσης κάθε Κανονισµού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
από τον οποίο χρόνο θεωρείται ότι αυτά έχουν αποκτήσει νοµική
προσωπικότητα. Κανονισµοί εκκλησιαστικών Ιδρυµάτων, που δεν
πληρούν τους παραπάνω όρους οφείλουν να προσαρµοσθούν
µε αποφάσεις της Δ.Ι.Σ. κατά τα ανωτέρω εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός έτους, διαφορετικά συνεχίζουν να λειτουργούν
ως αποκεντρωµένη υπηρεσία του εκκλησιαστικού νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου που επικουρούν. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και στα εκκλησιαστικά µουσεία της παραγράφου 5 του άρθρου 45 και τα Ιερά
Προσκυνήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 59.
6. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α’ 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο τρόπος διοικήσεως, ελέγχου, διαφυλάξεως και καταγραφής λογιστικής διαχειρίσεως, αναθέσεως, εκπονήσεως και διενέργειας έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, εκποιήσεως και εκµισθώσεως και γενικά κάθε ζήτηµα της διαχειρίσεως
και αξιοποιήσεως της περιουσίας κάθε νοµικού προσώπου του
άρθρου 1 παράγραφος 4 του παρόντος καθορίζεται, κατόπιν εισηγήσεως του επιχωρίου Μητροπολίτου ή του αρµοδίου οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος (προκειµένου για την περιουσία
που διοικεί και διαχειρίζεται), µε Κανονισµούς της Δ.Ι.Σ. και βάσει
των Ιερών Κανόνων, δηµοσιευόµενων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κανονισµοί, που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση,
έλεγχο, διαφύλαξη, καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της
εκκλησιαστικής περιουσίας ψηφίζονται από τη Δ.Ι.Σ. και κατόπιν
εγκρίσεώς τους από την Ι.Σ.Ι. δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α’ 146) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4 δύνανται
να συνιστούν εταιρείες κάθε νοµικής µορφής, µονοπρόσωπες ή
µη, µε αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του θρησκευτικού,
µορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού τους έργου. Στις
εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετοχή φυσικού προσώπου ή νοµικού προσώπου που επιδιώκει
κερδοσκοπικό σκοπό.»
8.α) Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 590/1977 (Α’ 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου η δωρεάν παραχώρηση εµπράγµατων δικαιωµάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δηµόσιων ή ακινήτων
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Οι µεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι άνευ ανταλλάγµατος µεταβιβάσεις ακινήτων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί ή µε σκοπό να ανεγερθεί Iερός Ναός ή Επισκοπείο ή Iερά Μονή, προς το οικείο εκ-
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κλησιαστικό νοµικό πρόσωπο ή µεταξύ εκκλησιαστικών νοµικών
προσώπων του παρόντος νόµου προκειµένου να εξυπηρετηθεί
η λειτουργία τους απαλλάσσονται των τελών µεταγραφής,
β. Στην περίπτωση της οποτεδήποτε σύστασης νέων Ιερών
Μητροπόλεων ή Ενοριών εκκλησιαστικά ακίνητα, που υπάγονται
πλέον στην εδαφική περιφέρεια των νέων Μητροπόλεων ή Ενοριών, περιέρχονται κατά κυριότητα σε αυτές από τη σύστασή
τους ως οιονεί καθολικούς διαδόχους, χωρίς άλλη πράξη ή συµβόλαιο ή αντάλλαγµα. Ο Μητροπολίτης της νεοπαγούς Ιεράς
Μητροπόλεως ή η Ενορία υποχρεούνται σε απογραφή των ακινήτων, που περιέρχονται σε αυτές και η έκθεση απογραφής που
περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων, εγκρίνεται από τη Δ.Ι.Σ. ή το Μητροπολιτικό Συµβούλιο αντίστοιχα, περιβάλλεται το συµβολαιογραφικό
τύπο και µαζί µε την περίληψη, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), καταχωρίζεται στα
οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου και
αναλόγως πραγµατοποιούνται και οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές. Οι ανωτέρω εκθέσεις απογραφής δεν αποτελούν µεταβιβαστικές εµπραγµάτων δικαιωµάτων πράξεις,
συντάσσονται και καταχωρίζονται χωρίς φόρους, εισφορές,
αµοιβές, δικαιώµατα και τέλη. Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση συγχωνεύσεως ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή συστάσεως µετοχίου από διαλελυµένες ή ερηµωθείσες Ιερές Μονές ή
προσαρτήσεως Ιερών Ναών σε νοµικά πρόσωπα του άρθρου 1
παράγραφος 4 ή µετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε
και συντάσσεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας και µεταγράφεται κατά τα ανωτέρω.»
β) Όσον αφορά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων της
παρούσας παραγράφου δεν θίγονται οι διατάξεις του Κώδικα
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001, Α’ 266) και
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 1859/ 2000, Α’ 248), όπως εκάστοτε
ισχύουν.
9. Στο άρθρο 47 του ν. 590/1977 (Α’ 146) προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η σύσταση δικαιώµατος επιφάνειας στα ακίνητα των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του παρόντος
νόµου, κατά ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1826 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).»
10. Στην παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 590/1977 (Α’ 146) η
φράση «α.ν. 1530/1938» διορθώνεται επί το ορθό σε «α.ν.
1539/1938».
Παράγραφος 2
Θέµατα Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002
(Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής
άδειας ή αθέτησης των υποχρεώσεων των προηγούµενων περιπτώσεων γ’ και δ’ επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες
αποζηµιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή
µερικά, κατά τα οριζόµενα µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συµβουλίου.»
2. Η παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα µε την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α’ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου
Κώδικα.»

Παράγραφος 3
Ειδικές κατηγορίες διδακτικού
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
1. Τα υπηρετούντα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µέλη
των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων I και II), ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και
Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις
των προβλεπόµενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγοριών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. διατηρώντας την κατά το χρόνο της
ένταξής τους και µέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου προεδρικού διατάγµατος,
βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση. Για την ένταξη των
µελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη του οικείου Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα προϋπηρεσία λαµβάνεται
υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και µισθολογική συνέπεια. Ειδικότερα, τα υπηρετούντα µέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων Ι
και ΙΙ ) και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που δεν διαθέτουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια σε
αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου.
2. Οι υπηρετούντες στην προβλεπόµενη στο άρθρο 29 του ως
άνω νόµου κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την
ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. εφόσον διαθέτουν κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησής τους τα προσόντα για το διορισµό
στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση
της Κοσµητείας ύστερα από εισήγηση τριµελούς εισηγητικής
επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις καθηγητές που ορίζονται από τον Κοσµήτορα και σχετική πράξη του Πρύτανη που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος οι θέσεις µελών των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων I και II), ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Π.
των Α.Ε.Ι. µετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των
προβλεπόµενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγοριών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ έως
και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ως άνω νόµου.
4. Μέχρι τη δηµοσίευση του Οργανισµού του ιδρύµατος, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σχετική αξιολόγηση των
αναγκών του ιδρύµατος σε διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εγκρίνονται
προς πλήρωση θέσεις των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών προσωπικού, ανά ίδρυµα. Η προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων γίνεται
από τον οικείο Κοσµήτορα, σύµφωνα µε την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση και σύµφωνα µε σχετική απόφαση τριµελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται από την οικεία Σύγκλητο και
αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα µέλος της αντίστοιχης
κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που
απαιτείται για την προκηρυσσόµενη θέση. Με την ως άνω απόφαση της τριµελούς επιτροπής καθορίζονται, εξειδικεύονται και
µοριοδοτούνται τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης, η διαδικασία, ο χρόνος και η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώµενο µε την ως άνω προκήρυξη
και επιλογή ζήτηµα. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τριµελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από την οικεία Σύγκλητο και
αποτελείται από τον οικείο Κοσµήτορα, έναν Καθηγητή και ένα
µέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που απαιτείται για την προκηρυχθείσα
θέση. Ο διορισµός σε θέσεις προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Τα προβλεπόµενα στην περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου
79 του ν. 4009/2011 εφαρµόζονται και πριν τη δηµοσίευση του
οργανισµού του ιδρύµατος.
Παράγραφος 4
Αριθµός Διοικητικού και Εκπαιδευτικού
Προσωπικού των ΔΔΒΜ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4186/
2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) η φράση «τριακόσιες είκοσι πέντε (325)»
αντικαθίσταται από τη φράση «εκατόν είκοσι πέντε (125)».
2. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 14 του άρθρου
27 του ν. 4186/2013 η φράση «εννιακόσιες είκοσι πέντε (925)»
αντικαθίσταται από τη φράση «χίλιες εκατόν είκοσι πέντε
(1.125)».
Άρθρο 69
1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου
ΙΒ2 της παραγράφου IB’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’ 222) διαγράφονται οι λέξεις «, καθώς και η καταβολή του
ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία
σε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ..»
2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξοµοιώνονται µε αυτά ο
ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε έναν πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά µονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 82,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι το ίδιο για όλες
τις κατηγορίες τσιγάρων, και
β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου είναι
20% και υπολογίζεται στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000)
τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι ο ίδιος για
όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’ δεν
µπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα).
2. Στα πούρα ή στα πουράκια ο συντελεστής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 35% επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.
3. Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραµµο
καθαρού βάρους.
4. Στα άλλα καπνά για κάπνισµα, ο συντελεστής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραµµο
καθαρού βάρους.»
3.α. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος
αρχίζει από 7 Ιανουαρίου 2014.
β. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος
αρχίζει από την κατάθεσή τους στη Βουλή.
Άρθρο 70
Ενυπόθηκα δάνεια αγροτών
1. Στις υποθήκες η προσηµειώσεις υποθηκών που έχουν εγγραφεί στα οικεία βιβλία υποθηκών και στο οικείο Κτηµατολογικό
Γραφείο αν έχει εφαρµογή υπέρ της τράπεζας µε την επωνυµία
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (στο εξής Τράπεζα),
η οποία ήδη τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και κατά
αγροτών φυσικών προσώπων ή κατά τρίτων αγροτών φυσικών
προσώπων επί αγροτικών ακινήτων τους ή αγροτικών παραγωγικών εγκαταστάσεών τους προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από τα
δάνεια - όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερηµερίας, περιλαµβανοµένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσµων τόκων και τόκων υπερηµερίας, εισφορές, έξοδα ή δαπάνες
και λοιπά κονδύλια ως προσδιορίζονται στην οικεία δανειακή
σύµβαση - για τη χορήγηση στους αγρότες, φυσικά πρόσωπα,
βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων δανείων από την Τράπεζα
αυτή, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την αγροτική δραστηριότητά τους και τελούν υπό υπερηµερία, εν όλω ή εν µέρει, το ποσό
του δανείου για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη η προσηµείωση
υποθήκης περιορίζεται σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό
(120%) του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον το σύνολο των ως
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άνω πάσης φύσεως απαιτήσεων της Τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από το δάνειο, δεν υπερβαίνει (συµπεριλαµβανοµένων των
ήδη καταβληθέντων ποσών) το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου,
ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου του δανείου αν το σύνολο αυτών είναι ανώτερο του διπλάσιου, κατά το
χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου και το δάνειο καθίσταται, αν δεν έχει ήδη καταστεί, ληξιπρόθεσµο και απαιτητό
από το χρόνο αυτόν. Σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης σε περισσότερα του ενός αγροτικά ακίνητα αγρότη, φυσικού προσώπου, ή τρίτου φυσικού προσώπου,
η υποθήκη ή η προσηµείωση υποθήκης περιορίζεται από την
Τράπεζα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της µέχρι τα ως άνω όρια και κατά προτεραιότητα σε αυτό
ή αυτά που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη
αγροτοεφοδίων του αγρότη ή τρίτου αυτού.
2. Το ληξιπρόθεσµο και απαιτητό αυτό ποσό του δανείου δύναται να εξοφλείται από τον αγρότη εφάπαξ ή και τµηµατικώς,
κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του εκκαθαριστή της Τράπεζας
για το ύψος του. Το ύψος των τόκων υπερηµερίας κάθε είδους
προσαυξήσεων θα καθορίζεται από τον εκκαθαριστή, ανάλογα
µε το χρόνο αποπληρωµής. Σε κάθε περίπτωση όµως, το ύψος
του συνόλου των καταβληθέντων ποσών (όσων έχουν ήδη καταβληθεί και όσων θα καταβληθούν) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το 120% του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον το
σύνολο των ως άνω πάσης φύσεως απαιτήσεων της Τράπεζας,
οι οποίες απορρέουν από το δάνειο, δεν υπερβαίνει το διπλάσιο
του αρχικού κεφαλαίου, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου του δανείου, αν το σύνολο αυτών είναι ανώτερο του διπλάσιου, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος άρθρου. Ο ανώτερος χρόνος αποπληρωµής των δανείων αυτών, για τη µεν πρώτη περίπτωση προσδιορίζεται σε
πέντε (5) έτη, για τη δε δεύτερη περίπτωση σε επτά (7). Σε περίπτωση µη καταβολής εµπροθέσµως δύο συνεχών δόσεων από
τις συµφωνηθείσες, το ανεξόφλητο ποσό του δανείου µετατρέπεται σε νέο µεσοπρόθεσµο δάνειο διάρκειας από πέντε (5) έως
δέκα (10) ετών µε επιτόκιο τρία τοις εκατό (3%). Η ακριβής διάρκεια του νέου δανείου καθορίζεται από τον εκκαθαριστή βάσει
του ύψους της οφειλής και της εκτιµώµενης µισθωτικής αξίας
του αγροτικού ακινήτου. Εφόσον το αγροτικό ακίνητο δεν αποτελεί πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του
αγρότη φυσικού προσώπου ή τρίτου αγρότη φυσικού προσώπου
ή/και κύρια παραγωγική εγκατάστασή τους, στη σύµβαση του
δανείου η Τράπεζα δικαιούται να εκµισθώνει το αγροτικό αυτό
ακίνητο και να εκχωρεί µίσθωµα του µισθίου αυτού σε αυτήν,
µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου. Η εξόφληση του
νέου δανείου γίνεται από τα µισθώµατα που θα εισπραχθούν από
την εκµίσθωση του αγροτικού ακινήτου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3, 4, 5 και 6.
3. Τα αγροτικά ακίνητα εκµισθώνονται, για διάρκεια τριών (3)
ετών, σε ενδιαφερόµενους µισθωτές των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4061/2012 (Α’ 66), αντί µισθώµατος
που προκύπτει µετά από ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό. Για
την επιλογή του µισθωτή εφαρµόζονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και επιπλέον το κάτωθι κριτήριο:
Υποψήφιος για µίσθωση ενυπόθηκου υπέρ ΑΤΕ Α.Ε. αγροτικού
ακινήτου µε προσφορά ίση µε την τιµή εκκίνησης, λαµβάνει
βαθµό µηδέν (0). Υποψήφιος για µίσθωση ενυπόθηκου υπέρ ΑΤΕ
Α.Ε. αγροτικού ακινήτου µε προσφορά πλέον της τιµής εκκίνησης, για κάθε επιπλέον ποσοστιαία µονάδα (1%), λαµβάνει βαθµούς δέκα (10).
4. Η διαδικασία εκµίσθωσης των αγροτικών ακινήτων ανατίθεται στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο οποίος διατηρεί βάση δεδοµένων στην οποία απεικονίζονται ψηφιακά όλα
τα αγροτικά ακίνητα της Χώρας. Η γνωστοποίηση της πρόθεσης
εκµίσθωσης, η υποβολή αιτήσεων και προσφορών από τους υποψήφιους µισθωτές, η επεξεργασία των αιτήσεων, η βαθµολόγηση βάσει των προβλεπόµενων κριτηρίων και η ανακήρυξη του
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τελικού δικαιούχου της µίσθωσης γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
µέσω αναρτηµένης στο διαδίκτυο εφαρµογής.
Στη διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης τίθεται τιµή εκκίνησης που αντιστοιχεί στην ετήσια δόση εξόφλησης του νέου δανείου, όπως αυτή έχει υπολογισθεί από τον
εκκαθαριστή. Καθοριστική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της
αίτησης του υποψήφιου µισθωτή είναι η οικονοµική προσφορά
του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη της τιµής εκκίνησης.
5. Η διακήρυξη εκµίσθωσης παραµένει ανοικτή επί δεκαπέντε
(15) ηµέρες. Στο διάστηµα αυτό κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την προσφορά του, γνωρίζοντας κάθε
φορά το σύνολο της βαθµολογίας του. Εφόσον ο διαγωνισµός
αποβεί άγονος, επαναλαµβάνεται και µε νέα τιµή εκκίνησης. Σε
κάθε νέα διακήρυξη ο προηγούµενος µισθωτής έχει δικαίωµα
συµµετοχής επί ίσοις όροις µε τους λοιπούς υποψήφιους. Ο ιδιοκτήτης του αγροτικού ακινήτου έχει δικαίωµα συµµετοχής στον
πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης του αγροτικού ακινήτου
του.
6. Σε περίπτωση που η εκµίσθωση για οποιονδήποτε λόγο δεν
υλοποιηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα µισθώµατα, ο εκκαθαριστής κινεί τη
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρηµένου αγροτικού ακινήτου για το µη εξοφληθέν ποσό.
Άρθρο 71
Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3877/2010 (Α’ 160) προστίθεται περίπτωση ιγ’ ως εξής:
«ιγ. Λοιπές δυσµενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες από κοινού
ή µεµονωµένα επηρεάζουν µειωτικά την εξέλιξη της αναµενόµενης παραγωγής δενδρωδών καλλιεργειών, πάνω από ορισµένο
ποσοστό κατά νοµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου. Για το σκοπό αυτόν συγκροτείται µε εντολή του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Επιστηµονική Επιτροπή για
την τεκµηρίωση των ανωτέρω.»
Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στα επιµέρους άρθρα αυτού.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
6. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

12. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς στην
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών
2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία
και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/
13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Μαΐου 2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών (L 142)».
Όπως ξέρετε, η Διάσκεψη των Προέδρων έχει αποφασίσει στη
συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου του 2014 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι έχει έρθει επιστολή στο Προεδρείο από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ µε την οποία ορίζεται ως ειδικός αγορητής
για τη σηµερινή συζήτηση ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων
ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής ορίζεται
ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος και ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς
ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Πανούσης.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Λιάνα
Κανέλλη.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ.
Ιωάννης Κουράκος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχουµε τελειώσει.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι για το
νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μια ανακοίνωση προς το Σώµα θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει αυτή η
διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχετε τον λόγο.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννα
Μάνη-Παπαδηµητρίου για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί σταθερή επιλογή της ελληνικής πολιτείας η προάσπιση θεµελιωδών
δικαιωµάτων, όπως η απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής,
της ελευθερίας και της δίκαιης δίκης όλων όσων βρίσκονται στην
ελληνική επικράτεια. Τα προαναφερθέντα δικαιώµατα και κυρίως
εκείνο της δίκαιης δίκης κατοχυρώνονται σε συγκεκριµένες διατάξεις του Συντάγµατός µας, καθώς επίσης και σε κοινοτικές και
διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και ο Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του καταστατικού µας Χάρτη, ουδείς
δύναται να στερηθεί του φυσικού του δικαστή, ενώ πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 20 ορίζεται ότι καθένας έχει το δικαίωµα έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια, συµβάλλοντας έτσι και
στην αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης.
Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, από την οποία παρέχεται υψηλό κύρος της προστασίας των δικαιωµάτων του ατόµου, στο 6ο
άρθρο, πέραν των γενικών προβλέψεων για το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, περιλαµβάνονται ειδικότερες προβλέψεις για τα δικονοµικά δικαιώµατα του ατόµου.
Δικονοµικά δικαιώµατα, βέβαια, όπως αυτό της διερµηνείας
και της ενηµέρωσης, προβλέπονται και από την έννοµη τάξη µας,
σε διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και του ν. 3251/
2004, σχετικού µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.
Ωστόσο, µε το παρόν σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε το οποίο ενσωµατώνονται οι oδηγίες 64/2010 και 13/2012, αφ’ ενός επιτυγχάνεται η ενδυνάµωση των εν λόγω δικονοµικών δικαιωµάτων,
αφ’ ετέρου η θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης, και συµβάλλει στην αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα
σηµαντικό στόχο που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο
Τάµπερε της Φινλανδίας το Νοέµβριο του 2000 και ενισχύει τη
δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών, η οποία µάλιστα συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των πυλώνων της Ένωσης.
Με την πρώτη οδηγία ρυθµίζονται τα δικαιώµατα σε διερµηνεία και µετάφραση.
Η άσκηση των συγκεκριµένων δικαιωµάτων επεκτείνεται πλέον
σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από την έναρξη ως
και τη λήξη της, υποκείµενα δε αυτών θα είναι όχι µόνο οι κατηγορούµενοι αλλά και οι ύποπτοι, επιφέροντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο µία σηµαντική καινοτοµία και θωρακίζοντας το θεµελιώδες
δικαίωµα της δικαστικής προστασίας.
Η σηµασία του διορισµού του διερµηνέα είναι µεγάλη, αφού η
αδυναµία επικοινωνίας ενδέχεται να ακυρώσει οποιαδήποτε δυνατότητα παρέµβασης στην ποινική διαδικασία. Με την παρουσία
του διερµηνέα, εξασφαλίζονται οι βασικές αρχές της ποινικής
δίκης, όπως η αµεσότητα, η δηµοσιότητα, η προφορικότητα και
η ισότητα.
Η συνδροµή διερµηνέα, σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του
άρθρου 233 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που επιφέρει το
παρόν σχέδιο νόµου, θα παρέχεται χωρίς καθυστέρηση σε ύποπτο ή κατηγορούµενο, σε µάρτυρα ή αστικώς υπεύθυνο, που
αδυνατεί να οµιλήσει ή να κατανοήσει επαρκώς την ελληνική
γλώσσα, συµπεριλαµβανοµένων και των προσώπων µε προβλήµατα οµιλίας ή ακοής.
Είναι άξιο µνείας στο σηµείο αυτό ότι µε την παρούσα τροποποίηση δίνεται έµφαση όχι απλώς στην αδυναµία οµιλίας, αλλά
στην κατανόηση της γλώσσας, παράµετρος η οποία διασφαλίζει
την ακριβή επικοινωνία των εµπλεκοµένων προσώπων.
Στην ίδια διάταξη µάλιστα επιβάλλεται στις αρµόδιες αρχές η
υποχρέωση εξακρίβωσης της αδυναµίας κατανόησης ή οµιλίας
της ελληνικής γλώσσας, ενώ στην περίπτωση άρνησης συνδροµής διερµηνέα παρέχεται το δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων.
Ανάλογα δε µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εξέλιξη της
ποινικής διαδικασίας, την απόφαση επί των αντιρρήσεων λαµβάνει ο αρµόδιος εισαγγελέας, το Δικαστικό Συµβούλιο ή το δικαστήριο.
Η διαδικασία ένταξης στον πίνακα διερµηνέων παραµένει ίδια,
όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Ωστόσο, επειδή η έλλειψη αναφοράς προϋποθέσεων και προσόντων για το διορισµό διερµηνέα, ο οποίος
επιτελεί σηµαντική λειτουργία, ενέχει κινδύνους για την πιστότητα και την ποιότητα της διερµηνείας, παρέχεται νοµοθετική
εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης να καθορίζει
προσόντα για την ένταξη στο σχετικό πίνακα, θέτοντας έτσι δικλίδες ασφαλείας για την αποτελεσµατική άσκηση του αναφερόµενου δικαιώµατος.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της αρχής της εµπιστευτικότητας,
στον όρκο του διερµηνέα προστίθεται η υποχρέωση τήρησης της
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εχεµύθειας. Επίσης, επειδή η επικοινωνία µε τη συνδροµή διερµηνέα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, δίνεται έµφαση και στη σχετική εκπαίδευση δικαστών, εισαγγελέων, προανακριτικών και
δικαστικών υπαλλήλων.
Μία άλλη σηµαντική καινοτοµία του παρόντος σχεδίου νόµου
αφορά το δικαίωµα στη µετάφραση, που προστίθεται ως άρθρο
236Α στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, σύµφωνα µε το οποίο θα
χορηγούνται στα πρόσωπα µε αδυναµία κατανόησης της ελληνικής γλώσσας όλα τα ουσιώδη έγγραφα ή χωρία αυτών, µεταφρασµένα, ενώ εάν αποστερηθεί το συγκεκριµένο δικαίωµα,
δικαιούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αντιρρήσεις, για
τις οποίες θα αποφασίζει το αρµόδιο δικαστικό όργανο, ανάλογα
πάντα µε το στάδιο της διαδικασίας.
Με έµφαση στο θεµελιώδες ατοµικό δικαίωµα της προσωπικής
ελευθερίας, µε τη στενή έννοια του όρου και λαµβανοµένου υπ’
όψιν πως η στέρηση της ελευθερίας αποτελεί ένα από τα πλέον
επαχθή µέτρα για τον άνθρωπο, ορίζεται ρητά στην παραπάνω
διάταξη ότι συνιστούν ουσιώδη έγγραφα αυτά τα οποία περιέχουν στερητικές της ελευθερίας αποφάσεις, αυτά µε τα οποία
απαγγέλλεται οποιαδήποτε κατηγορία, καθώς και δικαστικές
αποφάσεις σχετικές µε την κατηγορία.
Μάλιστα, το δικαίωµα ενισχύεται ακόµη περισσότερο, δίνοντας τη δυνατότητα στον κατηγορούµενο ή στο συνήγορό του να
αιτηθεί το χαρακτηρισµό ως ουσιωδών και άλλων εγγράφων ή
και χωρίων αυτών, συνεπώς και την παρεπόµενη µετάφρασή
τους.
Στην παράγραφο 4 της ίδιας διάταξης, ορίζεται ότι ο ύποπτος
ή ο κατηγορούµενος δύναται να παραιτηθεί από το δικαίωµα µετάφρασης των εγγράφων. Η ιδιαίτερη θέση όµως στην οποία βρίσκονται τα άτοµα αυτά κατά τα τη διάρκεια της ποινικής
διαδικασίας επιτάσσει την αναγκαιότητα ύπαρξης νοµοθετικής
διάταξης που θα τους προστατεύει. Γι’ αυτό και προβλέπεται
ρητά η εκ των προτέρων επικοινωνία µε συνήγορο, ο οποίος θα
έχει ενηµερώσει και θα έχει συµβουλεύσει αναλόγως. Η τήρηση
µάλιστα των προϋποθέσεων αυτών, όπως και η εν γένει ενάσκηση των δικαιωµάτων διερµηνείας και µετάφρασης, διασφαλίζεται και µε την υποχρέωση σύνταξης έκθεσης, στην οποία θα
βεβαιώνονται όλα τα παραπάνω.
Στη συνέχεια, µε το άρθρο 6 του παρόντος νοµοσχεδίου, προστίθεται στον Κώδικα άρθρο 238Β, σχετικό µε τα έξοδα διερµηνείας και µετάφρασης, που προβλέπει την ανάληψη των εξόδων
της διερµηνείας και της µετάφρασης από το ελληνικό δηµόσιο,
για υπόπτους και κατηγορουµένους µε αποδεδειγµένη οικονοµική αδυναµία, σύµφωνα, κύριε Υπουργέ, µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που έχετε φέρει. Είναι µια ρύθµιση που επιτρέπει την
ενάσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων απ’ όλους και θωρακίζει την
αρχή της ισότητας ως προς τη δικαστική προστασία, όπως αυτή
προβλέπεται από το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 7 του νοµοσχεδίου, τα προαναφερόµενα δικονοµικά δικαιώµατα θα απολαµβάνουν και οι εκζητούµενοι µε ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.
Στο ίδιο ως άνω πνεύµα της πλήρους παροχής δικαστικής προστασίας, που ανήκει στην κατηγορία των δικαιωµάτων διαδικασίας, υπάγονται και οι διατάξεις που ενσωµατώνουν τη δεύτερη
οδηγία, τη σχετική µε το δικονοµικό δικαίωµα της ενηµέρωσης.
Η κατοχύρωσή του συναντάται ήδη στην έννοµη τάξη µας στο
άρθρο 103 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, σύµφωνα µε το
οποίο ο αρµόδιος ανακριτής οφείλει να πληροφορήσει τον κατηγορούµενο για µια σειρά δικαιωµάτων του, όπως η παράσταση
και η επικοινωνία µε συνήγορο, η προθεσµία απολογίας και η
ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης.
Την εκ µέρους του ανακοίνωση των δικαιωµάτων στον κατηγορούµενο επιβεβαιώνει, άλλωστε, και η σύνταξη Έκθεσης, την
οποία υπογράφει και ο ίδιος ο κατηγορούµενος.
Με το παρόν σχέδιο νόµου ενισχύεται ακόµη περισσότερο το
δικαίωµα, αφού πλέον µε τη διάταξη που προστίθεται ως άρθρο
99Α στον Κώδικα ορίζεται η υποχρέωση ενηµέρωσης και για τα
δικαιώµατα διερµηνείας, µετάφρασης, παροχής δωρεάν νοµικών
συµβουλών, ενηµέρωσης σχετικά µε την κατηγορία και σιωπής.
Η ακριβής δε τήρηση όλων των προστατευτικών τύπων και δια-
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τάξεων που εισάγει το νοµοσχέδιο θα δώσει τη δυνατότητα στον
ύποπτο ή τον κατηγορούµενο να προετοιµαστεί αρτιότερα και
να διαµορφώσει έγκαιρα και αποτελεσµατικά τους υπερασπιστικούς του ισχυρισµούς.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 12, η ανάγκη προστασίας της ζωής
ή των θεµελιωδών δικαιωµάτων άλλου προσώπου, καθώς και η
ανάγκη της προστασίας σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος δικαιολογούν την παρέκκλιση από το εν λόγω δικαίωµα, µη επιτρέποντας την πρόσβαση σε τµήµα µόνο του υλικού της δικογραφίας, µε αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 101 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Παράλληλα, όµως, δίνεται η δυνατότητα στον ύποπτο ή τον
κατηγορούµενο και στους συνηγόρους τους να υποβάλλουν τις
αντιρρήσεις τους για τις οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 233Α του
Κώδικα, όπως αυτό διαµορφώνεται από το παρόν, θα αποφαίνεται είτε ο αρµόδιος εισαγγελέας είτε το Δικαστικό Συµβούλιο είτε
το Δικαστήριο, ανάλογα πάντα και εδώ µε το στάδιο της ποινικής
διαδικασίας.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επισηµάνω ότι πράγµατι διεξήχθη ένας εποικοδοµητικός διάλογος
στις συνεδριάσεις της επιτροπής, ο οποίος κατέληξε στη συµπλήρωση, από την ηγεσία του Υπουργείου, της παραγράφου 3
του άρθρου 12 µε τη φράση ότι «απαραίτητη προϋπόθεση για
την εφαρµογή της άνω διάταξης θα είναι να µη θίγεται το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενσωµάτωση των δύο οδηγιών στην εθνική µας νοµοθεσία θα επιφέρει µία σειρά από βελτιώσεις σχετικές µε τα δικαιώµατα της διερµηνείας, της µετάφρασης και της ενηµέρωσης για όσους είναι ύποπτοι ή κατηγορούµενοι τέλεσης αξιοποίνων πράξεων.
Βέβαια, το οπλοστάσιο της έννοµης τάξης µας, το οποίο συµπυκνώνει στο εννοιολογικό του πεδίο όλη τη φιλοσοφία της ελληνικής πολιτείας για την προάσπιση του θεµελιώδους δικαιώµατος της δικαστικής προστασίας, παρέχει ήδη αρκετά ικανοποιητική κατοχύρωση των δικονοµικών δικαιωµάτων στην ποινική
διαδικασία.
Έτσι, αντίστοιχες διατάξεις για τα δικαιώµατα της διερµηνείας
και της ενηµέρωσης υφίσταται ήδη στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, καθώς και σε κοινοτικές και διεθνείς συµβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα µας. Εν τούτοις, η περαιτέρω
ενίσχυσή τους, καθώς και η ανάγκη ενδυνάµωσης της δικαστικής
συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αστικά και ποινικά θέµατα -ζήτηµα ύψιστης εθνικής και
όχι µόνο σηµασίας- καθιστούν αναγκαία την ενσωµάτωση των
κοινοτικών οδηγιών.
Στην κατεύθυνση της περαιτέρω θωράκισης του θεµελιώδους
δικαιώµατος της δικαστικής προστασίας κινείται και η κατατεθείσα εκ µέρους του Υπουργείου τροπολογία. Ενδεικτικά, µε
στόχο την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων, που αποτελεί µία
από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου, είναι ο διαχωρισµός των δικαστηρίων σε Πολιτικά και Ποινικά Τµήµατα, κυρίως για τα µεγάλα δικαστήρια, η αύξηση δε των οργανικών
θέσεων των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών –που έχει ήδη
αποφασιστεί- θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου 2014, σύµφωνα µε την τροπολογία.
Επίσης, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης σε
αίθουσες ακροατηρίων, καθώς και οι απαραίτητοι υποστηρικτικοί
χώροι αυτών, εξασφαλίζεται η ανέγερση νέου κτηρίου και η ένταξη υπάρχοντος κτηρίου στο συγκρότηµα του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Παράλληλα, εξίσου σηµαντική ρύθµιση είναι και η αντίστοιχη
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–όπως ίσχυε και στο παρελθόν- της καταβολής των δικαστικών
εξόδων και της αµοιβής δικηγόρου στις δίκες για την αναστολή
ή αναβολή της εκτέλεσης –στο πλαίσιο δικών που διεξάγονται
για αναγκαστική εκτέλεση σε πλειστηριασµούς- από τον ίδιο τον
αιτούντα.
Εποµένως, οι στόχοι που τίθενται και από τις οδηγίες που καλούµαστε να ενσωµατώσουµε, αλλά και από την κατατεθείσα
τροπολογία συνηγορούν στην υπερψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Γι’ αυτό και ενόψει όλων των παραπάνω, σας ζητώ να παραθέσετε τη θετική σας ψήφο στο παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Παπαδηµητρίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατέθεσαν σχέδιο
νόµου: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μία νοµοτεχνική βελτίωση θα ήθελα να καταθέσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να την καταθέσετε.
Θέλετε να την εξηγήσετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, να την εξηγήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
προέκυψαν από τη συζήτηση στην επιτροπή.
Η πρώτη αφορά στο άρθρο 6: Προστίθεται στο τέλος µετά τις
λέξεις «βαρύνουν το Δηµόσιο» εδάφιο που έχει ως εξής και
αφορά τα δικαστικά έξοδα: «Κατ’ εξαίρεση, τα ανωτέρω έξοδα
µετάφρασης βαρύνουν τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο, εφόσον αυτός αποδεδειγµένα µπορεί να τα καταβάλει.»
Και στο άρθρο 12 η φράση «δικαστικές ή υποκείµενες σε δικαστικό έλεγχο», δηλαδή οι αρµόδιες δικαστικές αρχές ή οι υποκείµενες σε δικαστικό έλεγχο, αντικαθίσταται από τη φράση
«κατά την ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση».
Και αυτό το κάναµε για να µη δηµιουργείται η εντύπωση ότι αφορούν και άλλα όργανα πέραν από τα δικαστικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ να διανεµηθεί.
Κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει τη συγγραφή της «µαύρης βίβλου» του αυταρχισµού στην
Ελλάδα.
Σήµερα το πρωί δέχθηκαν αναίτια επίθεση φοιτητές, πολίτες,
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, µέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ από αστυνοµικές δυνάµεις οι οποίες είχαν προσέλθει στο χώρο της διαµαρτυρίας ακριβώς για να καταστείλουν µία ειρηνική διαδήλωση
της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι,
συγκεκριµένα έξω από το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας.
Η κατάσταση αυτή να φαλκιδεύονται κατά τον πλέον άθλιο και
απαράδεκτο τρόπο τα συνταγµατικά δικαιώµατα των Ελλήνων
πολιτών που ειρηνικά διαδηλώνουν την αντίθεσή τους σε αυτή
την ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης ξεπερνά κάθε όριο.
Καταγγέλλουµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία τη στάση της Κυβέρνησης. Ζητάµε την άµεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων νεολαίων, φοιτητών και πολιτών, από τις δυνάµεις καταστολής.
Και θέλουµε να πούµε το εξής: Δικαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαµαρτυρήθηκαν οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ και οι φοιτητές σήµερα στο πολιτικό γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη, διότι αν
ελαχίστως ήθελε η Κυβέρνηση να παραδειγµατιστεί από αυτά
που συνέβησαν στην Ιταλία, θα έπρεπε όχι µόνον ο Πρωθυπουργός και ο αρµόδιος Υπουργός να σπεύσουν στο τόπο του εγκλήµατος, τον τόπο της τραγωδίας, αλλά θα έπρεπε µε δηλώσεις
τους να καταθέσουν τη συντριβή της Κυβέρνησης γι’ αυτό το
«µαύρο» περιστατικό που αµαυρώνει τη χώρα.
Αντιθέτως, είχαµε τις ανάλγητες δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελε να δικαιολογήσει τις
απόπειρες ανθρωποκτονίας και τις ανθρωποκτονίες που συνέβησαν στο Αιγαίο εκείνη την ηµέρα.
Μετά από όλα αυτά, να καταστέλλονται ειρηνικές διαδηλώσεις
και ειρηνικές διαµαρτυρίες, να συλλαµβάνονται πολίτες επειδή
έχουν το σθένος και τη γενναιότητα να υψώνουν φωνή συµπαράστασης σε αυτούς τους ανθρώπους που σήµερα οδηγούνται
στον πνιγµό κατά κυριολεξία είναι αδιανόητο και πέρα από κάθε
λογική.
Βεβαίως, αυτή η Κυβέρνηση δεν διέπεται από λογική, διέπεται
από τον παραλογισµό των µνηµονίων, από την πλέον απάνθρωπη
πολιτική την οποία γνώρισε η χώρα και βρίσκεται απολύτως ταυτισµένη µε αυτές τις πολιτικές.
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, επαναλαµβάνουµε ότι ζητάµε
την άµεση απελευθέρωση, των νέων του ΣΥΡΙΖΑ, φοιτητών και
πολιτών, των συλληφθέντων σε µια ειρηνική διαµαρτυρία, όπου
δεν υπήρχε κανένας µα κανένας λόγος να χτυπηθεί από τις δυνάµεις καταστολής, όπως τόσες άλλες σε αυτήν τη µαύρη περίοδο της χώρας της µνηµονιακής διακυβέρνησης. Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης άµεσα να επέµβει σε αυτό τον τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για την ενσωµάτωση των οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και την 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Οι παραπάνω οδηγίες
αφορούν την ενίσχυση και την ειδικότερη ρύθµιση των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων, µαρτύρων ή υπόπτων σε ποινικές
υποθέσεις και ιδιαίτερα στη διενέργεια της προκαταρκτικής,
αλλά και κύριας διαδικασίας του δικαιώµατος στη διερµηνεία και
στη µετάφραση εγγράφων, καθώς και στην ενηµέρωση των κατηγορουµένων για τα δικαιώµατά τους.
Επίσης, µε διάταξη της δεύτερης οδηγίας τίθενται ορισµένοι
περιορισµοί στη γνώση του υλικού της δικογραφίας και πρόσβασης σε αυτό το υλικό κατά την ανάκριση και απολογία του κατηγορουµένου. Θα έλεγα ότι πρώτη φορά στα νοµικά χρονικά
περιορίζεται στα προβλεπόµενα δικαιώµατα το άρθρο 101 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντί να υπάρχει µια διεύρυνση των
δικαιωµάτων, όπως γίνεται µε την πρώτη οδηγία.
Εµείς θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό το γεγονός ότι οι οδηγίες
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αυτές έρχονται προς ενσωµάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της
χώρας σε µια στιγµή που µε πολιτικές αποφάσεις περιστέλλονται
ή διακηρύσσονται ότι θα περισταλούν πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα, δικαιώµατα που άπτονται του Σωφρονιστικού Κώδικα
ή των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων ή κρατουµένων.
Θέλουµε να πούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
υποστηρίζει -σε αντίθεση µε τις προαναφερθείσες εξαγγελίες και
αυτές που έχουµε ακούσει κατ’ επανάληψη, ιδίως για την περιστολή του δικαιώµατος στην άδεια- ότι όλοι οι κατηγορούµενοι
πρέπει να απολαµβάνουν, σε συνδυασµό µάλιστα µε το τεκµήριο
αθωότητας, τα δικονοµικά και υπερασπιστικά δικαιώµατα, είτε
πρόκειται για τις περιπτώσεις του άρθρου 97 του Συντάγµατος
είτε για τις περιπτώσεις της κοινής εγκληµατικότητας.
Η αντίληψή µας αυτή δεν πηγάζει από καµµία συµπάθεια σε
καµµία µορφή παραβατικότητας ή πολύ περισσότερο, εγκληµατικότητας, αλλά από την αταλάντευτη προσήλωσή µας στην
αρχή του κράτους δικαίου και στην υπεράσπιση της δηµοκρατίας, στην προστασία των συνταγµατικών δικαιωµάτων όλων των
πολιτών είτε Ελλήνων είτε µεταναστών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση µε το Α’ Μέρος του
νοµοσχεδίου, που αφορά την οδηγία 2010/64/Ευρωπαϊκή Ένωση
για τα δικαιώµατα διερµηνείας και µετάφρασης προς τους κατηγορουµένους, µάρτυρες, υπόπτους ή αστικώς υπευθύνους, εισάγεται µια βελτιωµένη εκδοχή του άρθρου 233 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας, αφού τα δικαιώµατα διερµηνείας και γνωστοποίησης επεκτείνονται όχι µόνο στην εξέταση του κατηγορουµένου κατά την κύρια διαδικασία, αλλά σαφώς και στην
προδικασία και στην πραγµατικότητα και στο στάδιο πριν από
την απόδοση κατηγορίας, από τη στιγµή που ενηµερώνεται σχετικά το πρόσωπο αυτό από τις αρχές, αφού τώρα εισάγεται και
η έννοια του υπόπτου ως φορέα του δικαιώµατος διερµηνείας,
η οποία δεν υπήρχε στην προηγούµενη µορφή του άρθρου 233
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Επίσης προστίθεται η συνδροµή σε άτοµα µε προβλήµατα
ακοής ή οµιλίας και εξέταση σε κάθε στάδιο του αν ο φορέας
του δικαιώµατος κατανοεί τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας
και αν χρειάζεται διερµηνέα. Επίσης, είναι εξαιρετικά θετικό το
ότι ο φορέας του δικαιώµατος µπορεί να ασκήσει αντιρρήσεις
προς κάθε απόφαση η οποία σε οποιοδήποτε στάδιο κρίνει ότι
δεν χρειάζεται διερµηνέα.
Διαµορφώνεται λοιπόν, ένα καθεστώς διασφάλισης της γλωσσικής κατανόησης των κατηγοριών ή των επικείµενων κατηγοριών, από αυτόν που σε βάρος του έχει ανοιχθεί ή θα ανοιχθεί η
ποινική διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εξαιρετικά σηµαντικό το
δικαίωµα µετάφρασης ουσιωδών εγγράφων της δικογραφίας
στη γλώσσα του κατηγορουµένου ή υπόπτου κατά το νέο άρθρο
236α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και µάλιστα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, προεβλέπετο και µε έξοδα του δηµοσίου. Σήµερα
ακούσαµε µε έκπληξη τον κύριο Υπουργό ο οποίος αυτή τη θετική διάταξη την αναίρεσε κατά τρόπο που είναι, θα έλεγα,
έωλος απολύτως.
Τι σηµαίνει, κύριε Υπουργέ, αυτό που µας είπατε σχετικά µε
τη δαπάνη του ελληνικού δηµοσίου; Από ποιον θα διαπιστώνεται
η δυνατότητα, όταν µιλάµε ιδίως για µετανάστες, οικονοµικούς
µετανάστες και πρόσφυγες, που ενδεχοµένως εµπλέκονται στην
ποινική διαδικασία;
Είναι απολύτως βέβαιο, κύριε Υπουργέ, ότι αυτοί οι άνθρωποι
δεν θα έχουν καµµία δυνατότητα οικονοµική, πολύ δε περισσότερο κάποια δυνατότητα απόδειξης της ένδειάς τους.
Εποµένως, κακώς γίνεται αυτή η τροποποίηση σήµερα και θα
σας καλέσουµε να παραµείνετε στην αρχική διάταξη, όπως ακριβώς συζητήθηκε στην αρµόδια επιτροπή.
Σωστά, κατά τη γνώµη µας, όπως σας είπα, τίθεται και το ένδικο βοήθηµα των αντιρρήσεων κατά αποφάσεων της αρχής που
κρίνεται ως µη αναγκαία η διενέργεια µετάφρασης και χορήγησης µεταφρασµένων εγγράφων. Θεωρούµε ότι µε την ενσωµάτωση της πρώτης οδηγίας όχι µόνο ενισχύονται τα δικαιώµατα
του κατηγορουµένου µάρτυρα ή υπόπτου ως προς τη βελτίωση
γνώσης της ποινικής διαδικασίας και των τυχόν κατηγοριών κατά
του προσώπου καθ’ όλη την ποινική διαδικασία αλλά και ισχυρο-
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ποιείται η εφαρµογή του άρθρου 6, παράγραφος 3, εδάφιο 5 της
ΕΣΔΑ, η οποία διάταξη απαιτεί τη δωρεάν διερµηνεία εάν ο κατηγορούµενος δεν εννοεί τη χρησιµοποιούµενη στο δικαστήριο
γλώσσα.
Εδώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ορισµένα σηµεία, διότι προβλέπεται στο σχέδιο νόµου έκδοση
υπουργικής απόφασης σχετικά µε τη µετάφραση. Το καθεστώς
το οποίο υπάρχει σήµερα είναι ένα καθεστώς απολύτως απαράδεκτο, κύριε Υπουργέ, και θα πρέπει τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου που διασφαλίζονται µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες στη
µετάφραση να συµπεριληφθούν και στην υπό έκδοση υπουργική
απόφαση. Διότι αυτό που συµβαίνει σήµερα δηλαδή παντελώς
άσχετοι µε τη γλώσσα του κατηγορουµένου να εµφανίζονται ως
µεταφραστές και να επιτελούν ένα έργο βοηθού του δικαστή,
είναι πράγµα παντελώς απαράδεκτο. Όσοι µέχρι σήµερα έχουµε
ασχοληθεί από τη θέση του πληρεξουσίου δικηγόρου µε παρόµοιες περιπτώσεις, γνωρίζουµε πολύ καλά αυτήν την κατάσταση,
όπως επίσης ότι παραβιάζονται κατά σύστηµα διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας εµφανιζοµένου ως µεταφραστή, συγκατηγορουµένου ή συγκρατουµένου του κατηγορουµένου.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι εδώ θα πρέπει να έχετε ειδική µνεία
και µέριµνα ούτως ώστε, όλα αυτά τα οποία διαλαµβάνονται σήµερα στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, να αποτυπωθούν µε µια
σοβαρότητα και µε µια ανάλυση της πραγµατικότητας και στην
υπό έκδοση υπουργική απόφαση.
Το δεύτερο τµήµα του νοµοσχεδίου αφορά το δικαίωµα στην
ενηµέρωση του κατηγορουµένου ή υπόπτου για τα δικαιώµατά
του και µάλιστα, σε απλή και κατανοητή γλώσσα προφορικώς ή
εγγράφως µε βάση το νέο άρθρο 99α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Αν ο κατηγορούµενος ή ο ύποπτος δεν κατανοεί τη
γλώσσα της διαδικασίας, η ενηµέρωση πρέπει να γίνεται στη
γλώσσα -πάντοτε µε απλό και κατανοητό τρόπο, δηλαδή χωρίς
νοµικισµούς- που αντιλαµβάνεται.
Θεµελιώδη δικαιώµατα του κατηγορουµένου όπως η γνώση
της κατηγορίας, η παράσταση µε συνήγορο, το δικαίωµα σιωπής,
το δικαίωµα πρόσβασης στη υλικό της δικογραφίας, θα καθίστανται γνωστά µε ειδικό έγγραφο που θα του χορηγείται.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το συγκεκριµένο έγγραφο-υπόδειγµα το οποίο περιλαµβάνετε έχει αδυναµίες, τις οποίες θα σας αναλύσουµε κατά τη συζήτηση.
Θέλουµε, όµως, να τονίσουµε ότι είναι απολύτως αρνητικό το
γεγονός ότι στο άρθρο 12 του σχεδίου νόµου για πρώτη φορά,
όπως είπα και στην αρχή της οµιλίας µου, υπάρχουν διατάξεις
περιστολής του δικαιώµατος, όπως αυτό διατυπώνεται στο
άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, να λάβει το σύνολο
των εγγράφων ένας κατηγορούµενος.
Συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, αναφέρετε τούτο: «Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 οι αρµόδιες αρχές, δικαστικές
ή υποκείµενες σε δικαστικό έλεγχο, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τµήµα του υλικού, αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα άλλου προσώπου, ή αν τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος».
Κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση στην
αρµόδια επιτροπή τονίσαµε στον Υπουργό αλλά και στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας ότι το δικαίωµα στη ζωή άλλων
προσώπων –κι αυτά τα πρόσωπα είναι προφανώς οι µάρτυρεςδιασφαλίζεται επαρκώς στον Ποινικό Κώδικα, στα άρθρα 187,
187Α και στο νόµο περί ναρκωτικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε και κλείνω.
Δηλαδή ο νοµοθέτης είχε την πρόνοια σε συγκεκριµένα αδικήµατα που έχουν να κάνουν µε το οργανωµένο έγκληµα, µε εγκλήµατα τροµοκρατίας αλλά και µε το µέγα ζήτηµα των
ναρκωτικών, να προστατεύει ad hoc τους συγκεκριµένους µάρτυρες. Σήµερα εδώ εισάγετε µία διάταξη η οποία είναι γενική και
καλύπτει το σύνολο της ποινικής διαδικασίας, ανεξάρτητα µε το
ποιο είναι το αδίκηµα.
Θεωρούµε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το οποίο γίνεται µε το
άρθρο 12 αποτελεί περιστολή δικονοµικών δικαιωµάτων του κα-
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τηγορουµένου. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγµα, ιδίως όταν
όλο το σύνολο του νοµοσχεδίου διαπνέεται από ένα πνεύµα διεύρυνσης και κατοχύρωσης αυτών των δικαιωµάτων.
Το σηµαντικότερο όµως, κύριε Υπουργέ, είναι ότι δεν µας δώσατε καµµία απάντηση σε αυτό το οποίο σας είπαµε και σας ξαναλέµε σήµερα. Γιατί είναι ανάγκη να επεκταθεί αυτή η ρύθµιση
σε κάθε ποινικό αδίκηµα και δεν σας αρκεί η πρόβλεψη η οποία
γίνεται σήµερα και στον Ποινικό Κώδικα και σε ειδικούς ποινικούς
νόµους; Την απάντησή σας θα την περιµένουµε έστω σήµερα,
κύριε Υπουργέ, και θεωρούµε ότι είναι υποχρέωσή σας να τη δώσετε.
Όσον αφορά την τροπολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έτσι όπως έρχεται είναι αδύνατον για εµάς να την ψηφίσουµε,
διότι, εκτός των άλλων, περιλαµβάνει την αλλαγή του ρυµοτοµικού σχεδίου πλησίον των Δικαστηρίων της Σχολής Ευελπίδων.
Οι κάτοικοι Γκύζη, Πολυγώνου και Κυψέλης µε έντονες κινητοποιήσεις τους έχουν διαµαρτυρηθεί για την κατάργηση κατ’
αρχάς του Πνευµατικού Κέντρου που λειτουργεί εκεί και τον περιορισµό των χώρων –µέχρι καταργήσεως δηλαδή, γιατί καταργούνται αυτοί οι χώροι- αθλοπαιδιών, που υφίστανται και λειτουργούν.
Θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτο, κύριε Υπουργέ, σε µία βεβαρηµένη πόλη, από όλες τις απόψεις, σήµερα πνεύµονες που
υπάρχουν ανοιχτοί, πολιτιστικά κέντρα, χώροι άθλησης, χώροι
πρασίνου να τσιµεντοποιούνται. Άλλη λύση ψάξτε να βρείτε.
Εµείς υποστηρίζουµε και στεκόµαστε στο πλάι των κατοίκων
της περιοχής που δίνουν έναν αγώνα για την καθηµερινότητά
τους, για την ποιότητα της ζωής τους.
Καταθέτουµε για τα Πρακτικά και τη σχετική ανακοίνωση των
κατοίκων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ανακοίνωση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυνάµει όλων των ανωτέρω, κύριοι συνάδελφοι, εµείς θα
υπερψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Πιστεύουµε ότι οι
διατάξεις που διαλαµβάνονται, πλην του άρθρου 12, είναι απολύτως θετικές και λειτουργούν στην κατεύθυνση της διεύρυνσης
των δικονοµικών δικαιωµάτων.
Θα καταψηφίσουµε το άρθρο 12 και την τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κοντονή.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Κουτσούκος για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζουµε σήµερα την ενσωµάτωση δύο σηµαντικών οδηγιών στο εθνικό µας δίκαιο, που διευρύνουν τα δικαιώµατα των κατηγορουµένων, των απολογουµένων, των ανακρινοµένων. Θα έχω την ευκαιρία να αναφερθώ αναλυτικά στην πορεία της συζήτησης.
Ήθελα, όµως, να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου από εκεί που
τελείωσε ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοντονής. Οι παρατηρήσεις µου έχουν διπλό χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα τυπικό, που
πολλές φορές έχει και ουσία και έναν καθαρά ουσιαστικό πάνω
στο περιεχόµενο της τροπολογίας.
Κύριε Υπουργέ, βρίσκεται σε συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή ένα άλλο νοµοσχέδιό σας, για το οποίο έγινε αναλυτική
συζήτηση και χθες µε ακρόαση φορέων. Μάλιστα, από ό,τι παρακολούθησα ήταν και η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων και έκανε σηµαντικές παρατηρήσεις για την καθυστέρηση της δίκης, γιατί εκείνο το νοµοσχέδιο ακριβώς αποσκοπεί να επιταχύνει διαδικασίες δίκης.
Η τροπολογία που κατατίθεται σήµερα εδώ σε αυτό το νοµοσχέδιο αναφέρεται σε δικές σας πρωτοβουλίες για το διαχωρισµό των τµηµάτων σε ποινικά και πολιτικά, για τα οποία, όπως
γνωρίζετε, υπάρχουν ενστάσεις καθώς κι εσείς ο ίδιος από ό,τι
ενθυµούµαι είχατε εκφράσει εκπροσωπώντας την ίδια οργάνωση.
Επίσης, υπάρχουν και πολύ σηµαντικότερα ζητήµατα, όπως
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της παραγράφου 4 για την αλλαγή του ρυµοτοµικού της περιοχής και επιτρέψτε µου να γνωρίζω την περιοχή, γιατί πολλά χρόνια την αξιοποίησα πηγαίνοντας εκεί τα µικρά µου παιδιά.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι το ορθόν ήταν αυτή η τροπολογία να
έρθει µε την κανονική διαδικασία για να µπορούµε να την συζητήσουµε, για να µας πουν οι δικαστές και εισαγγελείς για το διαχωρισµό, για να µας πουν οι κάτοικοι, ο Δήµος Αθηναίων ενδεχόµενα, για την αλλαγή του ρυµοτοµικού. Δεν πρέπει να ρωτήσουµε; Δεν πρέπει να ακούσουµε το Δήµαρχο της Αθήνας; Αυτή
είναι η τυπική µου παρατήρηση και λέω από την αρχή ότι θα κρατήσω επιφύλαξη για την παράγραφο 4 για να δούµε πώς θα το
χειριστούµε διαδικαστικά.
Επιτρέψτε µου, όµως, κύριε Υπουργέ να κάνω και µία παρατήρηση επί της ουσίας. Τις διατάξεις µε τις οποίες αυξάνετε τον
αριθµό των εφετών και των εισαγγελέων…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχουν ψηφιστεί αυτά.
Τα φέρνουµε πιο γρήγορα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τα ξέρω, κύριε Υπουργέ. Ας έχετε
λίγο την υποµονή να ακούτε και τους απλούς Βουλευτές, που εν
πάση περιπτώσει προσπαθούν να εντρυφήσουν στα νοµοτεχνικά
περιτεχνήµατα κάθε φορά.
Δεν θα είχαµε, λοιπόν, αντίρρηση να τις ψηφίσουµε για να τα
φέρουµε πιο νωρίς, παρότι έχουν ένα κόστος, όπως επίσης δεν
θα είχαµε αντίρρηση να ψηφίσουµε και την ενίσχυση του Σώµατος των εµπειρογνωµόνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω µία εξίσου ουσιαστική πολιτική παρατήρηση. Βρισκόµαστε σε µία περίοδο που
βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές έρευνες και αποφάσεις, οι
οποίες απασχολούν την κοινή γνώµη και για τις οποίες το λοιδορούµενο ΠΑΣΟΚ δεν έχει καν πιστωθεί, ούτε καν αναφέρεται
πουθενά ότι αυτές οι εξελίξεις είναι αποτέλεσµα δύο νοµοθετικών παρεµβάσεων της κυβερνήσεως Παπανδρέου 2009-2012 για
την αλλαγή της διαδικασίας και της λειτουργίας σε ό,τι αφορά
τις υποθέσεις του ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος -νόµος Καστανίδη- και σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις πρώην πολιτικών, είτε είναι
Βουλευτές, Υπουργοί ή δήµαρχοι και τις υποθέσεις που κλείνει
ο αρµόδιος εισαγγελέας, λόγω του ότι είναι δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίες κατ’ εξαίρεση επιταχύνονται. Γι’ αυτό έχουµε
αυτά τα αποτελέσµατα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω στο Σώµα και στον ελληνικό λαό ότι
αυτές οι δύο νοµοθετικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ ήταν η απόφασή µας να κλείσουµε τους λογαριασµούς µε το παρελθόν.
Αυτό δεν µπορεί κάποιοι να προσπαθούν να το πιστωθούν πλαγίως.
Επιστρέψτε µου, κύριε Υπουργέ και συνάδελφε της Νέας Δηµοκρατίας: Είδα αυτήν την αφίσα της Νέας Δηµοκρατίας στο
facebook που κρίθηκε ως διαφήµιση για την εντολή Σαµαρά να
µαζέψει τα 17 εκατοµµύρια που επέστρεψαν οι κατηγορούµενοι
και να τα µοιράσει στους φτωχούς. Είναι εντελώς ανιστόρητοι
αυτοί που πήραν αυτήν την πρωτοβουλία, γιατί ξεχνούν ότι αυτή
τη ρύθµιση της δικαστικής συνδιαλλαγής δεν την ψήφισε η παράταξή τους. Μας κατηγόρησαν τότε. Χάρη σ’ αυτήν τη ρύθµιση
συγκεντρώνονται αυτά τα χρήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα απευθύνοµαι και στην
άλλη πλευρά, στην πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ψηφίζουµε όλες τις ρυθµίσεις που θωρακίζουν θεσµικά τη δικαιοσύνη και τους δίνουν περισσότερα «όπλα» όπως αυτές που σας
είπα, το άνοιγµα των λογαριασµών, τους οικονοµικούς εισαγγελείς, τους εµπειρογνώµονες. Θεσµική θωράκιση θέλει η δικαιοσύνη, αγαπητέ κύριε Κοντονή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γιατί µου το λέτε εµένα;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το λέω, κύριε συνάδελφε, γιατί χθες
ή προχθές ο Πρόεδρός σας επισκέφθηκε τους Προέδρους ενός
από τα ανώτατα δικαστήρια. Επειδή εγώ έκλεισα τα εξήντα αλλά
θυµάµαι ακόµα καλά, ο τελευταίος Πρόεδρος κόµµατος που επισκέφθηκε ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ήταν ο κ. Μητσοτάκης το ’89 και ξέρετε τι ακολούθησε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Και λοιπόν;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτό φοβάστε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι βλέπω διάφορες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανακοινώσεις και µία ρητορεία συναδέλφων ότι «εµείς µε τις
αποφάσεις που πήραµε, κλείσαµε τους λογαριασµούς, «θωρακίζοντας» τη δικαιοσύνη». Από κει και πέρα, αν θέλετε να συµβάλετε, αναφέρετε θεσµικά «όπλα» και «εργαλεία» για να τη «θωρακίσουµε» παραπέρα. Τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού και δηλητηριάζουν το ήδη άσχηµο πολιτικό κλίµα στη χώρα.
Έρχοµαι τώρα στην ενσωµάτωση των δύο οδηγιών. Με την
οδηγία 2010/64/ΕΕ που περιέχεται στο πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου δίνουµε τη δυνατότητα της µετάφρασης και της διερµηνείας υποχρεωτικά σε όσους κατηγορούνται, σε όσους πρέπει
να απολογηθούν, ακόµα και σ’ αυτούς που πρέπει να εκδοθούν
µε βάση τις διαδικασίες του διεθνούς εντάλµατος, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Αυτή η υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας ενσωµατώνεται στις τροποποιούµενες διατάξεις
του Ποινικού Κώδικα. Προφανώς µιλάµε για µία διεύρυνση δικαιωµάτων και ορθώς η χώρα µας έρχεται να ενσωµατώσει
αυτήν την οδηγία, παρά το γεγονός ότι ηγέρθησαν ζητήµατα του
κόστους αυτής της διαδικασίας.
Όπως είπα και στην τοποθέτησή µου στη σχετική επιτροπή, η
Ελλάδα είναι µία χώρα που έχει ένα από τα πιο προοδευτικά Συντάγµατα και ένα δικαιϊκό σύστηµα επίσης προοδευτικό. Παρά την
κρίση που επηρεάζει την απονοµή της δικαιοσύνης και την ποιότητα της δηµοκρατίας, εν τούτοις η Ελλάδα προσπαθεί να είναι
ανθρώπινη και να δίνει ίσα δικαιώµατα σε όλους. Το κόστος έρχεται σε δεύτερη µοίρα στην προσπάθεια να αποδώσουµε δικαιοσύνη.
Ο κύριος Υπουργός φέρνει µία ρύθµιση µετά από πολλή συζήτηση που έγινε στην επιτροπή. Πάρα πολλοί συνάδελφοι είπαν:
«Καλά, ρε αδερφέ, καταζητείται ένας βιοµήχανος µίας άλλης
χώρας, ένας λαθρέµπορος ναρκωτικών, ένας απ’ αυτούς που
διακινούν τα δισεκατοµµύρια του µαύρου χρήµατος. Θα του πληρώσουµε και τις φωτοτυπίες και τα µεταφραστικά;».
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα συµφωνήσω µε τη ρύθµιση στο βαθµό
που η απόδειξη είναι του δηµοσίου. Δηλαδή ο φτωχός και ανήµπορος λαθροµετανάστης που τον ξέβρασε το σαπιοκάραβο,
προφανώς δεν µπορεί να µπει στη διαδικασία να αποδείξει ότι
δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει τα έξοδα. Άρα, εκείνο που
έχει σηµασία είναι ποιος ευθύνεται να αποδείξει ότι ο κατηγορούµενος ή ο απολογούµενος έχει τα οικονοµικά µέσα για να τού
καταλογίσει τα έξοδα. Αυτό είναι το κλειδί στην υπόθεση.
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη οδηγία, την οδηγία 2012/13/ΕΕ.
Μ’ αυτήν την οδηγία δίνουµε δικαιώµατα σ’ αυτούς τους ανθρώπους στην πληροφόρηση. Τι περιέχει, δηλαδή, ο φάκελος; Την
υποχρέωση της µετάφρασης των κύριων εγγράφων, των πιο σηµαντικών.
Επίσης, τους δίνουµε δικαίωµα να ελέγχουν τη διοίκηση σε περίπτωση που αυτή είτε δεν µεταφράσει τα πιο σηµαντικά έγγραφα είτε παρουσιάσει την περίληψή τους.
Εδώ ηγέρθη ένα ζήτηµα και αφορά τη διάταξη του άρθρου 12,
δηλαδή την απαγόρευση της πληροφόρησης στο βαθµό που
αυτά τα έγγραφα θα αφορούν είτε την προσωπική προστασία
ενός ατόµου –την ασφάλειά του- είτε ζητήµατα εθνικής σηµασίας.
Έκανε µία νοµοτεχνική βελτίωση ο κύριος Υπουργός στη διαδικασία της συζήτησης στην επιτροπή στη δεύτερη ανάγνωση.
Τη διευκρινίζει σήµερα στο ορθό –πιστεύω- δικονοµικά, άρα
εκτιµώ ότι ο αρµόδιος Ανακριτής, Εισαγγελέας, Πρόεδρος που
θα την κρίνει κάθε φορά, θα µπορεί στα όρια των αρµοδιοτήτων
του να κρίνει κατά πόσο το δικαίωµα του κατηγορούµενου δεν
απειλεί τη προσωπική ζωή ενός τρίτου προσώπου ή εν πάση περιπτώσει δεν θίγει ζητήµατα που άπτονται του εθνικού συµφέροντος και της ασφάλειας.
Με αυτά, εγώ θεωρώ ότι κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα. Θα
έπρεπε να τύχει οµόθυµης υπερψήφισης η ενσωµάτωση αυτών
των δύο οδηγιών στο εθνικό µας Δίκαιο, παρά τις ενστάσεις που
θα µπορούσε εύλογα να έχει κανένας για επιµέρους ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω µε αυτό που άρχισε
ο κ. Κοντονής. Με τον κ. Κοντονή ξεκίνησα µε τον κ. Κοντονή θα
τελειώσω. Είχα την ευκαιρία στην επιτροπή να ακούω τη θέση
του ΠΑΣΟΚ γύρω από την εξέλιξη –το ατυχές περιστατικό- και
να εκφράσω και τη λύπη µου γιατί χάσαµε ανθρώπινες ζωές.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Είπα ότι η χώρα µας βρίσκεται στο σταυροδρόµι των µεταναστευτικών ρευµάτων. Δίπλα µας είναι φτωχοί, διωκόµενοι και άρα
δεν µπορούµε να το λύσουµε µόνοι µας το ζήτηµα. Η ευθύνη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισµών είναι µεγάλη
και έχουν αναληφθεί κατά καιρούς πρωτοβουλίες από την ελληνική Κυβέρνηση.
Ξέρω πολύ καλά ότι αυτοί που έχουν την εντολή να προστατεύουν τα σύνορά µας –είτε είναι στρατιώτες είτε είναι ειδικοί
φρουροί είτε λιµενικοί- το κάνουν µε αυταπάρνηση και µε κίνδυνο
τη ζωή τους. Δεν πιστεύω ότι κανένας από αυτούς είναι φονιάς.
Όµως, θέλω να θυµίσω ξανά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που
έκρινε ως ατυχείς τις δηλώσεις του κ. Βαρβιτσιώτη και να ζητήσουµε και εµείς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για να δούµε
ποια ήταν τα λάθη. Γιατί όταν πνίγονται άνθρωποι, όταν χάνονται
ανθρώπινες ζωές, κάτι δεν πήγε καλά και οφείλουµε να το δούµε.
Πρέπει να σας δηλώσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εµένα µε
συγκλόνισε πραγµατικά η ειλικρινής –πιστεύω- δήλωση του Αρχηγού του Λιµενικού που ζήτησε συγγνώµη από όλους. Αυτό
έπρεπε να κάνει ο κ. Βαρβιτσιώτης. Έγινε εχθές στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας, αν δεν κάνω λάθος, κύριοι συνάδελφοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λάθος κάνετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πότε έγινε, κυρία συνάδελφε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας αρνήθηκαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας να διερευνηθεί η µετακίνηση όλων των µεταναστών.
Δυστυχώς, αυτό έγινε και µε τη ψήφο του ΚΚΕ και της ΔΗΜΑΡ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έγινε δήλωση από τον Αρχηγό του
Λιµενικού και εγώ λέω ότι αυτήν τη δήλωση θα έπρεπε να έχει
κάνει ο κύριος Υπουργός από την αρχή. Ελπίζω ότι η έρευνα θα
πάει σε βάθος, θα αποδώσει ευθύνες και κυρίως θα διορθώσει
όλα τα επιχειρησιακά ζητήµατα που αφορούν αυτούς που είναι
επιφορτισµένοι να φυλάνε τα σύνορά µας και ταυτόχρονα να αντιµετωπίζουν αυτό το κύµα της λαθροµετανάστευσης, το οποίον
µην ξεχνάµε υποστηρίζεται από επαγγελµατίες του είδους που
λειτουργούν στην αντίπερα όχθη των συνόρων µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται για τα ζητήµατα της ανθρώπινης ζωής στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου να
χωριζόµαστε σε περισσότερο και λιγότερο ευαίσθητους. Έχουµε
όλοι την ίδια ευαισθησία και αυτό πρέπει να το δίνουµε απέναντι
στους πολίτες που µας ακούν.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι περιµένουµε
την τοποθέτησή σας επί της τροπολογίας, κύριε Υπουργέ, ιδίως
στο ζήτηµα για το οποίο εξέφρασα επιφύλαξη. Δείτε πώς θα το
χειριστείτε για να µην µπλοκαριστεί η όλη νοµοθετική σας πρωτοβουλία, την οποία µε τις επιφυλάξεις που σας είπα θα την υποστηρίξουµε, γιατί αποσκοπεί στην ενίσχυση της δικαιοσύνης και
στην επιτάχυνση των διαδικασιών της απονοµής της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κουτσούκο.
Θα διαβάσω µία ανακοίνωση που έστειλε ο κ. Τσίπρας: «Κύριε
Πρόεδρε, σας ενηµερώνουµε ότι ορίζουµε ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο το Βουλευτή κ. Δηµήτριο Στρατούλη, κατά τη σηµερινή συνεδρίαση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με τιµή, Αλέξης Τσίπρας».
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Πανούσης για δεκαπέντε
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, οι δύο συγκεκριµένες για
ενσωµάτωση οδηγίες έχουν προκύψει σχεδόν µία δεκαπενταετία
µετά από το Τάµπερε και είναι τα πρώτα βήµατα καθιέρωσης
ενός οδικού χάρτη για την ενίσχυση των δικαιωµάτων των υπόπτων και των κατηγορουµένων –θα επανέλθω στον όρο ύποπτοςσε ποινικές διαδικασίες, όπως προέκυψε από το µη δεσµευτικό
ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2009.
Αυτός ο συγκεκριµένος οδικός χάρτης περιγράφεται αναλυτικότερα στο Πρόγραµµα της Στοκχόλµης 2010-2014, ένα πολυετές πρόγραµµα για την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
πρόγραµµα υλοποιείται στη βάση συγκεκριµένων µέτρων, τα
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οποία προφανώς φτάνουν ή θα φτάνουν στα κράτη υπό τη
µορφή οδηγιών, εκ των οποίων τα δύο πρώτα είναι νοµοθετική
πρόταση σχετικά µε τη διερµηνεία και µετάφραση και νοµοθετική
πρόταση σχετικά µε την ενηµέρωση σε ό,τι αφορά στα δικαιώµατα και τις αποδιδόµενες κατηγορίες, δηλαδή οι δύο συγκεκριµένες οδηγίες που συζητούνται σήµερα.
Να σηµειωθεί ότι τα επόµενα βήµατα, τα οποία όµως δεν
έχουν ολοκληρώσει ακόµα τη διαδικασία έγκρισης κι έκδοσης
υπό τη µορφή οδηγιών -αλλά θα συµβεί σύντοµα το επόµενο διάστηµα- είναι τα εξής: νοµοθετική πρόταση για το ευεργέτηµα της
πενίας και τις νοµικές συµβουλές, νοµοθετική πρόταση σχετικά
µε την επικοινωνία µε συγγενείς, µε εργοδότες, µε προξενικές
αρχές, νοµοθετική πρόταση σχετικά µε την παροχή ειδικών διασφαλίσεων για υπόπτους ή κατηγορουµένους που ανήκουν σε
ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού και πράσινη βίβλος σχετικά µε
άλλα δικονοµικά δικαιώµατα κατηγορουµένων και υπόπτων.
Σε γενικές γραµµές, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αντίρρηση στο περιεχόµενο των οδηγιών αυτών, δεδοµένου ότι ενισχύουν τα δικαιώµατα των υπόπτων και των κατηγορουµένων
στην ποινική διαδικασία, τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν βασικά υπερασπιστικά δικαιώµατα και απορρέουν από το θεµελιώδες δικαίωµα στη δίκαιη δίκη.
Θα πρέπει, όµως, να προσεχτούν εν προκειµένω δύο σηµεία:
Πρώτον, η υποχρέωση ενσωµάτωσης των οδηγιών αυτών στο
εθνικό Δίκαιο των κρατών-µελών ήταν ως 21-10-13, άρα είµαστε
ήδη εκπρόθεσµοι σε αυτήν µας την υποχρέωση.
Δεύτερον, προέκυψε σε κάποιες περιπτώσεις ένα θέµα από τη
λεγόµενη Αρχή της Επικουρικότητας, το άρθρο 5 της Συνθήκης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυµίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
µπορεί να παρεµβαίνει παρά µόνο εφόσον είναι σε θέση να δράσει πιο αποτελεσµατικά από τα κράτη µέλη.
Όταν το θέµα βρισκόταν στο επίπεδο της πρότασης από πλευράς επιτροπής, ορισµένες χώρες –όπως για παράδειγµα η Αυστρία- είχαν εκφράσει τη γνώµη ότι η συγκεκριµένη πρόταση
παραβιάζει την Αρχή της Επικουρικότητας, θεωρώντας ότι παρόµοιου τύπου προτεινόµενες ρυθµίσεις αποτελούν επέµβαση
στο δικαίωµα των κρατών-µελών να ρυθµίζουν τα θέµατα του
εσωτερικού τους δικαίου, µε ίδιο ή αποτελεσµατικότερο τρόπο,
από αυτόν που προτείνει η οδηγία, πράγµα που τελικά µπορεί να
σηµαίνει ότι παρόµοιες ρυθµίσεις δεν έχουν απλά το χαρακτήρα
τεχνικών παρεµβάσεων αλλά ουσιαστικής επιβολής πολιτικών
αποφάσεων.
Επίσης, είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση της Δανίας, η οποία
δεν ενσωµάτωσε τις συγκεκριµένες οδηγίες στο Εθνικό Δίκαιο
για παρόµοιο περίπου λόγο. Αν εξαιρέσει κανείς το πρόβληµα
ότι η Ελλάδα είναι ήδη εκπρόθεσµη στην ενσωµάτωση της οδηγίας, δεν φαίνεται να ισχύουν τα ίδια δεδοµένα για τη χώρα µας,
όπως στην Αυστρία και τη Δανία.
Με βάση το δικό µας ποινικό δικονοµικό πλαίσιο και την εµπειρική αντίληψη των πραγµάτων στη χώρα µας, κάθε επιπλέον
ρητή νοµοθετική διασφάλιση των δικαιωµάτων των υπόπτων και
των κατηγορουµένων στη ποινική διαδικασία είναι θετική.
Πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, ότι για την εξασφάλιση ποιότητας της µετάφρασης µε υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν, θα καταρτιστεί ένα σχετικό µητρώο µεταφραστών, οι
οποίοι θα πρέπει να κατέχουν και τα κατάλληλα προσόντα.
Πιθανό πρόβληµα που µπορεί να υπάρξει εδώ είναι το κατά
πόσο θα είναι εύκολο να βρεθούν µεταφραστές ή διερµηνείς µε
πιστοποιηµένες γνώσεις κι αποδεικτικά για γλώσσες οι οποίες
δεν είναι ευρέως οµιλούµενες. Αυτό σηµαίνει ότι ο ύποπτος ή κατηγορούµενος δεν µπορεί να καταλαβαίνει οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα εκτός από τη συγκεκριµένη µητρική του, ενδεχοµένως.
Έχουµε, λοιπόν, ένα ζήτηµα, το οποίο θα αναπτύξω και περαιτέρω, µε το λεγόµενο Corpus Juris Penalis Europaei, τι ακριβώς
συµβαίνει δηλαδή, µε αυτό το σύστηµα του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου.
Θα ήθελα όµως να συµφωνήσουµε επί της αρχής, να συµφωνήσουµε ότι η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας
ως θεµελιώδης γενική αρχή της ελληνικής ποινικής δίκης, η αρχή
του σεβασµού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η
αρχή της δικαστικής ακρόασης, της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής,
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της ισότητας των όπλων και εν τέλει της καλόπιστης διεξαγωγής
µιας δίκαιης δίκης, προϋποθέτουν διασφάλιση και ανεµπόδιστη
άσκηση των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων.
Όταν δεν µπορεί ο κατηγορούµενος να αναπτύξει ελεύθερα
τις απόψεις του και δεν έχει το δικαίωµα πληροφόρησης, πώς
µπορεί να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο; Όταν ο κατηγορούµενος δεν
κατανοεί τη γλώσσα ή δεν καταλαβαίνει την όλη ποινική διαδικασία, πώς θα διασφαλιστεί η ουσιαστική συµµετοχή του ή η χρησιµοποίηση των ίδιων δικονοµικών όπλων – audiatur et altera pars
– όταν η µία πλευρά ούτε ακούει ούτε µιλάει ούτε καταλαβαίνει,
ακόµα και µε την παρέµβαση της δικαστικής βοήθειας;
Η ανάγκη κατανόησης είτε της κατηγορίας είτε της διαδικασίας συνιστά θεσµικό στοιχείο της δίκαιης δίκης, αφού η ενδεχόµενη αδυναµία επικοινωνίας µεταξύ των παραγόντων της
δίκης ακυρώνει το ίδιο το νόηµα της απονοµής δικαιοσύνης και
καθιστά τη δίκη παρωδία. Ειδικότερα όσον αφορά στον κατηγορούµενο, η παραβίαση της υποχρέωσης διορισµού διερµηνείας
συνεπάγεται απόλυτες ακυρότητες, κατά το άρθρο 171 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Γι’ αυτό εκλαµβάνεται, κατά τη γνώµη
µου, ως αυθαίρετη η κρίση του ανακρίνοντος περί της µη ανάγκης, καθώς ο κατηγορούµενος έχει αυξηµένη απαίτηση προστασίας λόγω της µη κατανόησης, ακόµα και όταν αυτός ακολουθεί
παθητική συµµετοχή σιωπής ή διανοηµάτων.
Τα άρθρα 233, 237 και 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
για κωφούς και αλάλους ρυθµίζουν τα σχετικά θέµατα. Αλλά
θέλω να υπογραµµίσω ότι για λόγους εξασφάλισης της αλήθειας
και της πιστότητας της διερµηνείας, ο διερµηνέας πρέπει να ορκίζεται, χωρίς αυτή η όρκισή του να δηµιουργεί σχετική ακυρότητα της διαδικασίας. Εδώ θα προσθέσω µια πρόταση µετά.
Κατά την κρατούσα, µάλιστα, άποψη, η εκτίµηση για τον διορισµό διερµηνέα υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, ανεξαρτήτως του µαχητού τεκµηρίου αν ο κατηγορούµενος γνωρίζει
επαρκώς ή όχι την ελληνική γλώσσα. Αν η γλώσσα είναι ελάχιστα
γνωστή, είναι δυνατόν να διοριστεί διερµηνέας του διερµηνέα,
παραδείγµατος χάριν από Αφγανικά σε Αγγλικά και από Αγγλικά
σε Ελληνικά. Αν πρόκειται για τη µετάφραση εγγράφων, πρέπει
να οριστεί στον διερµηνέα προθεσµία για την ολοκλήρωση της
µετάφρασης, διότι διαφορετικά θα είναι πολύµηνη η διεξαγωγή
της δίκης, πολύµηνη και πολυέξοδη.
Και εγώ συµφωνώ, κύριε Υπουργέ, ότι δεν χρειάζεται η τροπολογία που φέρατε. Μπορεί τα έξοδα να κατανέµονται στο ελληνικό Δηµόσιο, καµµιά φορά όµως και στις οικείες προξενικές
αρχές.
Οι ανοιχτές αρχές της δίκαιης δίκης και της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης έχουν µια ηθικοπλαστική σηµασία που δεν
πρέπει να παραβλέπουµε, γιατί αντανακλούν τις περί δικαίου αντιλήψεις µιας κοινωνίας. Γι’ αυτό νοµίζω ότι πρέπει να συµπληρωθούν ορισµένα κενά.
Έτσι, ερωτώ, κύριε Υπουργέ: γιατί να µην έχει τη δυνατότητα
ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος να ορίζει διερµηνέα της εµπιστοσύνης του; Αυτό θα το βρείτε στην αιτιολογική έκθεση του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Είναι η άποψη του Χρίστου Γιώτη,
πενήντα χρόνια πίσω.
Γιατί το άρθρο 3 παραπέµπει µόνο στο άρθρο 218 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας, δηλαδή στην όρκιση στο Ευαγγέλιο, και όχι
στο 220, στον όρκο αλλοθρήσκων; Ο µεταφραστής µπορεί να
είναι αλλόθρησκος.
Παρά τις διευκρινίσεις που δώσατε, εγώ νοµίζω ότι πρέπει να
είναι περισσότερο σαφής η διάταξη ότι το 237, παράγραφος 2,
η απολογία σε ξένη γλώσσα, µπορεί να γίνεται. Διότι άλλο το
προφορικό, άλλο η απολογία σε ξένη γλώσσα και άλλο η εξαίρεση να γίνεται µε το 237.
Υπάρχει µια συζήτηση για το πότε αρχίζει το δικαίωµα διερµηνείας. Στην επιτροπή ειπώθηκε ότι καλύπτεται. Κρατάω µια επιφύλαξη για το αν αρχίζει το δικαίωµα διερµηνείας από την πρώτη
αστυνοµική εξέταση, γιατί εκεί νοµίζω ότι έχουµε και το πρόβληµα.
Κύριοι συνάδελφοι, η υιοθέτηση κοινών προτύπων σε διαφορετικά συστήµατα έχει ένα όριο, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τον
πολιτισµό, την ιστορικότητα, την ετερότητα κάθε χώρας. Άρα,
λοιπόν, αυτός ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Ποινικός Κώδικας δεν πρέ-
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πει να παραβιάζει ούτε την κουλτούρα αυτού που ονοµάζουµε
ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό και πρέπει βέβαια να σέβεται και τη
δηµοκρατική λειτουργία των θεσµών και των δικονοµικών εγγυήσεων του εθνικού κράτους.
Χρειαζόµαστε δηλαδή ένα Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο µε στερεή νοµιµοποιητική βάση, που θα φέρνει περισσότερες προστατευτικές ρυθµίσεις, περισσότερη ελευθερία.
Διότι είναι γνωστό ότι το δηµόσιο ποινικό δίκαιο στην ουσία
καµµία φορά εργαλειοποιείται από µια πολιτική δύναµη που για
οποιουσδήποτε σκοπούς αντίκειται στις ευρωπαϊκές συνταγµατικές παραδόσεις, άρα και στις παραδόσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αγνοώντας ιστορικές εµπειρίες που
έχουν σηµαδεύσει την Ευρώπη.
Νοµίζω -και θα ήθελα να µε παρακολουθήσει και ο κ. Βορίδης
σε αυτό- ότι πολλοί χαιρετίζουν την ένταξη της έννοιας του υπόπτου στην Ποινική Δικονοµία, αλλά στην ουσία έτσι νοµιµοποιούν
µια προβληµατική έννοια. Αυτή η έννοια του υπόπτου, κατά τη
γνώµη µου, προέκυψε µόνο από την αντιτροµοκρατική νοµοθεσία, δεν υπάρχει µέσα στην Ποινική Δικονοµία.
Εµφανίζεται στο άρθρο 31, παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µια διάταξη ιδιαίτερα άστοχη. Δεν θέλω να την
αναλύσω εδώ. Τι πάει να πει ύποπτος; Ύποπτος είναι ένα άτοµο
κατά του οποίου στρέφονται υποψίες. Μάλιστα. Καλά, ο καθένας
έχει τις δικές του υποψίες.
Άρα, ο όρος «ύποπτος» ανήκει, όπως λέει ο καθηγητής Αλεξιάδης, στην υπόθεση του µυαλού, όχι στη δικονοµία. Είναι, δηλαδή, ο όρος «ύποπτος» ένας όρος καταπράυνσης της κοινής
γνώµης, όταν έχουµε εγκλήµατα ειδεχθή, και τελικά ένας όρος
δικαιολόγησης της εφαρµογής αυστηρότερης κατασταλτικής
πολιτικής νοµοθεσίας.
Άρα, κρατάω µια επιφύλαξη παρ’ όλο που όλοι χαιρετίσανε την
ένταξη του όρου «υπόπτου» µέσα στην οδηγία και στη νοµοθεσία
µας, γιατί αυτή η έννοια δεν αναφέρεται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ούτε έχει κάποιο δικαίωµα κατά την ευρωπαϊκή σύµβαση ή κατά την ποινική διαδικασία ο λεγόµενος «ύποπτος». Άρα, πρέπει να ξαναδούµε
αυτήν την έννοια όχι επ’ ευκαιρία της συγκεκριµένης ενσωµάτωσης, αλλά γενικά, µέσα σε µια δικαιοπολιτική συζήτηση.
Κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε και εµείς και επί της αρχής, µε
τις παρατηρήσεις που είπα για το άρθρο 2, αν µπορούµε να είµαστε πιο σαφείς ότι παρέχεται το δικαίωµα της διερµηνείας και
κατά την πρώτη αστυνοµική ή δικαστική εξέταση ή έρευνα.
Στο άρθρο 3, να προστεθεί το άρθρο 220 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας για ορκωµοσία αλλοδαπών που µεταφράζουν.
Στο άρθρο 12, σας το είπα στην επιτροπή, να προστεθεί η
φράση όχι µόνο δίκαιη δίκη που είπατε, αλλά και «δεν παραβιάζονται οι θεµελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου». Γιατί το λέω;
Μπορείτε να µου πείτε ότι περιττεύει, όµως επειδή αναφερόµαστε στην εθνική ασφάλεια ως λόγο που µπορεί να µην υπάρχει
πρόσβαση, δεν θα πείραζε να βάλουµε και την «µη παραβίαση
των θεµελιωδών αρχών του κράτους δικαίου».
Θα αναφερθώ τώρα στην τροπολογία. Εγώ νοµίζω ότι είναι
πολύ σοβαρό θέµα να δούµε τη διαχείριση της δικαιοσύνης, άρα
τη διασπορά ή τη λειτουργία των δικαστηρίων µέσα σε ένα νόµο,
να δούµε όλη τη σύλληψη δηλαδή µιας αρχιτεκτονικής λειτουργίας και σε επίπεδο χωροταξικής κατανοµής και στελέχωσης και
όχι µε αυτόν τον τρόπο.
Όσον αφορά το Πολύκεντρο της Σχολής Ευελπίδων συµφωνώ
απόλυτα µε τον κ. Κοντονή. Έχω και εγώ τα στοιχεία των κατοίκων κι όχι µόνο των κατοίκων αλλά και του σχολείου και του
χώρου. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ενδεχοµένως µια επέκταση
των δικαστηρίων, αλλά στο όνοµα αυτής της επέκτασης µην καταστρατηγούµε ή µην παραβιάζουµε το δικαίωµα σε µια ποιότητα ζωής στο σχολείο που είναι από πίσω και γενικά στους
κατοίκους της περιοχής φέρνοντας σε σύγκρουση την ανάγκη
λειτουργίας των δικαστηρίων µε την ανάγκη να αναπνέουν οι άνθρωποι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πανούση.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Γρέ-
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γος, για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε την ενσωµάτωση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τα δικαιώµατα διερµηνείας και µετάφρασης κατά την ποινική διαδικασία θέλω να τονίσω τα κάτωθι:
Όσον αφορά τα άρθρα 1 έως 5, διατάξεις προς εναρµόνιση
του κοινοτικού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο, προβλέπεται διορισµός διερµηνέα προς διασφάλιση των δικαιωµάτων των υπόπτων και κατηγορουµένων σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και περιλαµβάνει συνδροµή σε άτοµα µε προβλήµατα
ακοής και οµιλίας, εφόσον σε κάθε περίπτωση έχει διαπιστωθεί
η ανάγκη διερµηνείας.
Προβλέπεται ακόµα και γραπτή µετάφραση των ουσιωδών εγγράφων ή παραίτηση των ενδιαφεροµένων από το ως άνω δικαίωµα.
Επί αρνήσεως µετάφρασης των εγγράφων ο ύποπτος ή κατηγορούµενος µπορεί να καταθέσει αντιρρήσεις.
Όλα αυτά είναι θεµιτά, ίσως και επιβαλλόµενα, δεδοµένου ότι
αποτελούµε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλούµαστε να ενσωµατώσουµε τις εκάστοτε oδηγίες.
Οφείλουµε όµως να εξετάσουµε τις επικρατούσες συνθήκες
στη χώρα µας. Η χώρα µας µαστίζεται τα τελευταία έτη από τη
λαθροµετανάστευση και την αθρόα είσοδο εγκληµατικών φυσιογνωµιών, προσώπων που παρανοµούν και δεν συµµορφώνονται
µε το ισχύον νοµικό καθεστώς. Οι ας άνω συνθήκες επιβαρύνουν
το ήδη βεβαρηµένο έργο της ποινικής δικαιοσύνης. Αρκεί µία επίσκεψη στα πρωτοβάθµια αυτόφωρα δικαστήρια κυρίως της Αθήνας, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, καθώς και στα καταστήµατα κράτησης για να διαπιστώσει κανείς ότι η πλειονότητα
αυτών είναι αλλοδαποί. Επιφορτίζεται η ελληνική δικαιοσύνη και
αυξάνονται οι κρατικές δαπάνες, προς διασφάλιση των δικαιωµάτων των ήδη παρανόµων αλλοδαπών.
Όσον αφορά τα άρθρα 9 έως 13, θεσπίζεται η υποχρέωση ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων σχετικά µε το υλικό, η περιορισµένη πρόσβαση σε αυτό και το δικαίωµα των ενδιαφεροµένων
να καταθέσουν αντιρρήσεις επί των ως άνω αποφάσεων.
Αναλογική εφαρµογή στο ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Γίνεται ειδική µνεία επιµόρφωσης των δικαστικών λειτουργών,
προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων, σχετικά µε τα ζητήµατα διερµηνείας. Την ίδια στιγµή που υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα, εσείς, µε την τροπολογία που φέρνετε σήµερα προς
ψήφιση, προτείνετε µείωση του χρόνου φοίτησης στην Εθνική
Σχολή Δικαστών και Δικαστικών Λειτουργών. Σας ρωτάµε, µε
ποιο κριτήριο προτείνετε µείωση αυτού σε έντεκα µήνες.
Συµβαίνει το εξής παράδοξο: Ενώ µέριµνά σας θα έπρεπε να
είναι η αποσυµφόρηση των πινακίων και η κατάρτιση των νεοδιοριζόµενων δικαστικών λειτουργών, εσείς κρίνετε επαρκή την εντεκάµηνη εκπαίδευση νοµικών οι οποίοι θα κληθούν να απονείµουν δικαιοσύνη και να εφαρµόσουν τη νοµοθεσία, αντιµετωπίζοντας πολύπλοκα ποινικά αδικήµατα και αστικές διαφορές.
Προκειµένου να καλύψετε οργανικές θέσεις και να αποφορτίσετε
τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, διορίζετε νέους δικαστικούς πριν ακόµα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.
Σχετικά µε την τροπολογία που αφορά την ένταξη διώροφου
κτηρίου στο κτηριακό συγκρότηµα του Πρωτοδικείου Αθηνών,
θέλω να σας πω τα εξής: Ως γνωστόν, οι πολίτες υποβάλλονται
σε µεγάλες οικονοµικές θυσίες, ακόµα και για τη νοµική τους εκπροσώπηση ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Δεν εννοώ
ασφαλώς µόνο τα παράβολα και τα τέλη τα οποία είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν για την παράσταση των δικηγόρων τους,
αλλά και την υποχρέωσή τους να καταβάλουν τέλη ακόµα και αν
δεν παρίστανται µε συνήγορο.
Ο απλός πολίτης που επιθυµεί να υποβάλει, για παράδειγµα,
οποιαδήποτε αίτηση ενώπιον οποιουδήποτε δικαιοδοτικού οργάνου, οφείλει να καταβάλει υπέρ του Ταµείου, πράγµα το οποίο
απλά σηµαίνει ότι δίνει τον όβολό του για την ανέγερση και τη
συντήρηση των δικαστηρίων, το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό
των 3 έως 10 ευρώ, ανάλογα µε την περίπτωση.
Αν όλα αυτά τα τέλη κατευθύνονταν στο σκοπό για τον οποίο
έχουν προβλεφθεί, σήµερα δεν θα µιλούσαµε ούτε για ανεπάρκεια δικαστικών κτηρίων ούτε για ελλείψεις υλικοτεχνικής υπο-
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δοµής, οι οποίες οδηγούν τα δικαστήριά µας σε συγκρίσεις µόνο
µε αυτά τις Αλβανίας.
Αποδεχόµαστε, κύριοι, µε την παρούσα τροπολογία ότι το µεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας, το οποίο στεγάζεται σε
άθλιες εγκαταστάσεις γιατί προφανώς ανεγέρθηκαν για να επιτελέσουν άλλο σκοπό, για να στεγάσουν και να επιτρέψουν τη
φοίτηση σε εκατό µαθητές της Σχολής Ευελπίδων κι όχι για να
δέχονται και να εξυπηρετούν ανάγκες πέντε χιλιάδων και πλέον
πολιτών, δεν θα µεταφερθεί, όπως προβλεπόταν, στις εγκαταστάσεις πλησίον του Ειρηνοδικείου.
Αν σας ενδιαφέρει η επιτάχυνση της λειτουργίας των δικαστηρίων, να επιταχύνετε τις εργασίες στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι
οποίες ξεκίνησαν το 2010 κι έχουν µείνει στις µακέτες και στα
χαρτιά. Βέβαια, δεν λέω, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ενθουσιάζονται να εγκαινιάζουν κάποια έργα, τα οποία δεν ολοκληρώνονται ποτέ και να βγάζουν και τις ανάλογες φωτογραφίες.
Εφαρµόστε επιτέλους µία µακροπρόθεσµη πολιτική και µην
προσφεύγετε σε δαπανηρές λύσεις ανάγκης, οι οποίες θα κριθούν αναποτελεσµατικές τα επόµενα έτη. Είµαστε υπέρ του εκσυγχρονισµού της διαδικασίας απονοµής δικαιοσύνης, όταν
όµως δεν γίνεται αποσπασµατικά και µε προχειρότητα.
Η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόµµα που έχει και πρόγραµµα και
προτάσεις και λύσεις κι αυτό το γνωρίζει ο ελληνικός λαός.
Επειδή το θέµα είναι επίκαιρο και πονάει πάρα πολύ τον ελληνικό
λαό, καλούµε το Υπουργείο και όλο το Κοινοβούλιο να επανεξετάσει το θέµα της επαναφοράς της θανατικής ποινής για την αντιµετώπιση εγκληµατιών που αποδεδειγµένα έχουν διαπράξει
ιδιαζόντως ειδεχθή εγκλήµατα, µε πρώτο αυτό που αφορά τα
παιδιά, όπως στο περιστατικό που έγινε στην Πάρο. Στο θέµα
έχουν αναφερθεί µε τοποθετήσεις τους και η συναγωνίστρια Ζαρούλια και ο συναγωνιστής Κασιδιάρης.
Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο αναφορικά µε την καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας είναι ελλιπές,
τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και από την άποψη της πρακτικής του εφαρµογής και προληπτικής και κατασταλτικής.
Ειδικότερα τα εν ισχύι άρθρα 348α, 187 παράγραφος 1, 337,
339, 342 και 351 του Ποινικού Κώδικα χρήζουν άµεσης τροποποίησης ως προς την αυστηροποίηση των ποινών που επισύρουν.
Ο λόγος είναι η ίδια η πραγµατικότητα.
Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς, η ανώτερη ποινή που
µπορεί να επιβληθεί είναι αυτή της κάθειρξης µέχρι δέκα έτη. Καθολικό αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί η παραδειγµατική τιµωρία των δραστών.
Τα επιχειρήµατα για την επανεξέταση της επαναφοράς της
εφαρµογής της θανατικής ποινής είναι πλείστα και ποικίλα. Εκκινούν από την προληπτική δύναµη που διαθέτει, καθώς ο φόβος
της ποινής του θανάτου αποθαρρύνει τον εγκληµατία από την
τέλεση του εγκλήµατος.
Περαιτέρω, είναι η µόνη ανταποδοτική ποινή που προσιδιάζει
σε εγκλήµατα φύσης που πλήττουν τόσο βάναυσα και ανεπανόρθωτα την ανθρώπινη ζωή των ανηλίκων.
Ακολούθως, αποτρέπεται το ενδεχόµενο αυτοδικίας από την
πλευρά της οικογένειας του θύµατος, καθώς έχει εξαντληθεί από
την πλευρά της πολιτείας η αυστηρότητα που µπορεί να εφαρµοστεί. Άλλωστε, είναι δεδοµένο ότι ακόµα και η ισόβια κάθειρξη,
η οποία µεταξύ άλλων είναι δαπανηρή για ένα κράτος, δεν αποτελεί γεγονός, καθώς ο δράστης δικαιούται ως και τη µετατροπή
ή την εξαγορά της υπάρχουσας προβλεπόµενης ποινής, µε αποτέλεσµα να ενδέχεται να διαπράξει εκ νέου αδικήµατα.
Τέλος, τα περιθώρια δικαστικής πλάνης έχουν καταστεί µη ιδανικά, καθώς η ιατρική επιστήµη -εξέταση DNA, για παράδειγµαείναι το εργαλείο που συνδράµει στην ορθή απόδοση δικαιοσύνης. Εξυπακούεται ότι είναι και η δεδοµένη οµολογία του δράστη.
Για να µην ξαναζήσουµε τέτοιες τραγωδίες, όπως αυτή της µικρής Μυρτούς, ακούστε τη φωνή του λαού, αυτή τη φωνή που
εκφράζει ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαρι-
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στούµε.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι µε επιστολή που µας
εστάλη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα, µας ενηµερώνει ότι κατά τη σηµερινή συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ορίζει ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη Βουλευτή κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνα Κανέλλη για δεκαπέντε λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω να διαµαρτύροµαι
εντόνως για τις τροπολογίες που συνοδεύουν τέτοιου είδους νοµοσχέδια, αφού, κύριε Υπουργέ, αυτές έχουν τη µορφή αυτοτελών νοµοσχεδίων.
Έχω δεκαπέντε χρόνια περίπου στη Βουλή. Είναι η πολλοστή
φορά που εµφανίζεται µια τροπολογία η οποία θα µπορούσε να
είναι αυτοτελές νοµοσχέδιο. Εκτός αν θεωρούµε ότι µε αφορµή
τις πολεοδοµικές µεταρρυθµίσεις και διαρρυθµίσεις που θέλετε
να κάνετε για να καλύψετε πραγµατικές και υπαρκτές ανάγκες
των δικαστηρίων µπορούµε να συζητήσουµε, µε τη διαδικασία
µιας τροπολογίας, κυριολεκτικά στο πόδι, το διαχωρισµό του
Εφετείου ειδικά των Αθηνών σε Πολιτικό και σε Ποινικό.
Αρχίζω από την τροπολογία. Επιτρέψτε µου να αρχίσω από την
τροπολογία, γιατί ούτως ή άλλως στη διαδικασία των συζητήσεων και της πρώτης και της δεύτερης ανάγνωσης στην επιτροπή ιδιαίτερες τοποθετήσεις έχουν γίνει και είναι εξαιρετικά
αναλυτικές και καταγεγραµµένες. Άλλωστε, γι’ αυτό ακολουθείται υποτίθεται και η διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης.
Όταν, όµως, µετά τη δεύτερη ανάγνωση έρχεστε εδώ και µας
λέτε να χωρίσουµε το Εφετείο σε Πολιτικό και Ποινικό Τµήµα, θα
πρέπει να ακούσετε και µια κριτική λίγο βαθύτερη. Θα κάνω τεράστια προσπάθεια να αποφύγω από την αρχή της συζήτησης
τη συµµετοχή µου σε κοινοβουλευτικό «τρολάρισµα».
Έτσι έχει καταστεί δυστυχώς το Βήµα της Βουλής. Παρέχει
αυτήν τη δυνατότητα ούτως ή άλλως η κοινοβουλευτική διαδικασία. Ελεύθερα µπορεί να µιλάει ο καθένας εδώ, να λέει ό,τι
θέλει, εντός ή εκτός νοµοσχεδίου, εντός ή εκτός θέµατος και ενδεχοµένως και να «τρολάρει».
Λυπάµαι που χρησιµοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά δυστυχώς έχει
γίνει ο µοναδικός τρόπος για να γίνεται κατανοητή µια συζήτηση
µέσα στο Κοινοβούλιο, η οποία αφορά τα συµφέροντα και τα δικαιώµατα των πολιτών και εκτός του Κοινοβουλίου, αν δεν περάσει από αυτή τη συγκεκριµένη διαδικασία. Αυτό είναι αυτοϋπονοµευτικό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και το καταγγέλλω συνειδητά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Θέλετε να χωρίσετε το εφετείο στα δύο. Θα σας έλεγα ότι
είναι θετική η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών και
των εισαγγελέων και η κάλυψη των κενών.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει επανειληµµένα ζητήσει
την αύξηση όχι µόνο των εισαγγελέων και των δικαστών, αλλά
ολόκληρου εκείνου του προσωπικού και την εξασφάλιση όλων
εκείνων των µέσων, τα οποία θα µπορούσαν να συµβάλουν στη
µη εκµετάλλευση ακόµα και των ανθρωπίνων δυνατοτήτων των
εργαζοµένων στη δικαιοσύνη αυτήν τη στιγµή µέχρις εξαντλήσεως.
Ως προς τη σκοπιµότητα, όµως, ίδρυσης χωριστού Ποινικού
Τµήµατος, εµείς είµαστε εναντίον γενικώς στην εξειδίκευση των
δικαστηρίων σε αυτό το επίπεδο. Πρώτα απ’ όλα, στερούν τους
δικαστές από την εποπτική, κοινωνική, επαγγελµατική και δικανική γνώση των τεκταινοµένων.
Η εξειδίκευση στη δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για
τον τρόπο µε τον οποίο εκ των υστέρων µπορεί να αποδειχθεί ότι
µπορεί να παρέµβει η πολιτεία. Εποµένως, δεν είναι κάτι που
µπορούµε να το συζητήσουµε στο επίπεδο µιας τροπολογίας και
τόσο εύκολα και τόσο απλά.
Στο άρθρο 2 της τροπολογίας -προσέξτε τώρα, µιλάµε για µια
τροπολογία η οποία έχει άρθρα, δηλαδή καθίσταται στην πραγµατικότητα ένα νοµοσχέδιο από µόνο του- ρυθµίζετε ζητήµατα
λειτουργίας του γραφείου του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθο-
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ράς καθώς και των αποδοχών και της υπηρεσιακής εξέλιξης των
υπαλλήλων σε θετική γι’ αυτούς κατεύθυνση. Αν ήταν νοµοσχέδιο, θα σας έλεγα «ναι» στα άρθρα. Δεν µπορώ, όµως, να σας το
πω από την ώρα που φέρνετε µια τέτοια τροπολογία εδώ.
Εδώ έχετε κάνει στο άρθρο 3 κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός και οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν το έχετε
καταλάβει τι συµβαίνει. Φέρνετε µια διάταξη, η οποία υπήρχε.
Είναι µια διάταξη σκοπιµότητας και τη φέρνετε µέσα στην τροπολογία. Στον προηγούµενο Κώδικα Δικηγόρων υπήρχε, µε τον
καινούργιο Κώδικα καταργήθηκε και τώρα µε µια τροπολογία
επανέρχεται. Φάγαµε εδώ ατελείωτες ώρες να συζητάµε τον Κώδικα και έρχεστε και το φέρνετε στην πραγµατικότητα.
Είναι η ρύθµιση που είναι φανερά κοµµένη και ραµµένη στα
συµφέροντα των τραπεζών. Και τη φέρνετε κατά παρέκκλιση της
γενικής αρχής να πληρώνει ο διάδικος που χάνει τα έξοδα και
την αµοιβή του δικηγόρου και του διαδίκου κατά του οποίου
στρέφεται η αίτηση, δηλαδή στη συντριπτική πλειονότητα των
περιπτώσεων µιλάµε για δανειολήπτες και τράπεζες. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα. Για να δείτε, λοιπόν, ότι ο διάβολος κρύβεται
στις λεπτοµέρειες. Σ’ αυτήν την διάταξη στην πραγµατικότητα
αυτός που θα πληρώνει χάσει ή κερδίσει ο διάδικος, θα είναι ο
διάδικος και θα γλυτώνουν οι τράπεζες λεφτά. Δηλαδή, θα επιδικάζεται, ακόµα και να γίνει δεκτή η αίτηση, σε βάρος του αιτούντος, του δανειολήπτη µεταφράζω εγώ;
Αυτήν τη στιγµή στα δικαστήρια τι συµβαίνει; Είναι δανειολήπτες εναντίον τραπεζών. Κάνουν αίτηση αναστολής και αναβολής της εκτέλεσης των χρεών τους. Αυτή είναι η πλειονότητα στα
δικαστήρια αυτήν τη στιγµή. Και έρχεστε και µου λέτε ότι και να
γίνει δεκτή αυτή η αίτηση και να κερδίσει και να µην κερδίσει, θα
πληρώνει. Ποιος; Ο δανειολήπτης που δεν έχει να πληρώσει την
τράπεζα. Και µου το φέρνετε σε τροπολογία; Δεν µου το φέρνετε
σε ένα νοµοσχέδιο, να ανοίξουµε µια συζήτηση να το δούµε και
σε επίπεδο δικηγορικής ύλης και σε επίπεδο εξόδων πολιτών;
Φέρνετε στο άρθρο 4 της τροπολογίας το ρυµοτοµικό σχέδιο
της Αθήνας. Ήθελα να σας ρωτήσω. Πιστέψτε µε ότι τυγχάνω να
είµαι αµέσως ή εµµέσως γνώστης πολεοδοµικών σχεδίων και
µπορώ να το δω. Μας δώσατε και ένα σχέδιο θολό. Να κρίνω
τώρα εγώ ότι θα κάνετε ένα δικαστήριο. Όποιος έχει πάει στα
δικαστήρια, ξέρει. Τα ασφαλιστικά τµήµατα τα έχετε σε δύο προκάτ πίσω, λες και ήταν σεισµόπληκτη περιοχή. Θέλετε να πάρετε
τώρα και το πολιτιστικό κέντρο, θέλετε να πάρετε και το γήπεδο
του µπάσκετ, για να καλύψετε πραγµατικές ανάγκες.
Γιατί πρέπει να κάνετε αυτήν την επέκταση; Θα πάρετε και τη
Σχολή Αµύνης, τη Σχολή Πολέµου; Θα πάρετε και αυτό το κτήριο
και από την άλλη πλευρά; Και γιατί το φέρνετε µε µια τροπολογία; Αστεία υπόθεση είναι αυτή; Παλιά λέγαµε ότι αν κλείνει ένα
σχολείο, ανοίγει µια φυλακή. Τώρα θα κλείνει ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα γήπεδο και θα ανοίγει ένα δικαστήριο, ίνα πληρωθή
το ρηθέν υπό ποίων προφητών;
Έχουµε ανάγκες, ναι. Είναι κολληµένη η δικαιοσύνη, ναι. Γιατί
είναι; Γιατί είναι δικοµανείς οι Έλληνες; Γιατί στα τρολαρίσµατα
πολιτικών θέσεων ακούγονται απίστευτα πράγµατα, ότι για να
συνέλθουµε και να καθαριστούµε, πρέπει από το να επαναφέρουµε τη θανατική ποινή µέχρι που να καταστήσουµε υπερβολικά ακριβή την ελληνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε όλα δια έναν
µαγικό τρόπο βάσει bonus-malus, λες και πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία, να καθαρίσουνε τον τόπο. Από ποιους; Από εµάς;
Μη δίνετε λαβή σε ανοίγµατα τέτοιων συζητήσεων. Γιατί όταν
έρχονται πολύ σοβαρά ζητήµατα µε τη µορφή τροπολογιών ιδεολογικού και πρακτικού αλαλούµ, από το ρυµοτοµικό στην ασφαλιστική και µισθοδοτική βελτίωση των υπαλλήλων, στη λειτουργία του ποινικού τµήµατος σε σχέση µε το πολιτικό τµήµα, στη
συρρίκνωση του χρόνου εκπαίδευσης των δικαστών, όλα αυτά
σε µια τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο που είναι η ενσωµάτωση
δύο οδηγιών, οι οποίες έρχονται µε καθυστέρηση δεκαπέντε
ετών και είναι και προσαρµοσµένες στις εξαιρετικά αρνητικές πολιτικές εξελίξεις σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και ειδικά
περί την είσοδο µεταναστών αλλοδόξων, αλλοθρήσκων, αλλοχρώµων µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθορισµό της πολιτικής αυτήν τη στιγµή, µε εξαθλιωµένους τους κατοίκους της
Ευρώπης σε τεράστιο αριθµό Ευρωπαίων κατοίκων, στο επίπεδο
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των µεταναστών, στην ίδια τους τη χώρα, τι να σας πω;
Πώς να τοποθετηθεί κάποιος σοβαρά; Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Καθίσταται σχεδόν απίθανο. Απορρίπτουµε, βεβαίως, την
τροπολογία και µαζί µε αυτήν απορρίπτουµε και πέντε πράγµατα
που µπορεί να είναι καλά και τα οποία θα µπορούσαµε να τα
έχουµε συζητήσει και να µην τα απορρίψουµε.
Παραγνωρίζει κανένας το πώς έχουν λειτουργήσει τόσα χρόνια τα δικαστήρια ή πώς µπορεί να λειτουργούν αυτή τη στιγµή
και τι συνεπάγεται η πληθώρα και τι συνεπάγεται η καθυστέρηση;
Ήµουν εδώ στη Βουλή και είχα αναλάβει νοµοσχέδια τα οποία
τιµωρούσαν τους δικαστές αν καθυστερούσαν να εκδώσουν απόφαση. Εδώ έχει περάσει νόµος. Τον έχετε φέρει. Η ελληνική πολιτεία µεταπολιτευτικά έχει φέρει άπειρα τέτοια. Τιµωρούσε το
δικαστή, αν δεν έβγαζε την απόφαση.
Δηλαδή -για προσέξτε τώρα- είναι σα να µου λέτε ότι θα τιµωρήσετε τον πιλότο αν δεν δεχτεί να κάνει σαράντα οκτώ ώρες
συνεχή πτήση. Δεν χρειάζεται να τον τιµωρήσετε. Θα πέσει το
αεροπλάνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τιµωρούσατε αύριο το
πρωί τον οδηγό σχολικού λεωφορείου, αν δεν έκανε υπερωρίες
για να τα βγάλει πέρα από την πληθώρα των παιδιών, των δροµολογίων και τη συρρίκνωση των µισθολογίων, τη συρρίκνωση
των εργασιακών δικαιωµάτων, αν οδηγούσε εβδοµήντα δύο ώρες συνέχεια; Χρειάζεται να βγάλετε νόµο να τον τιµωρήσετε;
Θα έρθει η ζωή και θα µετράµε πτώµατα.
Για ποιο φυσικό δικαστή µιλάµε; Για να λειτουργήσει ο φυσικός δικαστής, χρειάζεται και φυσικές συνθήκες άσκησης του
επαγγέλµατος, του λειτουργήµατος –να το κοσµήσετε όσο θέλετε. Όταν ένα λειτούργηµα ή ένα επάγγελµα το κοσµείτε µε επίθετα ή αλλάζοντάς του τη φύση τη λεξιλογική, µε την οποία το
προσεγγίζετε και η πραγµατικότητα έρχεται και σας διαψεύδει
από την παροχή των συνθηκών εργασίας, θα καταλήξετε από το
να µη δέχεστε το εργατικό ατύχηµα και στο τέλος δεν θα δέχεστε και το δικαστικό ατύχηµα.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο αυτό καθαυτό, πάτε να ενοποιήσετε -υπάρχει µία τάση στην Ευρώπη να ενοποιηθεί συνολικάτο Ποινικό Δίκαιο. Θα παραγνωρίσει κάποιος το δικαίωµα ενός
αλλόγλωσσου να έχει µετάφραση; Έλεος! Δηλαδή τα αυτονόητα.
Άµα πάµε στις λεπτοµέρειες, έχουν υπηρεσίες τα ελληνικά δικαστήρια; Εδώ λέµε ότι δεν έχουν κτήριο. Πάνε να πάρουν το γυµναστήριο των παιδιών για να αποκτήσουν κτήριο. Υπάρχει στην
ελληνική δικαιοσύνη υπηρεσία καταλόγου µεταφραστών όλων
των γνωστών –και µη- γλωσσών, µε πιστοποιήσεις, µε εχέγγυα,
µε περιγραφή, µε όρκους δεδοµένους που πρέπει να δίνουν, για
να εξασφαλίζουν δίκαιη δίκη;
Η επέκταση των δικαιωµάτων του κατηγορουµένου και του
υπόπτου στη µετάφραση, στη διερµηνεία, στη λήψη και µετάφραση, στα κόστη των ουσιωδών εγγράφων, είναι καλό πράγµα.
Με ποιες µεθόδους; Είπε ο κ. Πανούσης πριν λίγο µία σειρά από
την πραγµατικότητα, η οποία είναι θλιβερή.
Σας λέω ειλικρινά ότι σε άγρια ποινική δίκη στο Γύθειο, προ
τριακονταετίας -και δεν άλλαξε τίποτα- ως δικηγόρος επιστράτευσα –και έγινε δεκτή- τη µητέρα µου να κάνει µετάφραση. Και
δεν υπήρχε. Η µάνα µου στον τάφο, τα δικαιώµατα είναι στον
τάφο, η υπόθεση είναι στον τάφο και η δικαιοσύνη είναι στον
τάφο. Και έγινε και δεκτό, παλάµη σε Ευαγγέλιο επί τόπου.
Αυτά είναι πράγµατα που τα έχεις ζήσει πριν από είκοσι, πριν
από τριάντα, πριν από σαράντα χρόνια και ερχόµαστε σήµερα
να ενσωµατώσουµε µία διαδικασία η οποία έχει εξαιρετικά θετικές προοπτικές µέσα, γι’ αυτό θα µείνω στο πολιτικό κοµµάτι,
σας τα έχω πει αναλυτικά. Φευ, το 12 και το κόστος στο 6 µε υποχρεώνουν να καταψηφίσω το σύνολο του νόµου. Στο 12 έχετε,
είτε σας αρέσει είτε όχι, συρρίκνωση των δικαιωµάτων και την
έχετε γιατί είναι δυστυχώς ευρωπαϊκή οδηγία. Έχετε δει πώς λειτουργούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ελβετία, η οποία δεν
είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκεί µιλάτε όµως σε ένα νοµικό καθεστώς που επιτρέπεται η
κράτηση για δύο χρόνια χωρίς καν δικηγόρο και χωρίς αιτιολόγηση. Μιλάτε για άλλα ποινικά συστήµατα. Μιλάτε για άλλη ποινική διαδικασία και κουλτούρα.
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Και ανοίξαµε ζητήµατα και διογκώνουµε ζητήµατα τα οποία
περνάνε σαν οριζόντιο µαχαίρι από πάνω ισοπεδώνοντας θύτες
και θύµατα. Είναι πολύ επικίνδυνο το 12. Διότι, θα έρθει η ώρα
της πραγµατικής ουσιαστικής εφαρµογής του σε µία Ευρώπη η
οποία ασφυκτιά από την κυρίαρχη πολιτική, ασφυκτιά από την
φτώχεια και διαλέγει ως θύµατα στην πραγµατικότητα και τρόπο
αντιµετώπισής τους και ως υπόπτων και ως κατηγορουµένων
τους µετανάστες, τους απελπισµένους, τους φυγάδες.
Θα κλείσω σαν άνθρωπος που ξέρει τη θάλασσα. Και όλοι καµωνόµαστε ότι ζούµε στην θάλασσα στην Ελλάδα. Θα ήθελα να
καλέσω συναδέλφους και συναδέλφισσες να κατανοήσετε σαν
να ήσασταν από πάνω και να κοιτάτε τη σκηνή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Φανταστείτε Αφγανό ο οποίος έχει πληρώσει λεφτά -έχει γίνει
δηλαδή res, αντικείµενο εξ ορισµού για να υπερασπιστεί τη ζωή
του, βοµβαρδισµένος από την περιοχή- που φτάνει στα παράλια.
Τον φορτώνουν σε µία βάρκα. Δεν έχει δει τη θάλασσα, δεν ξέρει
τι είναι θάλασσα ένα Αφγανός µετανάστης. Μπαίνει σαν το κρέας
σε ένα βαρκάκι από το οποίο κάποιος προσπορίζεται όφελος και
χρήµατα, ο δουλέµπορoς, ο σύγχρονος δούλος και διακινητής
ανθρώπων σήµερα που είναι επάγγελµα στην πραγµατικότητα
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εµµέσως πλην σαφώς αναγνωρισµένο από την ώρα που έχεις γραφεία ενοικιάσεως εργαζοµένων
και µαζικής µετακίνησης µε µαθηµατική ακρίβεια. Σε αυτή την
Ευρώπη µιλάµε και για αυτήν την εξέλιξη µιλάµε.
Φανταστείτε τον, λοιπόν, να είναι τροµοκρατηµένος σε νερό
µε τρικυµία –εκτός και αν δεν έχετε µπει σε βάρκα ποτέ στη ζωή
σας, ούτε σε πλοίο- να ακούει σε άλλη γλώσσα ουρλιαχτά τα
οποία µπορεί να είναι από απειλές έως οδηγίες, από οδηγίες έως
απειλές, πλήρως ακατανόητες µέσα στον τρόµο της ζωής του,
να µπατάρει η βάρκα, να γέρνει η βάρκα -έτσι και κουνηθούν όλοι
και βουτηχτούν στο νερό- και αυτό µετά να προσπαθείτε να το
µεταφράσετε σε πολιτική ευρωπαϊκή, απόκρουσης -σε ανθρωπιστικό επίπεδο!- πολιτών, απόκρουσης εισβολέων που µπαίνουν
µέσα στη χώρα.
Και να ανοίγεται µία συζήτηση όπου έχετε φέρει στη FRONTEX
–λέω τώρα, για να µιλήσω για το δράµα των συνόρων όπως το
συζητάµε και στο Συµβούλιο της Ευρώπης και στην Επιτροπή
Προσφύγων- Λιθουανό πιλότο ελικοπτέρου, ο οποίος δεν ξέρει
όχι τι είναι Αιγαίο -δηλαδή εάν µπορείτε να συγκρίνετε την εµπειρία του στις εκεί θάλασσες µε τις εδώ θάλασσες- και να ελέγξει διά καταβολής χρηµάτων Eυρωπαίων πολιτών θεσµικά την
είσοδο.
Και µετά αφού µπουν όλοι αυτοί οι δυστυχισµένοι άνθρωποι
εδώ, θα γίνουν ύποπτοι κατηγορούµενοι. Από ποια καθεστώτα
έρχονται, που θα µου πείτε ότι θα εξασφαλίσετε δίκαιη δίκη; Και
θα µπορεί να είναι και προφορικό και να µην είναι ουσιώδες το
έγγραφο και να µην ξέρει ποιος τον κατήγγειλε και να είναι ο πολιτικός του αντίπαλος στην Συρία και ο πολιτικός του αντίπαλος
στην Τυνησία και ο πολιτικός του αντίπαλος στην Κεντροαφρικανική Δηµοκρατία στην οποία παρεµβαίνει ανθρωπιστικά σήµερα,
αυτές τις µέρες, αφού θέλετε να λέω και εγώ πράγµατα που σχετίζονται αµέσως ή εµµέσως µε αυτή την πολιτική και µε αυτήν τη
διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πώς κατασκευάζονται οι ύποπτοι; Δεν µπορούν οι αρχές να
κατασκευάσουν υπόπτους και να κρυφτούν πίσω από τον εθνικό
λόγο; Και θα είναι εθνικός ο λόγος ή θα είναι ευρωπαϊκός ο
λόγος; Γιατί, όταν µιλάτε για ευρωπαϊκά σύνορα, πώς θα µου διευκρινίσετε εµένα τον εθνικό λόγο κατακράτησης εγγράφων και
χαρακτηριζοµένων αυτών των εγγράφων των οποίων δεν πρέπει
να λάβει γνώση ο κατηγορούµενος διότι διακυβεύεται η ζωή κάποιου άλλου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μετά πλείστης όσης λύπης, λοιπόν, για τα
θετικά που περιέχει σας δηλώνω ότι θα το καταψηφίσω πανηγυ-
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ρικά. Διότι, πολύ φοβούµαι ότι όταν θα έρθει η ώρα της εφαρµογής, της πραγµατικότητας αυτών που σήµερα µοιάζουν να είναι
τα λιγότερα σε αριθµό αρνητικά, δεν µπορεί εµείς να άδοµεν των
οικιών ηµών εµπιπραµένων και σας αφήνω να διαλέξετε είτε το
«υ» είτε το «η» στο ηµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Έχετε ζητήσει τον λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα πρωτολογήσετε ή θα κάνετε κάποια παρέµβαση;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να κάνω µία παρέµβαση
για ένα πολύ σοβαρό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν είναι παρέµβαση, µπορείτε να µιλήσετε από τη θέση σας. Αν είναι δύο, τρία
ή τέσσερα λεπτά...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα είναι έξι λεπτά ή όσο χρειαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας δώσω
τη δευτερολογία σας, που είναι έξι λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος είναι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η δευτερολογία
είναι έξι λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, για να µην κουράζεστε για το πόσο θα µιλήσω, θα πάρω την πρωτολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, την
πρωτολογία σας.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας απευθύνοµαι ως εκπρόσωπο της Κυβέρνησης για ένα πολύ σοβαρό θέµα,
για το οποίο, µολονότι ενηµερώθηκε η Βουλή ακριβώς κατά την
έναρξη της διαδικασίας µε την οµιλία του εισηγητή µας του κ.
Κοντόνη, δυστυχώς κάποιοι ποιούν την νήσσαν, κάποιοι λειτουργούν ως γρανάζι του συστήµατος, κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, για να περάσει άλλη µία µέρα αστυνοµοκρατίας,
άγριας καταστολής, ποινικοποίησης του πολιτικού αντιπάλου
αλλά και ποινικοποίησης εκείνων των ζωντανών δυνάµεων, που
στις πιο ζωντανές δυνάµεις εντάσσεται η νεολαία µας ευτυχώς το λέω για όλους όσοI έχετε χάσει την επαφή µε αυτό που είναι
ζωντάνια και διεκδίκηση- άλλη µία µέρα ποινικοποίησης, λοιπόν,
της διαµαρτυρίας και της διεκδίκησης σεβασµού στα δικαιώµατα
όλων των ανθρώπων.
Κύριε Υπουργέ, αυτήν τη στιγµή που εσείς κάθεστε εδώ και
σηµειώνετε ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στη Γενική
Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής, στη ΓΑΔΑ δηλαδή, της οποίας
προΐσταται ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ, πάνω από τον Γαδάρχη, αυτός
για τον οποίο ζητήσαµε το πρωί να κληθεί στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και αποφάσισαν όλα τα κόµµατα -πλην του
ΣΥΡΙΖΑ- ότι δεν πρέπει η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας να
ελέγξει τον Προϊστάµενο της Ελληνικής Αστυνοµίας µε επιχειρηµατολογίες αδιανόητες, ότι δηλαδή το να ελέγχουµε γιατί είπε
να κάνει το βίο αβίωτο στους µετανάστες είναι δήθεν πεδίο της
ελευθερίας έκφρασης, αυτή τη στιγµή, λοιπόν, στη ΓΑΔΑ, κύριε
Υπουργέ –και ενηµερώνεστε επισήµως ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης- βρίσκονται σαράντα επτά νέοι άνθρωποι, φοιτητές,
προσαχθέντες επειδή τόλµησαν να θέσουν υπό αµφισβήτηση την
απάνθρωπη πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας, την απάνθρωπη
πρακτική που οδηγεί σε ανθρώπινα θύµατα και σε λευκά φέρετρα µε άψυχα σώµατα παιδιών και γυναικών.
Επειδή, λοιπόν, διαµαρτυρήθηκαν αυτά τα παιδιά, βρίσκονται
προσαχθέντα στη ΓΑΔΑ, όπου βρίσκονται –ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, όσοι είστε παρόντες- οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κ.κ.
Δηµήτρης Τσουκαλάς, Βασιλική Κατριβάνου, Θεανώ Φωτίου -που
πήγε πρώτη-πρώτη-, Μαρία Μπόλαρη, Κώστας Μπάρκας, Χρήστος Καραγιαννίδης, Βαγγέλης Διαµαντόπουλος, οι οποίοι ζητούν, ως εκπρόσωποι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εξηγήσεις και ενηµέρωση και τους κρατούν στα γραφεία, για να µην
έχουν επαφή µε τους προσαχθέντες, µε αυτούς δηλαδή για τους
οποίους σήµερα συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που λέει ότι έχουν
αµέσως δικαίωµα πρόσβασης σε συνήγορο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και αν σκεφτείτε να µου πείτε ότι δεν είναι συνήγοροι οι Βουλευτές, να σας πω αµέσως ότι βρίσκεται, επίσης, εκεί ο κ. Βασίλης Παπαστεργίου, που είναι και υποψήφιος πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών –δεν θα µου πείτε ότι δεν ξέρετε
ότι είναι δικηγόρος- ζητώντας να έχει πρόσβαση σε αυτά τα παιδιά ως συνήγορός τους και του απαντούν ότι δεν µπορεί να έχει
επικοινωνία. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι ξεγύµνωµα για την πολιτική σας.
Εκτός από τον κ. Βασίλη Παπαστεργίου βεβαίως, ενηµερώνοµαι ότι βρίσκονται στη ΓΑΔΑ και άλλοι δικηγόροι που ζητούν να
έχουν επικοινωνία µε τα προσαχθέντα παιδιά, µε τους προσαχθέντες νεαρούς και νεαρές, που σας καταθέτω. Στο πλαίσιο διαµαρτυρίας, όσο ισχύει ακόµα το Σύνταγµά µας, κύριε Υπουργέ,
που λέει ότι ο καθένας έχει δικαίωµα να συγκεντρώνεται και να
διαδηλώνει και να εκφράζει τις απόψεις του και να διαµαρτύρεται, δεν µπορείτε να «µπουζουριάζετε» όποιον σας ενοχλεί,
όποιον διαµαρτύρεται για την κυβερνητική σας πολιτική, που έχει
θύµατα.
Και δεν µπορείτε να προσποιείστε εδώ -ούτε εσείς, ούτε κανείς- ότι νοιάζεστε για τα δικαιώµατα, την ώρα που αυτά παραβιάζονται τόσο κατάφωρα και την ώρα που αρνείστε από όλες
τις θέσεις να ελεγχθούν οι αρµόδιοι. Αν είναι δυνατόν!
Πριν από τρεις ώρες συζητούσαµε στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας να ελέγξουµε τις αστυνοµικές πρακτικές, να ελέγξουµε ποιος είναι αυτός ο Αρχηγός της Αστυνοµίας, που διδάσκει ότι πρέπει να κάνουµε το βίο αβίωτο σε κάποιους ανθρώπους.
Και αν αυτό είναι αποδεκτό για κάποιους ανθρώπους, επειδή
είναι µετανάστες, προφανώς στη λογική σας και στην αντίληψή
σας είναι αποδεκτό και για οποιονδήποτε άλλο ενοχλεί. Είναι
αποδεκτό και γι’ αυτόν που είναι πολιτικός αντίπαλος, γι’ αυτόν
που είναι ανεξάρτητος µαχόµενος πολίτης. Είναι αποδεκτό για
όλους εκείνους, οι οποίοι δεν µπαίνουν στο «σακούλι» και στα
«κουτάκια» που θέλετε να τους τοποθετήσετε και δεν µπαίνουν
ούτε στην «προκρούστειο κλίνη», που θέλετε να δηµιουργήσετε
για την κοινωνία.
Είναι η πολλοστή φορά που καταγράφεται αστυνοµική βία µε
πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι η πολλοστή φορά που θυµατοποιούνται εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ είτε της νεολαίας είτε και
Βουλευτές. Είναι η πολλοστή φορά που ενηµερώνεται το Κοινοβούλιο. Και όποιος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και περί άλλα τυρβάζει, είναι συνένοχος. Είναι, λοιπόν, η πολλοστή φορά και η
Κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση και το Κοινοβούλιο πρέπει να
πάρει θέση.
Σας θυµίζω, για να µην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε: 29 και
30 Ιουνίου του 2011. Μεσοπρόθεσµο της προηγούµενης Κυβέρνησης. Ακραία βία. Ακραία καταστολή. Χρήση απαγορευµένων
χηµικών. Τραυµατισµοί πολιτών και συνδικαλιστών.
Χρειάστηκε να γίνει διάβηµα του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κ. Αλέξη Τσίπρα, τότε Αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ
που δεν ήταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση, στον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου -διότι δεν τα θυµάται καλά ο κ. Κουτσούκος, πότε
ο ΣΥΡΙΖΑ και πότε ποιος επισκέφτηκε τη δικαιοσύνη- στις 2 Ιουλίου του 2011, όπου κατέθεσε και µηνυτήρια αναφορά για εκείνη
τη βία.
Και χρειάστηκε εν συνεχεία να χτυπηθεί και να κινδυνεύσει η
ζωή του Προέδρου των Ελλήνων φωτορεπόρτερ, του κ. Μάριου
Λώλου, στις αρχές του Απρίλη του 2012 και να γίνει δεύτερο διάβηµα του κ. Τσίπρα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να
προχωρήσει αυτή η υπόθεση και να φτάσουµε σήµερα να υπάρχουν κατηγορούµενοι γι’ αυτήν την αστυνοµική βία.
Ο τότε Γραµµατέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νάσος
Ηλιόπουλος, και το µέλος της Γραµµατείας, ο κ. Λεωνίδας Καπουτσής, ξυλοκοπηθήκαν άγρια µέσα στην Ευελπίδων, µπροστά
στην Εισαγγελία. Έχει προχωρήσει και αυτή η υπόθεση, σε αυτή
την κοινοβουλευτική περίοδο, κύριε Αθανασίου. Τότε ήσασταν
δικαστής, αλλά σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο είστε
Υπουργός.
Σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, λοιπόν, ξυλοκοπηθήκαν
άγρια οι Βουλευτές µας, ο κ. Κώστας Μπάρκας και ο κ. Βαγγέλης
Διαµαντόπουλος, στο πλαίσιο άγριας, επίσης, βίας σε βάρος της
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νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ πότε; Όταν διαµαρτυρήθηκαν µπροστά
από το πολιτικό γραφείο του κ. Μέργου. Βία κατά Βουλευτών.
Καταγγέλθηκε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα από εµένα την ίδια. Τι
κάνατε;
Ο κ. Μέργος, βεβαίως, έκτοτε έχει παραιτηθεί. Ήταν εκείνος
που προανήγγελλε τα άγρια αντιεργασιακά και αντεργατικά
µέτρα. Σήµερα έχει παραιτηθεί, διότι αντιµετωπίζει δίωξη σε
βαθµό κακουργήµατος για την υπηρεσία του στη ΔΕΗ, όπου
εσείς τον τοποθετήσατε.
Η δίωξη έχει προχωρήσει; Για τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου που υπέστησαν βία ενδιαφέρθηκε κανείς και η Κυβέρνηση;
Βία στις Σκουριές µε πλαστικές σφαίρες. Βία στη Θεσσαλονίκη
κατά της κ. Δέσποινας Χαραλαµπίδου, επίσης Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βία στην ΕΡΤ. Βία, κύριε Υπουργέ, στις 6 Δεκέµβρη 2013
κατά ανήλικων παιδιών, τα οποία αποµόνωσε η Αστυνοµία και τα
άφησε χωρίς επικοινωνία και χωρίς κινητά, χωρίς να µπορούν
ούτε καν µε τους γονείς τους να επικοινωνήσουν. Περί αυτού
είµαι και αυτόπτης µάρτυρας, διότι πήγα ως συνήγορος, πια, να
έχω επικοινωνία µε τα παιδιά αυτά. Και είδαµε, βεβαίως, τον τραγέλαφο, να έχει συλληφθεί ακόµη ένας Γερµανός τουρίστας ως
δήθεν συµµετάσχων σε έκτροπα.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να απαντήσετε: Αυτή είναι η πολιτική
της Κυβέρνησης; Πολιτική της Κυβέρνησης είναι να συλλάβει το
ΣΥΡΙΖΑ και τους νέους του ΣΥΡΙΖΑ; Πολιτική της Κυβέρνησης
είναι να συλλάβει τα παιδιά που διαµαρτύρονται, λέγοντας ότι
όλοι οι άνθρωποι είµαστε ίσοι και ότι κανείς δεν µπορεί να κάνει
το βίο αβίωτο σε κανέναν άλλο; Αυτή είναι η τακτική σας, να φέρνετε στη Βουλή νοµοσχέδια, τα οποία επιβεβαιώνουν περίτρανα
το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα µας και την
ίδια ώρα να τα περιφρονείτε σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην ενδιαφέρεστε καν για το γεγονός ότι έχει δηµοσιοποιηθεί η υπόθεση και βρίσκονται Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
στο χώρο και βρίσκονται και συνήγοροι; Τόσο αδιαφορείτε;
Αναρωτιέµαι: Έχετε αντιληφθεί ότι µια σειρά οργανώσεων για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα θέτουν θέµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στη χώρα µας; Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι η επίφαση; Το
µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να δείξετε ότι κυρώνουµε άρονάρον νοµοθετήµατα, των οποίων µάλιστα, φαλκιδεύουµε το περιεχόµενο και το σκοπό; Την ίδια ώρα µάλιστα, φέρνουµε ένοχα
και ύποπτα διατάξεις, τροπολογιών πάλι για τη «ΘΕΜΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»; Πάλι, κύριε Υπουργέ, τρίτη φορά καταλαµβάνεστε σε τροπολογία να φέρνετε τοπογραφικά της «ΘΕΜΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ»;
Δεν θα µπω τώρα στο νοµοσχέδιο, αλλά θα επιφυλαχθώ. Αναµένω, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό το µείζον ζήτηµα που έθεσα να τοποθετηθεί τώρα η Κυβέρνηση και να δώσετε εξηγήσεις: Ποιες
είναι οι εντολές που έχει η Ελληνική Αστυνοµία; Διότι κάποιοι
αποφάσισαν ότι η Ελληνική Αστυνοµία δεν πρέπει να ελεγχθεί
από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, επειδή
κάποιοι -δυστυχώς και κόµµατα της Αριστεράς- αποφάσισαν ότι
δεν πρέπει ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ να λογοδοτήσει για αυτή την εντολή, για το «βίο αβίωτο».
Εδώ είναι ο χώρος -και δεν υπάρχει άλλος- και είναι θέµα κύρους δικού σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Αθανασίου, να απαντήσετε ως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, µε ποια εντολή κρατούνται σαράντα επτά νεαροί
και νεαρές αυτή τη στιγµή. Με ποια εντολή, επίσης, ασκήθηκε
βία για άλλη µια φορά κατά Βουλευτή, του κ. Χρήστου Καραγιαννίδη; Τι Κυβέρνηση είναι αυτή, η οποία χρησιµοποιεί την Αστυνοµία για να επιτίθεται στην Αντιπολίτευση, αλλά και στην
κοινωνία; Πώς δικαιολογείτε το γεγονός ότι µέχρι αυτή τη στιγµή
δεν υπάρχει πρόσβαση στους ανθρώπους αυτούς από τους δικηγόρους, οι οποίοι το ζητούν;
Θα περιµένω την απάντηση σας και επιφυλάσσοµαι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα κάνετε σύντοµη παρέµβαση; Θα κάνετε την τοποθέτησή σας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα χρειαστώ δύο
λεπτά µόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, προηγείται ο κύριος Υπουργός. Θα λάβετε τον λόγο στη
συνέχεια. Αµέσως µετά θα σας δώσω τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σχετικά µε τις αιτιάσεις, τόσο του κ. Κοντονή, όσο και της κ. Κωνσταντοπούλου,
όσον αφορά το θλιβερό γεγονός που έγινε στο Φαρµακονήσι και
για το οποίο κανείς δεν επιχαίρεται και όλοι συµπαραστεκόµαστε
στους συγγενείς των θυµάτων, πρέπει να γνωρίζετε ότι ευαισθησίες έχουν όλοι εδώ µέσα. Δεν µπορείτε εσείς, καπηλευόµενοι
ένα τυχαίο γεγονός να έρχεστε εδώ και να µιλάτε για ευαισθησίες και µάλιστα να βγάζετε και πορίσµατα, πριν ακόµα η δικαιοσύνη αποφανθεί είτε σε διοικητικό επίπεδο –µε την ένορκη
διοικητική εξέταση που γίνεται- είτε σε επίπεδο προκαταρκτικής
εξέτασης και να οµιλείτε εδώ για δολοφονίες. Αυτό είναι το κράτος δικαίου το οποίο επαγγέλλεστε; Και γι’ αυτό πήγατε προχθές
στην εισαγγελέα διαφθοράς; Θα επανέλθω γι’ αυτό σε λίγο.
Έπειτα, πώς ξέρετε εσείς αν έγινε κάποια πράξη βίας κατά τη
διαδικασία επίσκεψης στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας; Πώς
βγάζετε πορίσµατα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι πώς το ξέρουµε; Αφού το καταθέτουµε. Επικαλέστηκα τόσους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ τους
συναδέλφους να µην διακόπτουν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν µιλούσατε, κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν ησυχία µέσα στην Αίθουσα.
Παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άρα, λοιπόν, δεν µπορείτε να ξέρετε, εφόσον διαρκεί αυτή τη στιγµή η προκαταρκτική
εξέταση, εάν έγιναν πράξεις βίας ή εάν παραβιάστηκε ο Ποινικός
Κώδικας. Οφείλουµε όλοι στην Αίθουσα αυτή να σεβόµαστε την
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, να µην παρεµβαίνουµε και να αναµένουµε τα πορίσµατά της.
Με ποια λογική έρχεστε εδώ και προδικάζετε τι έγινε; Δεν
µπορώ να διανοηθώ ότι οι αστυνοµικές αρχές, χωρίς να συµβεί
κάτι, συνέλαβαν ανθρώπους. Εάν το έκαναν αυτό και υπάρχουν
καταγγελίες και αποδειχθούν, βεβαίως θα έχουµε κατάχρηση
εξουσίας και ενδεχοµένως θα το ελέγξουµε. Από κει και πέρα,
το να έρχεστε εδώ για λόγους εντυπωσιασµού, δεν τιµά ούτε το
Κοινοβούλιο ούτε και εσάς, ως νοµικούς. Αναφέροµαι και στους
δύο.
Το Σύνταγµα πράγµατι λέει ότι ο καθένας έχει το δικαίωµα να
συνέρχεται και να εκφέρει τις απόψεις του, αλλά τηρώντας τους
νόµους του κράτους. Δεν θα παραβιάζουµε τον Ποινικό Κώδικα.
Βέβαια, δεν λέω ότι παραβιάστηκε, δεν έχω γνώση και θα το
ερευνήσω, αλλά µέχρι εκεί. Από κει και πέρα, µε το να έρχεστε
εσείς και να τα θεωρείτε δεδοµένα όλα αυτά χάριν εντυπωσιασµού και µόνο και όπως είπα εκµεταλλευόµενοι τον πόνο των ανθρώπων ή την ευαισθησία του ελληνικού λαού, κάνετε µεγάλο
λάθος, εκτός εάν η δυσκολία την οποία επικαλείστε είναι σαν τη
βοήθεια την οποία επιζητούσατε κατά τις διαµαρτυρίες σας έξω
από την ΕΡΤ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε τώρα; Σοβαρά;
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου τον λόγο µετά επί προσωπικού.
Είναι ντροπή σας, κύριε Αθανασίου και προσωπικά. Είναι ντροπή
και κρίµα για εσάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
αφήστε τον κύριο Υπουργό να τελειώσει!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να πω και κάτι άλλο,
µιας και αναφερθήκατε στην διαφθορά και στις ευαισθησίες σας.
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Βεβαίως και οι δικαστικοί λειτουργοί δέχονται τους Αρχηγούς
των κοµµάτων και οποιονδήποτε πολίτη. Αλλά πλανάται ένα ερώτηµα: Γιατί δεν πήγατε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή
στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και επιλέξατε µόνο την κ. Ράικου, γιατί έχει τον τίτλο «εισαγγελέας διαφθοράς» και σε κάθε
περίπτωση δίνει λόγο στους προϊσταµένους της;
Και για να τελειώσουµε µε αυτό το ζήτηµα της διαφθοράς,
θεωρώ ότι πήγατε για να εντυπωσιάσετε. Εγώ δεν θα άνοιγα το
θέµα. Εσείς το ανοίξατε και θα πάρετε απάντηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς το ανοίξαµε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ξέρετε ότι η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή και σύµφωνα µε το πρόγραµµα της
Νέας Δηµοκρατίας και µε την εντολή του κ. Σαµαρά δείχνει µηδενική ανοχή στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Γι’ αυτό βγαίνουν
αυτά τα αποτελέσµατα. Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του κ. Βενιζέλου, µε αφορµή τη
συζήτηση που είχαµε για τα εξοπλιστικά, όταν συζήτησα µαζί του
και µου είπε να µην υπάρξει καµµία ανοχή και να προχωρήσει «το
µαχαίρι µέχρι το κόκκαλο».
Δεν µπορείτε, λοιπόν, να έρχεστε εσείς και να αµφισβητείτε τη
θέση της Κυβέρνησης σε ζητήµατα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Σε κάθε περίπτωση, θα προχωρήσουµε µέχρι τέλους
σε αυτό το ζήτηµα.
Αυτά ήθελα να σας πω και θα παρακαλούσα να είµαστε πιο
προσεκτικοί, όταν πρόκειται για ζωές ανθρώπων, οι οποίοι τόσο
άδικα χάθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχουν ζητήσει
τον λόγο οι πάντες.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε να µιλήσετε επί προσωπικού;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εξηγήστε τι
είναι το προσωπικό και ευχαρίστως θα σας δώσω το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου την τριτολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, ακούστε
µε. Θα µιλήσουν οι υπόλοιποι και µετά εάν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να εξηγήσω, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, ποιο είναι
το προσωπικό θέµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Αθανασίου επέλεξε -και
πραγµατικά γι’ αυτό του είπα ότι είναι ντροπή του- να αναφερθεί
στα γεγονότα στην ΕΡΤ, για τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζει ότι
η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών µε εντολή της Εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου διενεργεί προκαταρκτική εξέταση.
Επειδή κάνατε έναν υπαινιγµό, κύριε Αθανασίου, έχω να σας
πω και να σας ευχηθώ να µην υποστείτε ποτέ αστυνοµική βία.
Σας το εύχοµαι! Θα έπρεπε να ντρέπεστε γι’ αυτό που είπατε.
Λυπάµαι για λογαριασµό σας. Φαίνεται ότι η αναµονή των εισαγγελικών πορισµάτων σε εσάς ποικίλλει κατά το δοκούν, διότι για
την ΕΡΤ έχετε βγάλει προφανώς πόρισµα και θα µας εξηγήσετε
από πού το βγάλατε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχετε κανένα πόρισµα; Εσείς τα λέτε αυτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό είναι το προσωπικό, κύριε Πρόεδρε; Μεταβάλλουµε τη Βουλή σε σόου!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θυµίζει, όµως, το πόρισµα που
είχε βγάλει ο κ. Δένδιας για τους βασανισθέντες µετά την αντιφασιστική πορεία, όπου θα έκανε µήνυση στην «Guardian».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, τα είπατε τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχω ολοκληρώσει. Θέλω το
τρίλεπτο που δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα είπατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν ολοκλήρωσα. Έχω δικαίωµα στο τρίλεπτο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πού είναι το προσωπικό, κύριε Πρόεδρε; Είναι προσωπικό αυτό τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Να µας εξηγήσει πού είναι το
προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριοι συνάδελφοι, µη διακόπτετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από εκεί και πέρα, επειδή αναφερθήκατε προσωπικά στον κ. Κοντονή και σε εµένα για την επίσκεψη που πραγµατοποίησε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης συνοδευόµενος από εµάς προς τα ανώτατα όργανα της
δικαιοσύνης, δηλαδή προς τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους
του Συµβουλίου της Επικρατείας και στην Εισαγγελία Εφετών
Αθηνών, την εισαγγελέα διαφθοράς και τους επίκουρους εισαγγελείς διαφθοράς και τον προϊστάµενο της Εισαγγελίας Εφετών
Αθηνών, στο πλαίσιο ενός κύκλου επισκέψεων –και βλέπετε ότι
εκεί βιαστήκατε και εσείς και κάποια πολύ πρόθυµα «παπαγαλάκια»- επισκεφθήκαµε το Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο καταπιάνεται µε τις ακραίες παραβιάσεις του Συντάγµατος και των
δικαιωµάτων των πολιτών, αλλά και στην εισαγγελέα διαφθοράς
που –ναι!- ερευνά εκείνα που πονούν, τις υποθέσεις διαφθοράς.
Βιαστήκατε να πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει. Όχι! Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει
την έµφαση στην ανάγκη ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαιοσύνης, αυτήν την οποία προφανώς δεν ασπάζεστε, για να έχετε
βγάλει τόσα πορίσµατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επισκεφθεί και τα άλλα δικαστήρια. Σας υπενθυµίζω ότι ανώτατα δικαστήρια στη χώρα µας
είναι τρία, είναι και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι και ο Άρειος
Πάγος, εκτός από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Όµως, εσείς
σπεύσατε να επιλέξετε από τα τρία τα δύο. Επιπλέον, θα επισκεφθούµε και τους οικονοµικούς εισαγγελείς.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό είναι το προσωπικό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Πού είναι το προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν πειράζει,
αφήστε τη συνάδελφο να τελειώσει. Σας παρακαλώ! Θέλετε να
µπλέξουµε; Σας παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω να πω το εξής: Είπατε, πού
το ξέρουµε. Καταθέτω στα Πρακτικά -διότι µας κατηγορήσατε
ότι ψευδόµαστε- τα δηµοσιεύµατα µε τις φωτογραφίες, τα οποία
οφείλατε να ξέρετε και εσείς, κύριε Υπουργέ, διότι η ώρα είναι
14.20’ και ο κ. Σταύρος Κοντονής µίλησε πριν από µιάµιση ώρα
και κατήγγειλε το γεγονός.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό δεν είναι
προσωπικό, κυρία Κωνσταντοπούλου, µε συγχωρείτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή δεν ενδιαφέρεστε, αλλά
αντίθετα θέλετε να συγκαλύπτετε, σας λέω ότι επίσης µάρτυρες
αυτών τα οποία επικαλέστηκα είναι όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σας ανέφερα επωνύµως, γιατί βρίσκονται στη ΓΑΔΑ,
καθώς επίσης µάρτυρες όλων όσων σας ανέφερα είναι και οι δικηγόροι και οι φωτογράφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι προσωπικό αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τελείωσε το προσωπικό.
Το προσωπικό ήταν µόνο το «βοήθεια». Τα υπόλοιπα είναι τριτολογία επί της τοποθετήσεώς σας για τα γεγονότα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν κατάλαβα, κύριε Μαρκογιαννάκη. Θέλετε να συνεχίσετε αυτόν τον κατήφορο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τώρα τι να πω;
Τελειώσαµε.
Κυρία Κανέλλη, έχετε ζητήσει τον λόγο. Για ποιο λόγο; Είστε
εισηγήτρια. Είναι προσωπικό;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι, καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τότε δεν µπορώ
να σας δώσω τον λόγο, κυρία Κανέλλη. Με συγχωρείτε. Είναι αντικανονικό αυτό το οποίο ζητάτε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, ακούστε µε. Είµαι µόνη
µου εδώ, είµαι ειδική αγορήτρια. Το κόµµα µου δεν διαθέτει την
πολυτέλεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κανέλλη,
µισό λεπτό. Να έρθει ο κύριος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
να τα πει.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δώστε µου τη δευτερολογία και θα αποµακρυνθώ εκ της Αιθούσης, για να µη συντελέσω στην εν θερµώ
διαδικασία και θα πάρω από τη δευτερολογία µου το ήµισυ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακέραιη τη ζη-
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τάτε.
Ορίστε, θα σας δώσω τρία λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος εδώ για να κάνει χρήση και δεν διαθέτω τη διαδικαστική πολυτέλεια να έχω ταυτοπροσωπία Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου και ειδικού αγορητή διά της εγγράφου τοποθετήσεως του γραφείου για να µπορέσω να µιλήσω.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να σας πω κάτι. Ακούστηκε εδώ µία
κουβέντα που ήταν γενική παρατήρηση προς το Σώµα, αλλά µπορεί να θεωρηθεί ότι εγείρει και προσωπικό ζήτηµα. Την είπε η κ.
Κωνσταντοπούλου. Είπε ότι όποιος δεν τοποθετήθηκε απέναντι
στα γεγονότα είναι συνένοχος.
Εποµένως, νοµίζω ότι δικαιούµαι να απαντήσω επί της κατηγορίας του συνενόχου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι προσωπικό, λοιπόν.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Άρα είναι προσωπικό.
Είδατε, λοιπόν, ότι εξηγώ το προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
συνάδελφε. Έχετε τον λόγο επί προσωπικού για τρία λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εξηγώ, λοιπόν το προσωπικό. Προσέξτε
όµως: Το προσωπικό δεν έχει σχέση µε το επίθετο «Κανέλλη»
αυτήν τη στιγµή. Να το διευκρινίσω. Είναι προσωπικό επί της κοινοβουλευτικής διαδικασίας της ιδιότητος του Βουλευτού. Σας
παρακαλώ πάρα πολύ, εάν δεν το δούµε έτσι, τότε δεν θα έχει
τη βαρύτητα αυτό που λέω να εκπροσωπεί και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα. Θα ήταν απλώς προσωπικό. Άρα, θα ήταν υπόθεση λιγάκι
µονοµαχίας που θα µπορούσαµε να την λύσουµε και εκτός. Δεν
µονοµαχώ µε κανέναν εδώ.
Διευκρινίζω ένα πράγµα: Εάν ασκήθηκε αστυνοµική βία εκ των
προτέρων καταδικάζεται από το Κοµµουνιστικό Κόµµα υπό την
αίρεση της επιβεβαίωσης των γεγονότων. Ενοχή δεν µπορεί να
έχει Βουλευτής που είναι παρών στην Αίθουσα, ο οποίος δεν
µπορεί ως Άγιο Πνεύµα να είναι και αλλού. Δεν έχω φύγει από
την Αίθουσα, παρά µόνο για ένα δεκάλεπτο. Δεν µπορώ να είµαι
γνώστης των γεγονότων για να διαθέτω την τσίπα να απολογούµαι για κατηγορία συνενοχής σε δολοφονική απόπειρα, στην
οποία δεν ήµουν καν αυτόπτης µάρτυς ως Βουλευτής του ΚΚΕ.
Δεύτερον, ως άνθρωπος που έχει ορκιστεί και έχει σπουδάσει
και πέντε κολλυβογράµµατα έχω µάθει, πολιτικά να φέρω την ευθύνη να µην εκφράζοµαι επί γεγονότων µε ιστορική διάσταση εν
θερµώ. Χρειάζοµαι απόσταση και κυρίως χρειάζοµαι παροχή
πληροφοριών.
Και ας µην µιλήσουµε για την ενοχή θέσεων επί µεταναστών
και επί δικαιωµάτων πολιτών και επί σύµπραξης αλληλεγγύης
Βουλευτών. Και µην µιλήσετε για βία Βουλευτών, γιατί θα σας
θυµίσω ότι εκκρεµεί στη δικαιοσύνη βιαιοπραγία εναντίον µου,
επειδή υπερασπίστηκα πολιτικού αντιπάλου που υπέστη βιαιοπραγία και όχι τον εαυτό µου.
Εποµένως, λίγη σεµνότητα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέει τώρα;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Και λίγη προσοχή σε κατηγορίες περί συνενοχής! Και συνενοχή για γεγονότα που συµβαίνουν εκτός Βουλής, επειδή δεν δηλώσαµε αυθωρεί και παραχρήµα γνώση και
καταδίκη των γεγονότων είναι κάτι το οποίο απεκδύεται το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Αν έχει πειραχτεί και τρίχα πολίτη, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε
η τελευταία φορά. Και όταν βράχηκε το πρόσωπο συναδέλφου
Βουλευτού σε προεκλογική περίοδο, στο δικό µου πρόσωπο καταγράφηκε ο φασισµός. Έχω την υποµονή να περιµένω και τη
δίκη και το αποτέλεσµά της και να υπερασπιστώ και το κόµµα και
τον εαυτό µου.
Εποµένως, θα παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή ο καθένας εδώ
δικαιούται να ζητά το λόγο επί προσωπικού για να υπερασπιστεί
άποψη, επί προσωπικού, λοιπόν, ως Βουλευτής αντιγυρίζω πάραυτα την κατηγορία και τη µοµφή περί συνενοχής σε δολοφονία
ως ανυπόστατη και αερολογική σε ό,τι αφορά εµένα και το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Εάν έχει κάνει η αστυνοµία τις παραβιάσεις που λέγονται, θα
πάθει αυτό που πρέπει να πάθει. Πότε το έπαθε, όµως, σε αυτόν
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εδώ τον τόπο; Να πάτε να ρωτήσετε κάνα Αϊ-Στράτη και καµµιά
Γυάρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καπερνάρος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω
ότι καλά κάνατε αυτές τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και προσθήκες. Επίσης, όσον αφορά το άρθρο 12, καλά κάνατε και δεχθήκατε να περιλάβετε τη φράση «εφόσον δεν θίγεται το δικαίωµα
σε δίκαιη δίκη», αλλά και διότι αντικαταστήσατε τη φράση «δικαστικές ή υποκείµενες σε δικαστικό έλεγχο» µε τη φράση «κατά
την ανάκριση, προανάκριση ή και προκαταρκτική εξέταση».
Εδώ ανοίγω µια µικρή παρένθεση για να σας πω το εξής: Το
«ή» κάντε το «και». Είναι διαζευκτικό. Μπορεί κάποιος βλέποντας
αυτό που λέει «προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση» να θεωρήσει ότι µπορεί µόνο στην προανάκριση και όχι στην προκαταρκτική εξέταση και τούµπαλιν. Βάλτε ένα «και», δεν χάνουµε
τίποτα. Είναι πιο αποσαφηνιστικό. Πάντως, αυτά είναι δεκτά από
εµάς.
Προσωπικά, µε έχετε κλονίσει για το εάν θα πω «ναι» και θα
συµφωνήσω στο να υπερψηφίσουµε το άρθρο 12, όπως και τα
υπόλοιπα που θα υπερψηφίσουµε, αλλά και την τροπολογία για
την πιο εδώ µετάθεση της χρονικής προθεσµίας προσλήψεων δικαστών.
Όµως, ως επί τριάντα πέντε χρόνια υπερασπιστής στις κοινές
αίθουσες, δεν µπορώ να δεχθώ να µην απαλείψετε εντελώς το
γεγονός ότι υπάρχει κώλυµα και τίθεται στη διακριτική ευχέρεια
κάποιου ανθρώπου να επιτρέψει ένα αποκλειστικό απόλυτο υπερασπιστικό δικαίωµα σε οποιονδήποτε ύποπτο ή κατηγορούµενο,
ώστε να λάβει γνώση των εγγράφων της δικογραφίας, που τον
αφορούν ως ύποπτο ή ως κατηγορούµενο.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί εάν υποληφθεί ότι είναι µάρτυρας και
θέλουµε να τον προστατεύσουµε, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν τα
σχετικά άρθρα –και τα ξέρετε καλύτερα από µένα- που προστατεύουν τους µάρτυρες και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των ναρκωτικών. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, αν αρχίσουµε να απευθυνόµαστε σε Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και αρχίζουµε να «ξηλώνουµε το πουλόβερ» των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ιδιαίτερα των δικαιωµάτων ενός υπόπτου ή κατηγορουµένου, αν αρχίσουµε να λέµε ότι δεν έχει πρόσβαση στο υλικό
που αποδεικνύει ότι είναι ύποπτος ή κατηγορούµενος ή υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις, τότε «βάζουµε χέρι» στο άρθρο 274 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, το οποίο είναι ένα άρθρο απόλυτο
και κατοχυρωτικό των υπερασπιστικών δικαιωµάτων του κατηγορουµένου. Επιτρέψτε µου δηλαδή τη φράση, «βάζουµε χέρι» στα
απόλυτα δικαιώµατα υπερασπίσεως του υπόπτου ή του κατηγορουµένου.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι λέτε ότι η πρόσβαση σε τµήµα του υλικού της δικογραφίας ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη
ζωή ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα άλλου προσώπου ή αλλιώς τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες η πρόσβαση θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια.
Η Β’ Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών, Τµήµα Νοµοτεχνικής
Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόµων έχει κάνει µια έκθεση επί του νοµοσχεδίου και εκφράζει µια εξαιρετική άποψη.
Περαιτέρω, ενώ το κριτήριο στάθµισης µεταξύ δικαιώµατος
γνώσης του υλικού και δικαιωµάτων τρίτων είναι ο κίνδυνος για
τα δικαιώµατα των τρίτων, ποιος θα σταθµίσει τα δικαιώµατα και
τη βαρύτητα αυτών των δύο δικαιωµάτων, αν δεν δει το υλικό
της δικογραφίας και εάν δεν γνωρίζει τη βαρύτητα του εγκλήµατος; Πολύ σωστό.
Ξέρετε, όσον αφορά την προσφυγή…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχει δικαίωµα κάποιος
να προσφύγει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επειδή έχω «τριάντα πέντε χρόνια
φούρναρης», όπως λέµε, σ’ αυτές τις προσφυγές ξέρουµε πως
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όταν υπάρχει ελαστικότητα και όταν υπάρχει µια πορεία που, αν
χαραχτεί, λέµε ότι έτσι γίνεται, τότε τη λέµε –εντός ή εκτός εισαγωγικών- «νοµολογία».
Γιατί το λέω αυτό; Θα σας πω βιώµατα από την περίπτωση
211Α. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο διαβιβαστικό η ασφάλεια
έχει χρέος να παραστήσει τα πραγµατικά περιστατικά που η ίδια
διαπιστώνει.
Και αντ’ αυτού ξέρετε ότι πολλές φορές –το αντιµετωπίζουµε
σε πάρα πολλές δικογραφίες- έρχεται η ασφάλεια διά του διαβιβαστικού της, το οποίο δε σηµειωτέον δεν είναι και αποδεικτικό
έγγραφο του άρθρου 178, φτιάχνει ένα σενάριο κι εκφέρει κρίσεις που απαγορεύονται. Έχει γίνει µόδα και ακολουθείται την
τελευταία εξαετία-επταετία επικινδύνως.
Επειδή όµως το διαβιβαστικό από µόνο του δεν είναι κατηγορητικό στοιχείο, επειδή δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο του άρθρου 178, επειδή κατά το άρθρο 211A από µόνη της η κατάθεση
ή η καταγγελία του συγκατηγορουµένου δεν ενοχοποιεί τον συγκατηγορούµενο, κάνουν το εξής: Βάζουν κάποιον κατώτατο
αστυνοµικό –συνήθως αστυφύλακα- κι έρχεται µε ένορκη βεβαίωση να καταθέσει ότι βίωσε την έκθεση-σενάριο του διαβιβαστικού.
Έρχεται, λοιπόν, το δικαστήριο ή ο εισαγγελέας ή ο οποιοσδήποτε θέλει να πατήσει εκεί και λέει: ξέρετε, δεν είναι το άρθρο
211Α. Έχουµε και εµµάρτυρη απόδειξη, έχουµε και αποδεικτικό
στοιχείο, έχουµε µάρτυρα, έχουµε την ένορκη βεβαίωση του
αστυνοµικού που τα έζησε. Άντε να αποδείξει ο κατηγορούµενος
ότι ο αστυνοµικός λέει ψέµατα.
Εάν δεν εξορθολογήσουµε, αν δεν βάλουµε «νυστέρι» σε
αυτές τις περιπτώσεις της κατασκευής ενόχων και ενοχών, τότε
βαυκαλιζόµαστε ότι είµαστε σηµερινή Βουλή που νοµοθετεί κατά
τέτοιον τρόπο που να βελτιώσει τη ζωή του Έλληνα κατηγορούµενου ή του όποιου κατηγορούµενου.
Γι’ αυτό εγώ θα υποβάλω το αίτηµα, κύριε Υπουργέ. Βγάλτε
αυτή τη διάταξη για να αφήσουµε, όσο µπορούµε, έστω τα υπάρχοντα έννοµα δικαιώµατα των κατηγορουµένων. Γνωρίζετε τι γίνεται σήµερα στο δικαιικό µας σύστηµα και στο δικαιοδοτικό µας
σύστηµα λόγω τεράστιου φόρτου. Τα είπαµε και προχθές αυτά.
Κανείς δεν µπορεί να σας τα επιβεβαιώσει όσο η ταπεινότητά
µου, διότι είµαι µόνον µαχόµενος δικηγόρος. Γνωρίζετε ότι εγώ
δεν ξέρω τι σηµαίνει αντιµισθία κι άλλα δικαστήρια. Και ξέρετε
πολύ καλύτερα από εµένα πόσο χειρότερη είναι η κατάσταση και
πόσο χειρότερα θα αποβεί, εάν συνεχίσουµε µε αυτές τις υπάρχουσες καταστάσεις και τη διατήρησή τους.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας προτείνω να απαλείψετε αυτό το κώλυµα. Μην ακούσουν στην Ευρώπη ότι περιοριζόµαστε σε αυτά.
Δεν ξέρουµε αν στα κράτη της Ευρώπης υπάρχει αυτή η περιχαράκωση των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων ή υπόπτων.
Απλά, η Βόρεια Ευρώπη θέλει, η Νότια Ευρώπη να είναι σε αυτό
το κλίµα. Κι επειδή φοβούµαι ότι εµείς έχουµε καταδικαστεί να
είµαστε αυτοί οι οποίοι θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε πάρα πολλές εκδοχές εγκληµάτων, θέλουν να ελέγχουν µε κάθε τρόπο –
έστω και εκνόµως- τις καταστάσεις, όπου καλούµαστε να υπερασπιστούµε δικαιώµατα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα είµαστε εµείς οι υπερασπιστές –
οι όποιοι υπερασπιστές- σε δυσχερέστατη θέση, αν διατηρήσετε
αυτή την ενότητα µέσα στο νοµοθέτηµα αυτό, όπου απαγορεύεται κυριολεκτικώς στον ενδιαφερόµενο ύποπτο ή κατηγορούµενο
να λάβει γνώση του κατηγορητικού του υλικού. Είναι τεράστιο
θέµα για το δικαιικό µας σύστηµα.
Εάν εµείς, κύριε Υπουργέ, που καυχόµεθα και πολλές φορές
επαιρόµεθα ότι έχουµε νοµικό πολιτισµό και ότι σε εµάς πρωτοϊδρύθηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε η δηµοκρατία, εµείς που σεβόµαστε τα δικαιώµατα προηγουµένως άκουσα για δικαιώµατα
αλλοδαπών, τα οποία βεβαίως να τα σεβαστούµε, εφόσον κατά
την άποψή µας προηγουµένως µας σέβονται αυτοί, αλλά κυρίως
τα δικαιώµατα των ηµεδαπών- πώς είναι δυνατόν σε έναν Έλληνα
πολίτη να του πούµε «ξέρετε, κύριε, δεν έχετε δικαίωµα γιατί κάποιος ή κάποιοι κρίνουν ότι εσείς µπορεί να αποβείτε επικίνδυνοι
για το δηµόσιο συµφέρον», έτσι µε αυτό το αοριστολογικό στερεότυπο, και να µην του δώσουµε να λάβει γνώση των κατηγοριών εναντίον του;
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Επαναλαµβάνω ότι είναι µεγάλο ζήτηµα. Ας µην αρχίσει από
µας και επεκταθεί και σε άλλα κράτη της Νοτίου Ευρώπης. Διότι
επαναλαµβάνω ότι οι Βόρειοι έχουν πολύ µεγαλύτερες ευκαιρίες
και ευχέρειες να δίνουν στους υπηκόους τους.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά -θα το λέω πάντοτε αυτό- ότι ο
Νορβηγός -ο οποίος είναι και αυτός συνευρωπαίος- απολαµβάνει
µεγαλύτερων προνοµίων ως προς το δικαιικό του σύστηµα, µε
παράδειγµα το Νορβηγό που σκότωσε ογδόντα δύο συνανθρώπους του, σηµαδεύοντάς τους έναν-έναν και τίναξε στον αέρα
την πλατεία µιας πόλεως και κατέστρεψε κυριολεκτικά την πόλη.
Πόσο τιµωρήθηκε από τη νορβηγική δικαιοσύνη; Την ανωτάτη
ποινή. Ποια; Είκοσι ένα έτη.
Εκόπτοντο οι υπερασπιστές του να είναι µε σώας φρένας, να
αποδείξουν στο νορβηγικό δικαστήριο ότι αυτός που σκότωσε
ογδόντα δύο συνανθρώπους του και τίναξε στον αέρα µια ολόκληρη πλατεία και κτήρια της πόλεως, έχει σώας τας φρένας.
Γιατί; Διότι στο εικοστό πρώτο έτος της εκτίσεως, αφού εκτίσει
τα είκοσι ένα έτη και είναι καλά και ζωντανός, θα εξέλθει των φυλακών, θα απελευθερωθεί. Αν απεδεικνύετο ότι αυτός είχε µη
σώας τας φρένας, θα πέθαινε ή θα είχε αόριστη ποινή σε ένα ψυχιατρείο της Νορβηγίας.
Αυτή είναι η διαφορά των νοµικών πολιτισµών, για να µη µιλήσω, αν και δεν είναι του παρόντος, για την ποιότητα των φυλακών. Αν δείτε τις φυλακές της Νορβηγίας και αν τις συγκρίνουµε µε τις φυλακές της Ελληνικής Δηµοκρατίας, πλέον το θέµα
ξεφεύγει από την τραγικότητα και υπεισέρχεται στις αρµοδιότητες της ιλαρότητας ή όπως θέλετε αλλιώς, πείτε το.
Κύριε Υπουργέ, θα ψηφίσουµε και το 12, εάν απαλείψετε αυτή
τη στέρηση του απολύτου δικαιώµατος του υπόπτου ή του κατηγορουµένου στο αποδεικτικό υλικό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου 2014, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 489/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσου Βολουδάκη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη
θέση της Κυβέρνησης στις προτάσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
2. Η µε αριθµό 485/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλικής Κατριβάνου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου,
σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης του πνιγµού προσφύγων
γυναικοπαίδων στη θαλάσσια περιοχή Φαρµακονησίου.
3. Η µε αριθµό 493/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Πολύβιου Ζησιµόπουλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την απαγόρευση παραχώρησης συνεντεύξεων στο Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου
– Χρυσή Αυγή Β’ Πειραιώς κ. Ιωάννη Λαγό.
4. Η µε αριθµό 480/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την περίοδο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ελλάδας-Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων.
5. Η µε αριθµό 484/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την «Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 490/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολα
προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού νοσοκοµείου της Ρόδου.
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2. Η µε αριθµό 486/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρου Δρίτσα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά
µε την κατάργηση της επιδοτούµενης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας
των Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε τον Πειραιά και την Κρήτη.
3. Η µε αριθµό 494/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την εξίσωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του γνήσιου µελιού
µε το βιοµηχανικό που φτιάχνεται από γενετικά τροποποιηµένη
γύρη.
4. Η µε αριθµό 481/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ανακοινώσω ότι ο
Υπουργός Οικονοµικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του
Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου
µετά του προσαρτηµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Βορίδης έχει τον λόγο.
Από τη θέση σας θα µιλήσετε ή θα ανέβετε στο Βήµα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω από του
Βήµατος, αν και δεν θα είναι και τόσο µεγάλη η παρέµβαση χρονικώς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εφόσον κάνετε
χρήση του δωδεκαλέπτου, έχετε αυτή τη δυνατότητα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµη φορά γινόµαστε
µάρτυρες µιας ακτιβιστικής πρακτικής από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης διαρκών καταγγελιών. Θα είχε ίσως ένα
νόηµα και µια βαρύτητα, αν δεν ήταν µόνιµη πρακτική αυτό, αν
δηλαδή κάθε τρεις και λίγο σε κάποιο περιστατικό στο οποίο κάτι
συµβαίνει δεν έρχονταν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ να καταγγέλλουν την αστυνοµική βία, την κρατική αυθαιρεσία, τις παραβιάσεις του αστυνοµικού κράτους. Τώρα ακούµε κάτι για
σαράντα επτά προσαγωγές.
Το πρώτο ερώτηµα, βεβαίως, το οποίο ανακύπτει είναι εάν από
όλες αυτές τις διοικητικές έρευνες και τις προκαταρτικές εξετάσεις και τη σωρεία των καταγγελιών που έχετε κάνει έχει προκύψει κάποιο ενδιαφέρον ποινικά αποτέλεσµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παραποµπές, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ενδιαφέρον ποινικό αποτέλεσµα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παραποµπές έχουν προκύψει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα µου
επιτρέψετε, επειδή εγώ δεν θέλω…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: (Δεν ακούστηκε).
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας απαντώ σε αυτό που σας ενδιαφέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
θα σας παρακαλέσω να µην απευθύνεστε στην κ. Κωνσταντοπούλου και να µην απαντάτε. Αφήστε τη, σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι τα
ερωτήµατά µου δεν είναι ποτέ προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αφήστε το.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν περιµένω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι προνόµιό σας να διακόπτετε τον οποιονδήποτε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ρωτά και του απαντώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι ρητορική
η ερώτηση. Δεν απευθύνετε σε σας!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όµως, ακόµα και αν αισθάνεστε την
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ανάγκη να απαντήσετε, θα σας παρακαλούσα να περιµένετε τη
σειρά σας για να απαντήσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα περιµένω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ωραία. Χρήσιµο είναι αυτό.
Άρα, θα ήταν καλό να ξέρουµε ποιες ήταν οι εκβάσεις όλων
αυτών των ερευνών. Διότι αλλιώς, προς τι το να χρησιµοποιείται
το Βήµα του Κοινοβουλίου και µάλιστα, να φέρνετε και σε δύσκολη θέση συνάδελφους, οι οποίοι δεν έχουν γνώση των πραγµατικών περιστατικών;
Καταγγέλλετε τώρα αστυνοµική βία και λέτε ότι σαράντα επτά
προσήχθησαν και κρατούνται και δεν τους επιτρέπεται το ένα και
τους επιτρέπεται το άλλο και ότι υπάρχει παραβίαση των δικαιωµάτων τους και υπάρχει παραβίαση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας κ.λπ.
Κύριοι συνάδελφοι, ξέρει κανείς τίποτα από όλα αυτά;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούµε µια καταγγελία. Εσείς, δεν
είστε µάρτυρες των γεγονότων.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Επισκέφθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και εν πάση περιπτώσει, για τη δική
µας κρίση -για να το τελειώνουµε- δεν είστε και αξιόπιστοι µάρτυρες των γεγονότων αυτών. Άρα, δεν σας ακούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ενώ εσάς η αξιοπιστία σας είναι
αποδεδειγµένη, από το ΛΑΟΣ στη Νέα Δηµοκρατία!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ, λοιπόν, θέλω να ακούσω τι θα
µου πουν τα συντεταγµένα όργανα της πολιτείας και δεν πάει να
τσιρίζετε όσο θέλετε. Μπορείτε να σκούζετε από το πρωί έως το
βράδυ, δεν µε νοιάζει καθόλου! Άρα, µε ενδιαφέρει το τι θα πουν
τα συντεταγµένα όργανα της πολιτείας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αδυνατώ να επιβάλω την τάξη, όταν είναι η κυρία µέσα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το τι έρχεστε και λέτε εσείς, θα µε
απασχολήσει; Με απασχολεί το τι λέει η Αστυνοµία. Με απασχολεί τι λένε οι δικαστικές αρχές. Με απασχολεί το τι λένε οι εισαγγελείς. Τι να µε απασχολήσει; Το τι λέτε εσείς, στη στρατευµένη
σας αντίληψη;
Αλλά έχει πολλή πλάκα αυτή η συζήτηση και για έναν ακόµα
λόγο, γιατί ακούµε τελευταία και για «τη ρεαλιστική στροφή του
ΣΥΡΙΖΑ», για «τη στροφή στην υπευθυνότητα». Ακούµε ότι άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είναι το ακραίο, εξτρεµιστικό κόµµα το
οποίο πάντα ήταν, ότι έχει γίνει κάτι άλλο –όπως λένε κάποιοι δηµοσιογράφοι- και πρέπει να το αντιµετωπίζουµε και εµείς σοβαρά
και βοηθάτε τους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη
στροφή στο ρεαλισµό για την κοινή πορεία, για τη σωτηρία του
τόπου.
Κάτι τέτοια λένε κάποιοι δηµοσιογράφοι. Και δεν προφταίναν
να περάσουν πέντε λεπτά από αυτό που είπαν και έρχονται εδώ
κι αρχίζει το γνωστό τροπάρι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λαϊκή δηµοκρατία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λες και δεν υπάρχουν δικαστικές
αρχές στην Ελλάδα, λες και δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη,
λες και δεν υπάρχουν εισαγγελείς, λες και δεν υπάρχουν πρόσωπα να απευθυνθούν οι ενδιαφερόµενοι πρωτίστως, εάν έχουν
να καταγγείλουν κάτι.
«Μας έγινε απαρίθµηση των Βουλευτών» -λέει- «που ζήτησαν
να δουν τους κρατούµενους». Από πότε Βουλευτές βλέπουν κρατούµενους; Σε ποια δικονοµία γίνεται αυτό -για πείτε µου!- να
πηγαίνουν οι Βουλευτές και να λένε –να πάµε αύριο, να πάτε και
εσείς, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε- «είναι κρατούµενος στη φυλακές Κορυδαλλού ή κάπου αλλού ο κύριος τάδε και θέλω να
τον δω»; Πού προβλέπεται αυτό και µας το καταγγέλλετε εδώ
ως µέγα κοσµοϊστορικό γεγονός; Για τους αδαείς προφανώς, γι’
αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη δικονοµική τάξη και τους δικονοµικούς τύπους και τι σηµαίνει, σε τελευταία ανάλυση, ένα
συγκροτηµένο σύστηµα δικαιοσύνης.
Αλλά στο δικό σας σύστηµα δικαιοσύνης αυτά δεν έχουν καµµία σηµασία. Είναι άλλη δικαιοσύνη αυτή, είναι λαϊκή δικαιοσύνη
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αυτή, δεν είναι η κανονική, αυτή που ξέρουµε όλοι. Δεν είναι η
δικαιοσύνη που περιφρουρεί δικαιώµατα, που έχει έναν τρόπο
µε τον οποίο οργανώνονται όλα. Είναι µια άλλη, µέσα στο µυαλό
σας, που επειδή κάποιος είναι Βουλευτής θα πηγαίνει, θα βγάζει
την ταυτότητα που λέει «είµαι Βουλευτής» και τέρµα, καταλύονται οι αρχές, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει τάξη, δεν υπάρχει
δικαιοσύνη, δεν υπάρχει τρόπος που γίνονται τα πράγµατα. Θα
δείχνουµε τη βουλευτική ταυτότητα και έληξε!
Ε, δεν είναι έτσι. Αν, λοιπόν, έχουν παραβιαστεί δικαιώµατα
εγώ δεν το ξέρω. Αρµόδια να µας το πει αυτό είναι η Κυβέρνηση
και να µας πει επίσης αρµοδίως –όχι την ώρα που συζητάµε την
ενσωµάτωση της οδηγίας να έρχεστε εσείς και να κάνετε µια καταγγελία- «ελέγξτε, εάν θέλετε και έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό, τον αρµόδιο Υπουργό».
Είναι αρµόδιος Υπουργός, γι’ αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
ο οποίος παρίσταται και δεν έχει καν ενηµέρωση των γεγονότων;
Κάντε αύριο επίκαιρη ερώτηση, ζητήστε να σας την προσδιορίσουν, βάλτε τη Δευτέρα να σας ενηµερώσουν αφού θέλετε να
ελέγξετε πολιτικά.
Όµως, δεν θέλετε να κάνετε τίποτε απ’ όλα αυτά. Τίποτα απ’
όλα αυτά δεν σας ενδιαφέρει ούτε το πραγµατικό αντικείµενο
σας ενδιαφέρει. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι, το απόγευµα να
φαίνεται ότι εσείς πήγατε, κάνατε µια καταγγελία, αξιοποιώντας
τα τόσο µισητά από εσάς Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τα οποία
είναι διαπλεκόµενα και στα οποία βεβαίως είστε από το πρώτο
βράδυ και καλά κάνετε, όπως όλοι, γιατί αξιοποιείτε το δικαίωµα
επικοινωνίας. Μόνο που εσείς αυτά τα µέσα τα καταγγέλλετε από
πάνω.
Και σήµερα, η παρέµβαση αυτή προφανώς δεν στοχεύει στη
διαφύλαξη κανενός δικαιώµατος του οποιουδήποτε. Στοχεύει
ακριβώς πάλι στο επικοινωνιακό εξτρεµισµό και πάλι στην επίρρωση αυτής της γνωστής ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι’ αυτό
και ουσιαστικά αποδοµείτε –και διαδοχικά αποδοµείτε και συστηµατικά- τη δυνατότητα να γίνει η συζήτηση για µια σειρά από σοβαρά θέµατα, που είναι ουσιαστικά το αντικείµενο της σηµερινής
µας συζητήσεως.
Καθίσαµε και συζητήσαµε για τα πάντα, από την ΕΡΤ µέχρι δεν
ξέρω κι εγώ το τι έχει συµβεί και πότε έχει συµβεί, τη Χαλκιδική,
το ένα το άλλο, το παράλλο. Εάν, λοιπόν, υπάρχει δικαστική διαδικασία, η οποία µάλιστα λειτουργεί, είναι ένας λόγος παραπάνω! Μου λέτε ότι υπάρχουν παραποµπές. Δεν το γνωρίζω,
αλλά εάν υπάρχουν, είναι ένας λόγος παραπάνω.
Λειτουργεί, λοιπόν, το δικαστικό σύστηµα, προσφύγατε και µάλιστα αυτό κάνει τις νόµιµες ενέργειες που έπρεπε να κάνει.
Εµείς εδώ τι ακριβώς θέλετε να κάνουµε; Τι νόηµα έχει αυτή η
συζήτηση, την οποία ανοίγετε εδώ; Θα είχε ένα νόηµα, εάν κάποιος ερχόταν εδώ να καταγγείλει τον Υπουργό, τον χ, τον ψ, τον
ω, πάλι µε την προβλεπόµενη διαδικασία, γιατί δεν κάνει τη δουλειά του. Μα, δεν κάνετε αυτό. Έρχεστε εδώ και λέτε: «προσήχθησαν σαράντα επτά». Ε, και; Ξέρω εγώ τι έκαναν αυτοί οι σαράντα επτά;
Λέω εγώ τώρα, αν αυτό που εσείς ονοµάζετε διαµαρτυρία είναι
ότι έχουν πάει και µπουκάρουν να καταλάβουν το Υπουργείο, παραδείγµατος χάριν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε τώρα; Όπως πήγαµε να
καταλάβουµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέω. Δεν το ξέρω, δεν ήµουν εκεί.
Λέω, όµως, αν συνέβαινε αυτό…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν συνέβη όµως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …και εποµένως εφύλαττε η αστυνοµία το δηµόσιο κτήριο κι αυτοί αντιδρούσαν -λέω εγώ- τότε θα
κάτσουµε να ελέγξουµε την αστυνοµία γιατί κάνει τη δουλειά
της;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ε, να την ελέγχετε εσείς γι’ αυτά.
Εµείς αντιθέτως, αν είναι έτσι, θα της πούµε συγχαρητήρια και
ότι καλά κάνει, αν κάνει τη δουλειά της. Να είµαστε συνεννοηµένοι. Λέω: εάν είναι έτσι. Δεν το ξέρω, δεν ήµουν εκεί. Όµως περνάει από το µυαλό µου, γιατί έχουµε δει σχετικές καταγγελίες
και τη βαρύτητά τους.
Έρχοµαι σε αυτό το θέµα το οποίο νοµίζω πως είναι το µόνο
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που δίχασε. Γιατί κατά τα λοιπά, δεν νοµίζω ότι υπήρξε µεγάλη
συζήτηση επί του συγκεκριµένου και του προτεινοµένου. Είναι
αυτό το οποίο έθεσε ο συνάδελφός µας ο καθηγητής κ. Πανούσης για το ζήτηµα του υπόπτου. Ο κ. Πανούσης, βέβαια νοµίζω,
ότι το έθεσε και µε την ειδικότερη εδώ παρέµβαση που γίνεται,
δηλαδή της επιφυλάξεως προσβάσεως σε ορισµένες περιπτώσεις στα στοιχεία της δικογραφίας. Το έθεσε όµως και µε µία γενική έννοια, δηλαδή κατά πόσον µπορεί να υπάρχει η έννοια του
υπόπτου στην ποινική διαδικασία.
Όπως θυµάστε, το ζήτηµα αυτό ανέκυψε κυρίως στα πλαίσια
των προκαταρκτικών εξετάσεων. Γιατί ανέκυψε στα πλαίσια των
προκαταρκτικών εξετάσεων; Θα σας πω ότι ανέκυψε, κατά τη
γνώµη µου, µε ευµενή τρόπο. Διότι η προκαταρκτική εξέταση,
δηλαδή η στιγµή κατά την οποία δεν υπάρχει ακόµα κατηγορούµενος, αλλά γίνεται έρευνα για το αν έχει τελεστεί αξιόποινη
πράξη, δηµιουργούσε το εξής δογµατικό πρόβληµα στη δικονοµία: Αυτός για τον οποίο πράγµατι ερευνάται το εάν τέλεσε την
αξιόποινη πράξη, έχει δικαιώµατα ή δεν έχει;
Στην παλιά εκδοχή θα θυµάστε ότι δεν είχε τα δικαιώµατα του
κατηγορούµενου. Γιατί δεν είχε τα δικαιώµατα του κατηγορούµενου; Γιατί δεν υπήρχε εκείνη τη στιγµή κατηγορούµενος,
υπήρχε απλώς έρευνα. Άρα, τον καλούσαν τον ίδιο πολλές φορές να καταθέτει ως µάρτυς για πράξεις για τις οποίες ενδέχετο
να ελεγχόταν. Δεν είχε πρόσβαση ο ίδιος σε στοιχεία της ποινικής δικογραφίας, γιατί αφού δεν ήταν κατηγορούµενος, δεν είχε
το δικαίωµα του κατηγορουµένου. Εποµένως, απλώς κατέθετε
και χωρίς ο ίδιος να ξέρει τι είναι εκείνο, σε τελευταία ανάλυση,
το οποίο του προσάπτουν και χωρίς να µπορεί να αµυνθεί.
Η έννοια του υπόπτου, λοιπόν, εδώ δεν υφίσταται κυρίως προς
βλάβη των συµφερόντων του υπόπτου, αλλά αντιθέτως, για να
προστατευθεί ο ύποπτος από µία δυσµενή θέση, την ώρα στην
οποία περιπίπτει, χωρίς να έχει υπερασπιστικά δικαιώµατα, ακριβώς γιατί µία διαδικασία ακόµα κινείται χωρίς κατηγορούµενο
και εποµένως, δεν µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου, γιατί δεν έχει αυτή τη δικονοµική θέση.
Πώς θα τον προστάτευε η δικονοµία, σε τελευταία ανάλυση,
για να ασκήσει δικαιώµατά του, εάν δεν του έδινε ένα καθεστώς
υπόπτου, εάν δεν προσδιόριζε ότι αυτή η έρευνα, για το αν τελέστηκαν αξιόποινες πράξεις δηλαδή, πάντως ερευνά κι αν κάποιος συγκεκριµένος τις τέλεσε ενδεχοµένως;
Άρα εδώ, κατά τη γνώµη µου, τη θέση του υπόπτου, αντιθέτως
θα πρέπει κανείς να τη δει ως µία δικονοµική λύση, που δίνει η
ποινική δικονοµία για να προστατεύσει τα δικαιώµατά του στα
πλαίσια αυτά.
Αναρωτιέται ο κύριος καθηγητής: Τι είναι αυτό, όµως; Ποιος
τον καθιστά ύποπτο; Τι είναι αυτές οι υποψίες;
Η απάντηση είναι πως η ίδια η προκαταρτική εξέταση τον καθιστά ύποπτο, όταν λόγου χάριν ο ενεργών την προκαταρτική
εξέταση τον καλεί και του λέει…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και ανωµοτί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όταν, λοιπόν, τον καλεί και µάλιστα
ανωµοτί, και του λέει «Κοίταξε, από τη µήνυση αυτή ή από το
υλικό αυτό φέρεται ότι µπορεί να εµπλέκεσαι σε αυτό», δεν έχει
ήδη προκύψει η υποψία; Η ίδια η διαδικασία τον καθιστά ύποπτο.
Είναι αυτός που ερευνάται για το τι έχει κάνει και τι δεν έχει
κάνει. Θα ήταν, λοιπόν, οξύµωρο σε αυτόν τον άνθρωπο να λέµε
ότι δεν έχει τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου, άρα δεν έχει τη
δυνατότητα να διορίσει συνήγορο. Παλιά, θυµάµαι ότι δεν επιτρεπόταν καν να το πούµε «απολογητικό υπόµνηµα», έπρεπε να
το πούµε «υπόµνηµα εξηγήσεων», γιατί αφού δεν ήταν κατηγορούµενος δεν απολογείτο, παρ’ ότι ουσιαστικά είχε και συγκροτηθεί η κατηγορία. Λίγο ως πολύ, το αποδεικτικό υλικό ήταν εκεί.
Αυτός, λοιπόν, δεν µπορούσε να διορίσει συνήγορο, δεν µπορούσε να πάρει έγγραφα της δικογραφίας, παρά τον καλούσαν
µε ένα ενδεχόµενο ακόµα και να ενοχοποιήσει τον εαυτό του,
γιατί αφού αυτός δεν είχε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας,
του έπαιρναν και µία κατάθεση ανωµοτί, η οποία ενδεχοµένως
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και εναντίον του.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι εδώ η θέση του υπόπτου, αντίθετα από
αυτό που διεφάνη από την τοποθέτηση του κ. Πανούση, τις επι-
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στηµονικές απόψεις του οποίου πάντα σέβοµαι, µάλλον γίνεται
για να διασφαλιστούν δικαιώµατα στα πλαίσια της ποινικής δίκης,
παρά για να θιγούν. Όσο για τη συγκεκριµένη επιφύλαξη, εµένα
κατ’ αρχήν µου φαίνεται εύλογη. Και µου φαίνεται εύλογη γιατί
οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει η συγκεκριµένη διάταξη
για την απαγόρευση της πρόσβασης στην ποινική δικογραφία
είναι σαφείς, είναι συγκεκριµένες και υπό αυτήν την έννοια εγώ
τις βλέπω εύλογες και δεν νοµίζω ότι θίγεται υπέρµετρα ένα συγκεκριµένο δικαίωµα, τη στιγµή βεβαίως που έχουµε να σταθµίσουµε αντίστοιχα δικαιώµατα που προσδιορίζονται από τη
συγκεκριµένη διάταξη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Έχω ζητήσει τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κι εγώ έχω ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Έχω ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό. Δεν αντελήφθην από την τοποθέτηση του κ. Βορίδη να υπάρχει προσωπικό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ναι, υπάρχει προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε να της δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Απευθύνοµαι
στην Βουλή, όπως προβλέπει ο Κανονισµός και ερωτώ το Σώµα:
Αντελήφθητε να προέκυψε προσωπικό θέµα για την κ. Σταµπουλή;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να της δώσετε τον λόγο
για ένα λεπτό, για να εξηγήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι. Κάθε τόσο
επικαλείστε προσωπικό ζήτηµα, χωρίς να υπάρχει ίχνος προσωπικού.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Κουκουλόπουλος έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει κι εγώ τον λόγο.
Σας έχω ενηµερώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει τον λόγο ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχω δώσει τον
λόγο στον κ. Κουκουλόπουλο.
Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει κι εγώ τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τέλος πάντων,
δεν είναι ΙΧ η Βουλή. Η Βουλή είναι για όλους, όχι µόνο για εσάς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ούτε για εσάς από τη θέση του
Προέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Και τα περί αξιοπιστίας σας τα επιστρέφω και τα περί ΙΧ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Περί ΙΧ άλλωστε έχετε ειδικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι να πω τώρα;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να µην πείτε τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ απορώ µε τον λόγο κατά της βίας που εκφώνησε νωρίτερα η κ. Κωνσταντοπούλου. Η λεκτική βία, αγαπητή συνάδελφε, που εκπροσωπείτε γνησιότερα από τον καθένα σε αυτήν την
Αίθουσα, δίνει µήνυµα σε όλη την κοινωνία για προπηλακισµούς
και άλλη βία. Δεν µπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να το καταλάβει ο κ. Βορίδης.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορείτε να το καταλάβετε;
Μόνο εσείς έχετε δίκιο;
Εγώ θα πω ένα απλό γεγονός, για να το θυµηθούν όλοι οι Βουλευτές. Πριν κλείσει η Βουλή, κάναµε την ίδια ηµέρα δύο ονοµα-
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στικές ψηφοφορίες. Η µία ήταν για το φόρο ιδιοκτησίας και η
άλλη για τους πλειστηριασµούς. Κατά τη διάρκεια της πρώτης
ψηφοφορίας ο Προεδρεύων σήµερα, συνάδελφος κ. Μαρκογιαννάκης, απουσίαζε από την Αίθουσα εκείνη την ώρα. Τα Χανιά
είναι προτελευταία στον κατάλογο. Σηκωθήκατε στον διάδροµο
όρθια -σας θυµίζω -και µπορείτε να δείτε το βίντεο, αν δεν θυµάστε καλά- καλώντας το Προεδρείο να κλείσει την ψηφοφορία,
χωρίς καν δεύτερη ανάγνωση που, µόλις ξεκίνησε, ο κ. Μαρκογιαννάκης ήρθε και ψήφισε.
Τρεις ώρες µετά ψηφίζαµε για τους πλειστηριασµούς και
όρθια πάλι στο διάδροµο απαιτούσατε επί είκοσι λεπτά να µην
κλείσει η ψηφοφορία µέχρι να έλθει η κ. Σακοράφα, που κατά
παρέκκλιση και εντελώς παράτυπα συµπεριελήφθη στο Πρακτικό
της ψηφοφορίας.
Εγώ ερωτώ: Εµφορείστε από κάποια αντίληψη που έχετε ότι
είστε η έκφραση του δικαίου στην κοινωνία και µέσα στη Βουλή;
Ερωτώ, για να καταλάβω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας απαντήσω µετά, όταν
µου δώσουν τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν θέλω να µιλάω προσωπικά, κυρία Κωνσταντοπούλου, όµως νοµίζω ότι µιλήσατε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καθόλου δεν ασκείτε λεκτική βία.
Κανείς σας δεν ασκεί λεκτική βία!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να σταχυολογήσω;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ούτε προσωπικά µιλάτε, ούτε λεκτική βία ασκείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ. Όταν η κ. Κωνσταντοπούλου µιλάει από εκεί που
είναι χωρίς να ζητάει το λόγο, δεν θα γράφεται τίποτα, τουλάχιστον όσο θα είµαι εγώ εδώ.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κυρία Κωνσταντοπούλου,
χωρίς κανέναν υπαινιγµό ανέφερα δύο γεγονότα που υπάρχουν
καταγεγραµµένα από τη Βουλή µε εσάς παρούσα. Δεν το είπα
σε κάποιο κανάλι µε εσάς απούσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Να απαντήσετε όποτε
θέλετε.
Πάντως, επειδή αποδέκτες και θύµατα της βίας ήµασταν επί
δυόµισι χρόνια µόνοι µας οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ξέρουµε
πολύ καλά ποιοι έβγαζαν τις «ασφαλιστικές δικλίδες» από τον
κόσµο και πώς προκαλούνταν όλο αυτό που υποστήκαµε, δακτυλοδεικτούµενοι ως δοσίλογοι. Τέτοια µας έλεγαν. Βλέπω στην
Αίθουσα τον κ. Λοβέρδο και θυµάµαι ξανά τους λόγους που τη
φαρµακευτική δαπάνη από 5,5 δισεκατοµµύρια την πήγαµε στα
2,5 δισεκατοµµύρια. Με τέτοια ευκολία µιλούσαν στον κόσµο.
Σας είπε ο εισηγητής µας κ. Κουτσούκος το πρωί, σε µία εξαιρετική παρέµβαση -µιας και µιλάµε για νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης- τι κάναµε αυτά τα φοβερά δυόµισι χρόνια,
εµείς, οι «δοσίλογοι», οι διαρκώς προπηλακιζόµενοι µε προτροπή
από κάποιους που είναι εδώ µέσα στην Αίθουσα.
Μιλάµε για δικαιοσύνη και εµείς µε παρρησία έχουµε αντιρρήσεις και ενστάσεις και γι’ αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός.
Μιλάω για τα 17 εκατοµµύρια. Επαναλαµβάνω αυτά που είπε ο
εισηγητής µας το πρωί.
Αγαπητέ συνάδελφε που εκπροσωπείτε τον Πρωθυπουργό,
δεν µπορεί να λέει τέτοια πράγµατα ο Πρωθυπουργός και να µοιράζει, δίκην τηλεοπτικής διαφήµισης, τα 17 εκατοµµύρια. Πρέπει
να υπάρξει άµεσα αποστασιοποίηση και διάψευση. Αυτά τα 17
εκατοµµύρια είναι στο σύνολό τους αποτέλεσµα νοµοθετικών
ρυθµίσεων και θα µπουν και άλλα στα ταµεία. Αυτές τις νοµοθετικές ρυθµίσεις τις ψηφίσαµε κατά κανόνα µόνοι µας. Αναµόρφωση του Κώδικα για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, οικονοµικός
εισαγγελέας, διαφορετική µεταχείριση των µαρτύρων που συνεργάζονται. Αυτά είναι νοµοθετήµατα που τα ψηφίσαµε µόνοι
µας, καθυβριζόµενοι και προπηλακιζόµενοι. Επιτάχυνση των
δικών για πολιτικά πρόσωπα, εισαγωγή της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος που έβαλε σε ένα βαθµό τέλος σε όλη αυτή
την ιστορία περί του ακαταδίωκτου των πολιτικών και περί της
φιλολογίας για το νόµο περί ευθύνης Υπουργών.
Ο κ. Τσοχατζόπουλος είναι σήµερα στη φυλακή, ενώ τύποις
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είχαν παραγραφεί τα αδικήµατά του. Κι όµως, πατώντας πάνω
σε συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο και µε τις ψήφους του
ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στη δικαιοσύνη και σήµερα είναι καταδικασµένος. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη, πάντως πρωτόδικα έχει
καταδικαστεί. Δεν προεξοφλούµε αποφάσεις δικαστηρίων, πάντως έχει καταδικαστεί µε συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο, το
οποίο ενισχύθηκε επί των ηµερών µας.
Να µιλήσουµε για την άρση του τραπεζικού απορρήτου που
όλοι καταψηφίσατε εδώ πέρα; Πώς βρέθηκαν οι λογαριασµοί του
κ. Κάντα; Βρέθηκαν από τον οικονοµικό εισαγγελέα, µετά από
εντολή της αρχής για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος που εµείς
θεσµοθετήσαµε και µε µεγαλύτερη από το παρελθόν ευκολία,
γιατί υπάρχει η άµεση πρόσβαση σε µια σειρά από τραπεζικούς
λογαριασµούς µε την άρση τραπεζικού απορρήτου. Την καταψήφισαν η ΔΗΜΑΡ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
τότε, ο κ. Καµµένος. Όλοι την καταψήφισαν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, για το µεσοπρόθεσµο
λέω.
Όταν θυµάστε τις ηµεροµηνίες 29-30 Ιουνίου, να θυµάστε ότι
πρόκειται για µια «µαύρη σελίδα».
Γίνεται εδώ για σαράντα εννιά διαφορετικά άρθρα ονοµαστική
ψηφοφορία και διακριτά καταψηφίζετε την άρση τραπεζικού
απορρήτου. Είχατε όλη τη δυνατότητα ως κόµµα, και εσείς και ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και η ΔΗΜΑΡ και ο κ. Καµµένος
ως ανεξάρτητος Βουλευτής τότε, να την υπερψηφίσετε και δεν
το κάνατε.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, όλη αυτή τη διαδικασία να τη φορτώνεται το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως ειπώθηκε από τον εισηγητή
µας το πρωί, τράβηξε µια γραµµή και δεν έχουµε καµµία διάθεση
να σηκώνουµε τα βάρη αυτών που ατίµασαν την εµπιστοσύνη
των πολιτών και των µελών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Έχουµε
απολογισµό γι’ αυτό από τη δική µας πλευρά. Άλλοι σε αυτόν τον
απολογισµό δεν έχουν τι να πουν και σιωπούν.
Για να επανέλθω στο ζήτηµα του Πρωθυπουργού, αγαπητέ
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας, είχα πει
πριν τις γιορτές µιλώντας από το Βήµα της Βουλής- και λοιδορήθηκε από τους γνωστούς τύπους των µέσων κοινωνικής δικτύωσης η τοποθέτησή µου-, ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει, όχι τον
Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι ένας θεσµός που στηρίζουµε απολύτως συνειδητά
και µε απόλυτο σεβασµό. Απαιτούµε, λοιπόν, και από τον Πρωθυπουργό να µην συµπεριφέρεται ως Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι τόσο απλό αυτό που λέµε.
Διότι και εµείς ξέρουµε να συµπεριφερθούµε διαφορετικά. Στο
κάτω-κάτω στα ζητήµατα διαφάνειας και διαφθοράς δεν δεχόµαστε επ’ ουδενί για υποθέσεις που τώρα ωριµάζουν, γιατί εµείς
ξεκινήσαµε µε µια ολόκληρη διαδικασία, να επιχειρείται ακριβώς
το αντίστροφο και το ανάποδο και να επιβεβαιώνεται δήθεν η
ενοχή του ΠΑΣΟΚ, ενώ πρόκειται για το ακριβώς αντίθετο. Σε
αυτό απαιτούµε καθαρές κουβέντες από όλη τη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Εµείς δεν ονοµάζουµε συνενόχους τους συναδέλφους που
δεν συµφωνούν µαζί µας σε κάποια άποψη, αλλά θα θέλαµε να
ακούσουµε τις αντιλήψεις όλων των συναδέλφων πάνω σε αυτό
το ζήτηµα. Γιατί ο ελληνικός λαός θέλει να ξέρει τι συµβαίνει µε
τις υποθέσεις διαφθοράς, θέλει να φτάνουν ως το τέλος και αν
έχουµε να κάνουµε κάτι στη Βουλή, είναι να αναγνωρίζουµε ό,τι
έγινε νωρίτερα και να δούµε τι µπορούµε και τι πρέπει να βελτιώσουµε ακόµα περισσότερο. Γι’ αυτό είµαστε εδώ κι όχι για κάποιον άλλο λόγο.
Όσον αφορά το επεισόδιο που ζητήσατε να τοποθετηθούµε
όλοι, που έγινε σήµερα το πρωί, ζητάµε ενηµέρωση, όπως είχαµε
ζητήσει και για την ΕΡΤ. Ενηµέρωση είχαµε ζητήσει. Πώς είναι
δυνατόν να τοποθετηθεί κάποιος που δεν έχει καµµία γνώση των
πραγµατικών γεγονότων; Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, όποιος δεν
σηκώνεται να πει αµέσως «καταδικάζω» να τον θεωρούµε αυτοµάτως συνένοχο.
Η κ. Κανέλλη έκανε µια εξαιρετική τοποθέτηση και δεν χρειάζεται να επαναλάβω ούτε µία λέξη. Νοµίζω ότι κάλυψε κάθε λο-
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γικό Βουλευτή που ήταν παρών στην Αίθουσα, όταν έγινε η συγκεκριµένη καταγγελία.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω µε
το ζήτηµα που σας έθεσε και ο εισηγητής µας για την παράγραφο 4 της τροπολογίας. Νοµίζω ότι πρέπει να το αποσύρετε.
Θέλω να πω επίσηµα από το Βήµα –δεν τον εκπροσωπώ, αλλά
ενηµερώθηκα επίσηµα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και
εκπροσωπώ το κόµµα µου- ότι ο Δήµαρχος των Αθηναίων κ. Καµίνης επικοινώνησε µαζί µου πριν από λίγο, ακριβώς επειδή είµαι
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, και µου έκανε απολύτως σαφές
ότι είναι απόλυτα αντίθετος µε αυτήν τη ρύθµιση, για λόγους
τύπου και ουσίας.
Επιπρόσθετα, από την εµπειρία µου θα πω ότι έχω µια επιφύλαξη και για την επάρκεια -νοµικά- της διάταξης, παρ’ ότι δεν
είµαι νοµικός, καίτοι είναι πολεοδοµική διάταξη. Για ποιο λόγο;
Για το λόγο ότι όταν καταργούµε έναν κοινόχρηστο χώρο, θα
πρέπει να τον δηµιουργούµε στην ίδια πολεοδοµική ενότητα.
Αυτή είναι µια πάγια αρχή που ενισχύεται από µία ατελείωτη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ποτέ δεν έχει αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Όσοι πέρασαν από την τοπική αυτοδιοίκηση, το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Ακόµα και αν ιδρύεις κοινόχρηστο χώρο σε άλλη πολεοδοµική ενότητα καταπίπτει η ρύθµιση που έχεις κάνει. Και όσες φορές επιχειρήσαµε να παντρέψουµε το κοινόχρηστο µε το κοινωφελές, δεν µπορέσαµε.
Πολλές φορές δήµαρχοι επιχείρησαν –µε καθαρές αποφάσειςνα κάνουν έναν κοινόχρηστο χώρο για κοινωφελή εγκατάσταση.
Δεν πέρασε αυτό εφόσον προσεβλήθη η πράξη. Δεν το κατάφεραν ούτε δήµαρχοι ούτε νοµάρχες ούτε δηµοτικά συµβούλια
ούτε νοµαρχιακά συµβούλια, παλαιότερα, σήµερα περιφερειακά
και πάει λέγοντας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι και ατελής από αυτήν την άποψη.
Απορώ πώς δεν διορθώθηκε από το ΥΠΕΚΑ γιατί πρέπει να ιδρυθεί αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει. Επειδή, όπως µου είπατε,
έχετε την απόφαση να δώσετε αλλού κοινόχρηστο χώρο στο
Δήµο Αθηναίων, γιατί δεν έρχεται ολοκληρωµένα η διάταξη που
να ονοµάζει τον κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος ανταλλάσσεται µε
το δήµο και να έχουµε καλύψει και τον τύπο και την ουσία; Να
έχουµε δηλαδή και έναν κοινόχρηστο χώρο για τους κατοίκους
που χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο χώρο, αλλά και από την
άλλη η διάταξη να µην προσβάλλεται και να υπάρχει συναίνεση
µε το δήµο και γιατί όχι, µε όλο το δηµοτικό συµβούλιο. Νοµίζω
ότι αυτά τα θέµατα πρέπει να τα λύνουµε.
Η ουσία που επικαλείστε στην εισηγητική έκθεση, κύριε
Υπουργέ, προφανώς µας βρίσκει σύµφωνους. Αυτό που λέτε δηλαδή ότι «η βελτίωση εγκαταστάσεων µε έµµεσο αλλά σαφή
τρόπο βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία των δικαστικών αρχών
και κατ’ επέκταση στην ταχύτερη απονοµή δικαιοσύνης» είναι ένα
ζήτηµα το οποίο προφανώς µας αγγίζει. Για τον λόγο αυτό και
παρά τις επιφυλάξεις –όπως είπε και ο κ. Κουτσούκος το πρωίµία σειρά άρθρα και διατάξεις τα ψηφίζουµε, ακριβώς γιατί συντείνουν, συγκλίνουν, ενισχύουν ακριβώς κάτι που χρειάζεται
πάρα πολύ η ελληνική δηµοκρατία.
Η ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης ικανοποιεί το αίσθηµα
δικαίου, αλλά –και θα ολοκληρώσω µε αυτό- όπως είπε η Παγκόσµια Τράπεζα στην έκθεσή της για την ελληνική οικονοµία το
2011, η αργή απονοµή δικαιοσύνης στην Ελλάδα, δυστυχώς,
είναι υπεύθυνη για το 50% του ελλείµµατος ανταγωνιστικότητας
αυτής της χώρας. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά πάντως το λέει η
Παγκόσµια Τράπεζα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Νοµίζω ότι έχει
ένα βάρος, όποια γνώµη κι αν έχει κανείς γι’ αυτούς τους θεσµούς, έχει µία βαρύτητα ή ένα ειδικό βάρος να πω καλύτερα.
Δεν είναι µία άποψη -που είναι και γραπτή µάλιστα- την οποία
πρέπει κανείς να την προσπερνά αδιάφορα.
Γι’ αυτόν τον λόγο και για τις υπόλοιπες διατάξεις, παρά κάποιες επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί από τον εισηγητή µας,
τις ψηφίζουµε όπως βέβαια, και όλο το νοµοσχέδιο που πιστεύω
-πέ- ραν της τροπολογίας όπου ο καθένας µπορεί να έχει τις αντιρρήσεις του- ότι πρέπει να τύχει της στήριξης όλων µας, γιατί
πραγµατικά βελτιώνει σε µία συγκεκριµένη κατεύθυνση τα πράγµατα, όπως και ο συγκεκριµένος νόµος που είναι σήµερα στην
επιτροπή της Βουλής.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κασιδιάρη,
έχετε ζητήσει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αλλά
επειδή είναι εγγεγραµµένοι µόνο δύο συνάδελφοι, ζήτησαν τον
λόγο για να προηγηθούν. Δεν ευθύνεστε εσείς, βεβαίως, αλλά
µιας και δεν έχει µιλήσει ο Υπουργός, θα θέλατε να προηγηθούν
και να µιλήσετε εσείς µετά και ο κ. Τσούκαλης; Και εσείς, κύριε
Λοβέρδο, εννοείται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ έχω ζητήσει τον λόγο επί
προσωπικού.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εγώ θα ήθελα να µην προηγηθούν οι οµιλητές. Αν υπάρχει κάτι επί προσωπικού, δεν µε αφορά, για ένα
λεπτό, αλλά να µην προηγηθούν οι οµιλητές. Θέλω να τηρηθεί η
σειρά των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Λέω «ναι» για το προσωπικό, λέω «όχι» για τους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή ξέρετε ότι έχω τις καλύτερες των προθέσεων και τις
ειλικρινέστερες…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, θα µου δώσετε, λοιπόν,
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν µε αφήσατε να
τελειώσω. Επειδή έχετε το λόγο σε λίγο, στη δευτερολογία σας…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού, διότι ο κ. Κουκουλόπουλος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, αλλά εγώ δεν
ήµουν παρών και µε φέρνετε σε δύσκολη θέση, γιατί δεν ξέρω τι
διηµείφθη. Πώς να πάρω θέση;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτό δώστε µου τον λόγο, για
να το διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και ο κ. Κουκουλόπουλος αναφέρθηκε προσωπικά σ’ εµένα. Μάλιστα, κύριε Κουκουλόπουλε,
είπατε ότι ασκώ προσωπικά «λεκτική βία».
Θέλω να σας πω ότι δεν έχω προσβάλει λεκτικά ούτε ασκήσει
λεκτική βία κατά κανενός. Αντιθέτως, εσείς όλοι, µε τις χυδαίες
ύβρεις που απευθύνετε –εσείς προσωπικά νοµίζω όχι, αλλά έχετε
επάξιο εκπρόσωπο τον κ. Ρήγα και άλλους συναδέλφους σαςµε τον χυδαίο κακοποιητικό τρόπο µε τον οποίο απευθύνεστε,
προφανώς δεν ασκείτε λεκτική βία. Με την επιβολή της πλειοψηφίας πάνω στον έναν ή τους λίγους και µε τον τρόπο µε τον οποίο
συµπεριφέρεστε σε αυτήν εδώ τη Βουλή, προφανώς δεν ασκείτε
λεκτική βία.
Εκείνο όµως που θέλω να απαντήσω και στον κ. Βορίδη, ο
οποίος µίλησε για ακτιβιστική πρακτική, είναι το εξής: κύριε Βορίδη, πρέπει να είστε πιο προσεκτικός. Εσείς, βεβαίως, είχατε πει
ότι η εµφάνισή σας µε τσεκούρι, όταν ήσασταν στην ΕΠΕΝ, είναι
ένας ακτιβισµός της Δεξιάς. Αυτό είπατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτή µπορεί να είναι δική σας αντίληψη για τον ακτιβισµό.
Εµείς γνωρίζουµε τα κοινωνικά κινήµατα, τη δηµόσια διαφανή
δράση…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό είναι προσωπικό που λέει,
κύριε Πρόεδρε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … και εν σχέσει µε όσα διατυπώσατε για την αξιοπιστία µας, λέγοντας ότι είµαστε αναξιόπιστοι,
θέλω να πω το εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να πω το εξής: Είπατε ότι
φαντάζεστε πως µπορεί να πήγαν να καταλάβουν το Υπουργείο
αυτοί οι σαράντα επτά. Ήδη, µετά τις καταγγελίες µας, αφήνονται ελεύθερα τα παιδιά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ενώ αν δεν παρεµβαίνατε εσείς, θα
τους κλείναµε µέσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς θα απαντήσετε πώς σχηµατίσατε την εντύπωση ότι πήγαν να καταλάβουν το Υπουργείο.
Ο κ. Σταµάτης επίσης θα απαντήσει πώς φαντάστηκε τότε και
είπε…
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, γιατί το κάνετε αυτό; Ξέρετε ότι έχω τρία
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πόσο έχετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκτός αν κάποιοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πόσο έχετε; Από πού
τα πήρατε; Σας παρακαλώ τώρα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκτός αν κάποιοι σε αυτή τη
Βουλή έχουν άλλα προνόµια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ! Από
πού έχετε τρία λεπτά; Πρέπει σε ένα λεπτό να πείτε την άποψή
σας…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω ότι το εξήγησα το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): … και αν κρίνει το
Σώµα και εγώ ότι υπάρχει θέµα προσωπικό…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κρίνετε ότι δεν είναι προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν είναι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … όταν λέγεται ότι ασκώ λεκτική
βία και όταν ο κ. Βορίδης λέει ότι κάποια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τώρα, ξέρετε τι γίνεται εδώ µέσα; Έχει ζητήσει το λόγο και ο κ. Ρήγας. Θα ζητήσει
µετά και ο κ. Βορίδης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε υπόψη σας τι κρίθηκε
προσωπικό προηγουµένως για άλλους, που βοηθούν την Κυβέρνηση και την υποστηρίζουν µε δεκανίκια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν µπορείτε να µου
λέτε κάτι για το οποίο δεν ήµουν παρών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ότι για τα δεκανίκια της Κυβέρνησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ προσωπικά που
δεν άκουσα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … και για τα γρανάζια που στηρίζουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μόνη σας είπατε ότι
ο κ. Κουκουλόπουλος δεν είπε τίποτα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … αυτό το σύστηµα, για να συνεχίζει ο µύλος να αλώνει υπάρξεις. Υπάρχουν τα τρία λεπτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µόνη σας είπατε ότι ο κ. Κουκουλόπουλος δεν είπε τίποτα
προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …αλλά όταν το ζητώ –και είµαι
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι προσωπικό είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Κουκουλόπουλος
δεν είπε τίποτα προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν, επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κλείστε όµως, σας
παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί µε διακόπτετε από το
πρώτο λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν κατάλαβα. Ήταν
για ένα λεπτό και σας άφησα να µιλήσετε δύο. Σας παρακαλώ,
δηλαδή! Είναι δυνατόν να το λέτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τους άλλους γιατί ίσχυσαν τα
τρία λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ έδωσα τρία
λεπτά;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο προηγούµενος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, σε αυτόν που τα
έδωσε, να το πείτε. Να µην τα λέτε σε µένα.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τότε να βάλουµε τη Ζωή πρόεδρο,
να τελειώνει η υπόθεση, κύριε Πρόεδρε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή δεν έχουµε άλλον τώρα,
µπορώ να συνεχίσω; Θα είχα ολοκληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πώς θα γίνει; Θα λέτε
για τους άλλους;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα είχα ολοκληρώσει.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για την περίπτωση, λοιπόν, που
κάποιοι συνεχίζουν να κάνουν ότι δεν κατάλαβαν, πρώτον, προσήχθησαν και δεν τους επετράπη να επικοινωνήσουν µε συνήγορο επί τρεις ώρες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, αυτό δεν είναι
προσωπικό, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω,
διότι παραποιήθηκε αυτό που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, τι να σας επιτρέψω τώρα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η παραποίηση αυτού που έχεις
πει είναι προσωπικό, κατά τον Κανονισµό. Ρωτήστε και τις κυρίες
που έχουν τον Κανονισµό δίπλα και συνήθως σας βοηθούν, όταν
είναι να µας αντικρούσετε. Ρωτήστε τις τι λέει ο Κανονισµός για
το προσωπικό.
Λοιπόν: Είπατε ότι δεν ξέρετε τι έγινε. Σας ενηµέρωσα ότι
υπάρχουν µάρτυρες και δέκα Βουλευτές, ότι σαράντα επτά νεαροί και νεαρές της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στα δικαστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … κλείστηκαν στη ΓΑΔΑ χωρίς
επικοινωνία ούτε µε το συνήγορό τους, τον Βασίλη Παπαστεργίου, υποψήφιο Πρόεδρο για τον Δικηγορικό Σύλλογο – οπότε
µη µας πείτε ότι δεν τον ξέρετε – και δεν τους επιτράπηκε επί
τρίωρο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε; αυτό δεν είναι
προσωπικό; Αφήστε το!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … επί τρίωρο να έχουν επικοινωνία µε συνήγορο. Και αυτό διότι διαµαρτυρήθηκαν για το Φαρµακονήσι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα του κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και όσοι προφασίζονται ότι για
όλα νοιάζονται και θέλουν να τα ερευνήσουν, κυρία Κανέλλη να
ψηφίσετε να έρθει ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ στην Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας, για να ερευνηθούν. Και όχι να ψηφίζετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Θα µου πείτε και τι θα ψηφίσω;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … να µην ερευνούµε τίποτα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, είναι δυνατόν
τώρα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … να µην ερευνούµε τίποτα και
να παριστάνουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν είναι δυνατόν δηλαδή!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … και να παριστάνουµε ότι δήθεν
υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κλείσατε, ολοκληρώσατε.
Κύριε Ρήγα, ορίστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο µία κουβέντα.
Εάν κάποιος δεν σέβεται το χώρο µέσα στον οποίο βρίσκεται,
δεν σέβεται τους συναδέλφους του, αλλά κυρίως δεν σέβεται
τον εαυτό του – και περί αυτού πρόκειται – δεν έχεις να πεις πολλά πράγµατα. Απλώς η ρήση είναι ότι «δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις, υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι».
Και επειδή τον τελευταίο καιρό η Βουλή ατύχησε να έχει και
χυδαίες παρουσίες δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο και να
σχολιάσω τίποτα από αυτά που ακούστηκαν προηγουµένως.
Ευχαριστώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Βορίδη,
έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ παραχώρησα τη
σειρά µου για ένα λεπτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κύριε Κασιδιάρη.
Είπατε ότι αν υπάρχει προσωπικό να τους αφήσουµε. Εγώ σας
έδωσα τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ποιο είναι το προσωπικό; Για το τσεκούρι
του κ. Βορίδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τελειώνουµε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Τα έχουµε ακούσει πενήντα φορές. Πάλι
τα ίδια θα πούµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, γι’ αυτό δεν θα πούµε τα ίδια.
Επειδή, λοιπόν, θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος, θέλω να διορθώσω κάτι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Η αλήθεια ήταν ότι αυτοί οι
νεολαίοι και νεολαίες του ΣΥΡΙΖΑ -πράγµατι είχα λάθος πληροφόρηση- δεν πήγαν στο Υπουργείο, πήγαν στο γραφείο του κ.
Βαρβιτσιώτη. Πήγαν στο πολιτικό του γραφείο και γράφουν
απέξω αυτοί οι ευγενείς κοινωνικοί αγωνιστές «Βαρβιτσιώτη –
Δολοφόνε».
Γι’ αυτούς τώρα ήρθε η κ. Κωνσταντοπούλου να µας πει ότι
πρέπει να ελεγχθεί η ΓΑΔΑ και -ακούστε και το χειρότερο- ότι κατόπιν των καταγγελιών τους αφέθησαν ελεύθεροι. Αυτό και αν
είναι αδιανόητο.
Τα αφήνω τα λοιπά στην κρίση του Σώµατος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Εργάζονται άνθρωποι στα γραφεία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευγενής διαµαρτυρία.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Τσεκούρια, κύριε Βορίδη είχαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Κασιδιάρης, έχει
τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εγώ έχω, κατ’αρχήν, να δηλώσω ότι σε
αυτό το θέατρο σκιών µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ δεν
θα µετάσχουµε ασφαλώς. Παίζουν «κλέφτες και αστυνόµους»
για αποπροσανατολισµό του ελληνικού λαού από τα µείζονα
προβλήµατα, που δεν είναι ούτε τα προβλήµατα των λαθροµεταναστών ούτε αυτά που συζητάει αυτή τη στιγµή ο Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας, κ.λπ..
Το πρόβληµα είναι ένα και ετέθη προηγουµένως από τον
Υπουργό της Δικαιοσύνης, ο οποίος είχε το θράσος και τόλµησε
να ψέξει κάποια Βουλευτή της Αντιπολίτευσης γιατί βγάζει πόρισµα πριν τη δικαιοσύνη, κάτι που έκανε ο ίδιος και τον καταγγέλλω εδώ εν ονόµατι του ελληνικού λαού την περασµένη Παρασκευή. Έχουν καταγραφεί στα Πρακτικά της Βουλής οι δηλώσεις
του.
Είχα θέσει µια επίκαιρη ερώτηση στοχευµένη, για να αποδείξω
τις παρεµβάσεις του συγκεκριµένου Υπουργού στο έργο της δικαιοσύνης. Τον ρωτούσα για µια υπόθεση, η οποία διερευνάται
αυτήν τη στιγµή, για την υπόθεση της παράβασης καθήκοντος
των ανακριτών και του εισαγγελέα, οι οποίοι διενεργούν αυτή τη
στιγµή αυτή τη σκευωρία εις βάρος της Χρυσής Αυγής. Αυτή η
υπόθεση, όπως είναι γνωστό, αυτή τη στιγµή, όχι µόνο διερευνάται από τη δικαιοσύνη, όχι µόνο έχει ξεκινήσει προκαταρκτική
εξέταση, όχι µόνο έχει πάει στον Κορυδαλλό δικαστικός λειτουργός και έχει λάβει καταθέσεις από έγκλειστους Βουλευτές της
Χρυσής Αυγής, αυτή η υπόθεση προχωρά. Η δικαστική έρευνα
προχωρά. Και έχει βγει από την Παρασκευή ο Υπουργός Δικαιοσύνης και έχει βγάλει αθωωτική απόφαση. Έχει βγάλει πόρισµα
για να αθωώσει τους δικούς του, τα εντεταλµένα όργανά του.
Αυτό είναι ένα αίσχος! Αυτό είναι ένα αίσχος για τη Βουλή των
Ελλήνων και εδώ, βέβαια, θα πρέπει να τοποθετηθούν όλες οι
Κοινοβουλευτικές Οµάδες και να µην κρύβουν τα βρώµικα, τα
άπλυτα κάτω από το χαλί. Πρέπει να τοποθετηθούν οι πάντες γι’
αυτές τις αθλιότητες του Υπουργού Δικαιοσύνης, που τη στιγµή
που διενεργείται προκαταρκτική έρευνα, λαµβάνονται καταθέσεις από Βουλευτές θα κληθούν σε λίγο και οι ανακρίτριες και ο
εισαγγελέας Ντογιάκος να καταθέσουν για το τι συµβαίνει και
θεωρούνται ύποπτοι από τη δικαιοσύνη για την τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος -έρχεται ο Υπουργός από
την Παρασκευή και λέει εδώ µέσα -και έχουν καταγραφεί αυτά
στα Πρακτικά και ,αυτό, βεβαίως τον καθιστά ένοχο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, όπου προσφεύγει
η Χρυσή Αυγή- και λέει: «Όχι δεν τρέχει τίποτα, είναι ένα ανθρώπινο λάθος».
Ένα ανθρώπινο λάθος έγινε µε τον Γερµενή, το ίδιο ακριβώς
ανθρώπινο λάθος έγινε µε τον Ηλιόπουλο, το ίδιο ακριβώς αν-
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θρώπινο λάθος την άλλη µέρα µε τον Μπούκουρα. Και βγάζει πόρισµα και αθωωτική απόφαση και µετά από λίγο εγκαλεί την Αντιπολίτευση ότι βγάζουν πορίσµατα πριν από τη δικαιοσύνη.
Ντροπή! Η λέξη ντροπή είναι η µόνη που µπορεί να περιγράψει
αυτήν την αθλιότητα.
Να µην σχολιάσω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας, όπου έχω εδώ αποµαγνητοφωνηµένες δηλώσεις
του, για να µην τις αρνηθεί και πει πάλι ότι τα έβαλαν στο στόµα
του δηµοσιογράφοι, όπως έκανε στην περίπτωση του δηµοσιογράφου Κουβαρά του «STAR», που έλεγε ότι: «µε ενηµέρωσε ο
κ. Βορίδης ότι θα έχουµε προφυλακίσεις Βουλευτών», λες και
είναι µάντης. Πώς τα ήξερε όλα αυτά, ότι θα έχουµε προφυλακίσεις Βουλευτών; Το είχε προαποφασίσει πριν από τη δικαιοσύνη;
Τι είχε πει, λοιπόν, στον «REAL FM» στη δηµοσιογράφο κ Μακρή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας;
Ερώτηση της δηµοσιογράφου: Θα τεθεί τελικά η Χρυσή Αυγή
εκτός νόµου; Απάντηση αποµαγνητοφωνηµένη, µην το αµφισβητήσει: Αυτό µπορεί να το κάνει µόνο ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν, θέλω να τονίσω σε κάθε ανόητο, σε κάθε βλάκα ή σε
κάθε παράγοντα που παριστάνει το βλάκα ότι σε αυτήν τη χώρα
κανένας Πρωθυπουργός δεν µπορεί να θέσει κόµµατα εκτός
νόµου. Αυτό δεν µπορεί να το κάνει ούτε καν το Σύνταγµα των
Ελλήνων. Αυτό µπορεί στην ουσία να το κάνει ο ελληνικός λαός,
ο µέγας κριτής όλων µας. Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, στις κάλπες
θα δώσει την απάντηση σε όλους αυτούς που το παίζουν χούντα,
σε όλους αυτούς που αισθάνονται ότι είναι χούντα, που στην
ουσία είναι ένα τίποτα, είναι µόνο ανδρείκελα ξένων τοκογλύφων.
Ως προς τις παρεµβάσεις πάντως του Υπουργού Δικαιοσύνης
στο έργο των δικαστικών αρχών, θέλω να επαναλάβω τα δικά του
λόγια, όταν είπε επί λέξει: «Πήρα τηλέφωνο -εν µέσω ανακρίσεως- την Προϊσταµένη του Πρωτοδικείου κ. Τσάµη». Αυτό το
οποίο έκανε είναι ασφαλώς και παράνοµο και αντισυνταγµατικό.
Ακόµα κι αν επικαλείται ενηµέρωση, δεν είναι ενηµέρωση, δεν
είναι «MEGA CHANNEL» η προϊσταµένη του Πρωτοδικείου να την
παίρνουµε τηλέφωνο να της λέµε «Έλα, τι κάνεις; Πώς είσαι;
Πώς πάει; Ενηµέρωσε µε», την ώρα που διενεργείται ανάκριση,
την ώρα που Αρχηγός Κοινοβουλευτικού Κόµµατος βρίσκεται
στο ανακριτικό γραφείο να παίρνει ο Υπουργός και να «ενηµερώνεται».
Αφού, λοιπόν, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Αρείου
Πάγου ο εν λόγω Υπουργός, οφείλει να γνωρίζει πως η ανάκριση
ως µέρος της προδικασίας είναι µυστική. Συνακόλουθα η διαβούλευση εισαγγελέα-ανακριτή γίνεται στα πλαίσια απονοµής της
δικαιοσύνης, αυστηρά και µόνο µεταξύ αυτών, δίχως την οποιαδήποτε εξωθεσµική παρέµβαση ή αν θέλετε ενηµέρωση ή πείτε
το όπως θέλετε. Διότι ειδάλλως παραβιάζονται οι διατάξεις του
άρθρου 87 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος.
Η κ. Τσάµη, ενηµερώνω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι υπόλογη -και µάλιστα µόνο για διαδικαστικά θέµατα και όχι ουσίαςστους θεσµικά ανωτέρους της δικαστές, που έχουν την ιδιότητα
του επιθεωρητή. Άρθρο 87 παράγραφος 3. Η οποία κ. Τσάµη, βέβαια, δεν έχει µε τη σειρά της κανένα δικαίωµα να ελέγξει ή να
πληροφορηθεί την άποψη δικαστή, του εντεταλµένου ανακριτή
και µάλιστα εν µέσω της ανακρίσεως.
Όλες αυτές οι αθλιότητες και οι παρανοµίες που έχουν γίνει
σε αυτήν την άθλια σκευωρία κατά της Χρυσής Αυγής κάποια
µέρα θα κριθούν και αυτοί οι οποίοι τις έχουν διαπράξει θα κριθούν. Βεβαίως, πρέπει να υπάρξει µία πραγµατικά εθνική κυβέρνηση, πρέπει να καταργηθεί ο άθλιος νόµος περί ευθύνης
Υπουργών, που ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση, που έχουµε
οµολογία Αθανασίου για το έγκληµά του, δεν µπορεί να τον κρίνει κανείς. Καλύπτεται από το νόµο περί ευθύνης Υπουργών.
Θα έρθει, όµως, µία άλλη Βουλή, πολύ σύντοµα, όπου το
κόµµα του δεν θα έχει την πλειοψηφία για να τον καλύπτει στην
περίπτωση αυτών των εγκληµάτων, όπως καλύπτει το Βενιζέλο
στο έγκληµα των υποβρυχίων που γέρνουν και τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός και παραµυθιάζει ο Σαµαράς ότι κυνηγάει τη διαφθορά και ο Βενιζέλος είναι έξω από τη φυλακή, ο οποίος έχει
εγκληµατήσει εις βάρος του ελληνικού λαού.
Αυτά, ως προς την περίπτωση Αθανασίου. Είναι πολύ συγκεκριµένα τα αδικήµατα που έχει διαπράξει. Με την ιδιότητα του
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Βουλευτή Επικρατείας έχει διαπράξει παράβαση καθήκοντος,
σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. Θα µπορούσα
να µιλάω πολλή ώρα για την υπόθεση αυτή. Εν κατακλείδι, έχει
παραβιάσει συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές ισοτιµίας, αλλά
και ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, όπως τις εξέθεσα.
Προηγουµένως ο Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ µίλησε για βία. Κανείς όµως από όλους εσάς δεν είπε λέξη στην περίπτωση που
ασκήθηκε παράνοµη βία εις βάρος Βουλευτών, στην περίπτωση
που καταλύθηκε επί της ουσίας το Σύνταγµα των Ελλήνων µε τη
βία και µάλιστα, παρακωλύθηκε το έργο του Κοινοβουλίου.
Μιλάω φυσικά για προσωπική µου εµπειρία, όταν εισέβαλαν πάνοπλοι άντρες της αντιτροµοκρατικής στην οικία µου, καθώς και
άλλων Βουλευτών και του Αρχηγού της Χρυσής Αυγής, χωρίς να
υπάρχει ούτε ένταλµα σύλληψης και ερεύνης ούτε άρση ασυλίας
µας.
Μιλάµε για πλήρη κατάλυση των πάντων, σε µία χώρα που κάποιοι παίζουν «κλέφτες και αστυνόµους», που κάποιοι προσποιούνται ότι υπάρχει Σύνταγµα, που δυστυχώς έχει καταλυθεί.
Υπάρχει, όµως, µία πολύ µεγάλη ελπίδα. Πολύ σύντοµα ο ελληνικός λαός, σε όλους εσάς τους υποκριτές και επίορκους, θα
απαντήσει µέσω της κάλπης. Όσα παράνοµα τεχνάσµατα κι αν
επικαλεστείτε, όσες παρανοµίες κι αν διαπράξετε, δεν πρόκειται
να πετύχετε απολύτως τίποτα.
Όσον αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο, το είπε και ο ειδικός
αγορητής µας, είµαστε κάθετα αντίθετοι. Με την υπόθεση αυτήν
των διερµηνέων ουσιαστικά θα οδηγήσετε στο να λιµνάζουν οι
υποθέσεις των αλλοδαπών στα ποινικά δικαστήρια, που είναι η
απόλυτη πλειοψηφία. Οι υποθέσεις των αλλοδαπών, όσον αφορά
τουλάχιστον τη βαριά εγκληµατικότητα, τα βαριά κακουργήµατα,
είναι η απόλυτη πλειοψηφία στα ελληνικά δικαστήρια. Οι έγκλειστοι στις φυλακές είναι στην απόλυτη πλειοψηφία τους αλλοδαποί. Δεν λύνεται αυτό το πρόβληµα µε κανέναν άλλο τρόπο, παρά
µόνο µε συµφωνίες µε τα κράτη τους. Να επιστρέφουν στα
κράτη τους και να εκτίουν εκεί τις ποινές τους και να απαλλαγεί
από αυτό το καρκίνωµα η Ελλάδα.
Από κει και πέρα, όλοι θα µεταχειριστούν αυτό το τέχνασµα,
που τους δίνετε τη δυνατότητα να µεταχειριστούν, που τους παρέχετε αφιλοκερδώς αυτή τη δυνατότητα να επικαλούνται την
έλλειψη διερµηνέα ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να καθυστερούν, να
αναβάλουν, να βλέπουν πότε τους βολεύει η σύνθεση, µέχρι να
παραγραφούν οι υποθέσεις τους.
Θέλω να κλείσω µε µία ακόµα χαρακτηριστική περίπτωση εθνικής προδοσίας, η οποία συνετελέσθη πριν από δύο ηµέρες µέσα
στο Κοινοβούλιο.
Θέλω να καταγγείλω τον Προεδρεύοντα Τραγάκη, καθώς και
τον Υπουργό Εξωτερικών Βενιζέλο, ότι εν τη παρουσία τους
µέσα στην Αίθουσα της Βουλής ένας βουλευτής του κρατιδίου
των Σκοπίων προκάλεσε τον ελληνισµό και εντελώς παράνοµα
έκανε αναφορά στη λέξη «Μακεδονία», η οποία θα έπρεπε να
απαγορεύεται για όλους αυτούς τους εχθρούς του ελληνισµού.
Είναι παράνοµο, µέσα στην Βουλή των Ελλήνων, ένας εκπρόσωπος του ανθελληνικού κρατιδίου των Σκοπίων να χρησιµοποιεί
τον όρο «Μακεδονία» για το κρατίδιό του. Απορώ πού είναι οι
«µακεδονοµάχοι» της Νέας Δηµοκρατίας, αυτοί που έδιναν
µάχες.
Η Χρυσή Αυγή αυτήν τη στιγµή δηµοσιεύει στον ιστότοπό της
-το µοναδικό ελεύθερο βήµα που διαθέτουµε εµείς οι Έλληνες
εθνικιστές της Χρυσής Αυγής, ακόµα και ως Βουλευτές- το ντοκουµέντο αυτό της εθνικής προδοσίας, µε τον Σκοπιανό εντελώς
παράνοµα, µέσα στη Βουλή των Ελλήνων, να µιλάει για «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» και ο Προεδρεύων Τραγάκης, καθώς και
ο Βενιζέλος να το βουλώνουν.
Σας καταγγέλλω για εθνική προδοσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ο συνάδελφος Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε επαναλάβει πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το
Βήµα, έχουµε προβληµατιστεί, έχουµε ανταλλάξει απόψεις περί
δηµοκρατίας, περί κοινοβουλευτικού συστήµατος, περί θεσµών.
Και για να είµαστε πιο συγκεκριµένοι, περί αστικής δηµοκρατίας.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο ξετυλίγονται οι πτυχές της κρίσης, αποδεικνύεται καθηµερινά ότι αυτό που πολλοί διατύπωναν, σε σχέση µε την
ακλόνητη ελληνική µεταπολιτευτική δηµοκρατία, δυστυχώς δοκιµάζεται. Και δοκιµάζονται βασικά κεκτηµένα.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το νοµοσχέδιο σήµερα έδωσε τη δυνατότητα στους λιγοστούς Βουλευτές που είµαστε εδώ και κυρίως
µέσω της εκπροσώπησης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων από
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να αναδειχθούν τα τεράστια πολιτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα εκτός και
πέρα από την ίδια την κρίση και τα οικονοµικά προβλήµατα.
Τι αναδείχθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Αναδείχθηκε ότι
δυστυχώς το πολιτικό σύστηµα και ο κορυφαίος θεσµικός εκπρόσωπός του, δηλαδή η Βουλή, έχει δυστυχώς χάσει τις διαχωριστικές γραµµές, έχει µπερδέψει τα όρια, τα οποία πρέπει να είναι
σταθερά, ούτως ώστε να προασπίσουµε και τις αρχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγονται συνεχώς σε αυτή
εδώ την Αίθουσα υποκριτικά και κατά το δοκούν και a` la cart τα
περί «κυριαρχίας του ελληνικού λαού». «Ο λαός είναι ο κυρίαρχος!». Να τελειώνουµε µία και καλή!
Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας ο «κυρίαρχος
λαός» εκφράζεται και περιορίζεται και οριοθετείται µέσω των διατάξεων του Συντάγµατος. Δεν υπάρχει µόνο ένας θεσµός, όπως
είχε ακουστεί παλιά. Υπάρχουν πολλοί θεσµοί και οι θεσµοί έχουν
τεθεί ως φίλτρα, προκειµένου να αντιµετωπίζουν αυθαιρεσίες και
καταχρήσεις.
Έτσι, λοιπόν, ας αφήσουµε τα γνωστά παραµύθια και τις ανιστόρητες απόψεις ότι οι εκλογές δήθεν είναι η «κολυµβήθρα του
Σιλωάµ», ότι είναι η διαδικασία που αναβαθµίζει συµπεριφορές.
Αυτά τέλειωσαν.
Υπάρχουν θεσµοί της ίδιας της δηµοκρατίας, συνταγµατικοί
θεσµοί, που ελέγχουν συµπεριφορές. Αυτοί οι θεσµοί µπορεί να
οδηγήσουν ακόµα και πολιτικούς σε στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα, ούτως ώστε να εµποδιστεί κάποιος ή να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του.
Ας τελειώνουµε, λοιπόν, µε αυτό.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι το εξής: Αλήθεια, σε τι διαφέρουν
οι τοποθετήσεις από διάφορες πτέρυγες της Βουλής σε σχέση
µε τον τρόπο που λειτουργούν οι θεσµοί και βασικά µε την κυρίαρχη συνταγµατική αρχή της διάχυσης των εξουσιών;
Και εδώ έχουµε χάσει πραγµατικά όλα τα όρια και πολύ λυπάµαι όταν τέτοιες απόψεις τις διατυπώνουν και συνάδελφοι οι
οποίοι είναι νοµικοί.
Και νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εν δυνάµει αυριανή Κυβέρνηση. Ακόµα δεν έχετε συνειδητοποιήσει δυστυχώς ότι αύριο
εσείς θα είστε, θέλετε-δε θέλετε, το γρανάζι του συστήµατος,
ότι εσείς θα είστε αυτοί πιθανόν που θα διαχειριστείτε το σύστηµα και ότι σήµερα πρέπει να διατυπώσετε απόψεις για το πώς
θα το διαχειριστείτε. Αλήθεια, τι πιστεύετε για τη διάκριση των
εξουσιών, κυρία Κωνσταντοπούλου;
Κι επειδή µας παρακολουθεί και ο ελληνικός λαός, πρέπει να
ξέρει κάτι, ότι στην πρωινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσµών
και Διαφάνειας όλα τα κόµµατα πλην του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν επί
µιας συγκεκριµένης διαδικασίας. Όλα τα κόµµατα, από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, συµφώνησαν στη συνενοχή τους. Ο µόνος
άµωµος όλων των εξελίξεων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλα τα κόµµατα, λειτουργώντας, όχι µε την κοµµουνιστική, αριστερή, επαναστατική λογική, χρησιµοποίησαν τις απλές αρχές του αστικού
συστήµατος ή, αν θέλετε, τις αρχές που µας έχει διδάξει -και
τουλάχιστον προσπαθούµε να επαναφέρουµε συνεχώς- η Γαλλική Επανάσταση, το να µπορεί δηλαδή να υπάρχει στοιχειώδης
διάκριση των εξουσιών και προστασία των ίδιων των θεσµών, που
είναι η στοιχειώδης κατά τεκµήριο προϋπόθεση, προκειµένου να
λειτουργεί σωστά. Έτσι, λοιπόν, η απόφαση το πρωί για τον
ποιον θα ακροαστούµε και γιατί, είναι οµόφωνη πλην ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερον, εδώ και πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
τουλάχιστον έτσι έχω γαλουχηθεί αποκρούω, αντικρούω µετά
βδελυγµίας οποιαδήποτε παρότρυνση ή οποιαδήποτε πίεση,
προκειµένου να προσχωρήσω σε δηλώσεις µετανοίας. Στο κατά
πόσο είµαστε συνένοχοι σε περίπτωση που δεν τοποθετούµαστε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε ένα γεγονός, αυτό θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι απευθύνεται σε αυτούς που το λένε. Και προσέξτε µην ανοίξει ο ασκός
του Αιόλου, µην έχουµε προβλήµατα σοβαρότατα, όταν θα κληθούµε οι ίδιοι να διαχειριστούµε κάποια πράγµατα.
Συνένοχος δεν είναι κανένας, όταν αρνείται να λειτουργήσει
παρορµητικά, όταν χρησιµοποιεί το απλό σκεπτικό που λέει «συγγνώµη, να ενηµερωθώ», «συγγνώµη, να πληροφορηθώ το τι έχει
συµβεί, να µάθω το κατά πόσο έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη ή βρίσκεται ακόµα στη φάση της διαχείρισης του θέµατος από την
Αστυνοµία». Αυτά τα απλά ζητήµατα που θέτουµε θεωρούνται
ως στοιχείο συνενοχής. Επειδή, λοιπόν, η συνενοχή σε καµµία
περίπτωση δεν µπορεί να απευθύνεται σε Βουλευτές, θεωρώ ως
αυτονόητο ότι δεν µπορεί να καλύπτεται από την επίσηµη ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει µάλιστα της διαµόρφωσης του νέου πλαισίου
διακυβέρνησης της χώρας.
Και επειδή έχουµε χάσει και τις οριοθετήσεις, θα ήθελα να
θέσω και ένα άλλο ερώτηµα: Υπάρχει προηγούµενο –µπορεί να
κάνω λάθος- σε επίπεδο ευρωπαϊκό, όπου ο αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας ή ο ρυθµιστής του πολιτεύµατος ή ο αρχηγός
της νοµοθετικής εξουσίας έχει σούρτα-φέρτα µε τους επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων; Παραδείγµατος χάριν, κατά
πόσο η κ. Μέρκελ θα µπορούσε να έχει συζήτηση κεκλεισµένων
των θυρών µε τον Πρόεδρο του Συνταγµατικού Δικαστηρίου της
Γερµανίας;
Επειδή όλα αυτά τα χρόνια που είµαι Βουλευτής δεν έχω επισκεφτεί –παρ’ όλο που είχα λόγους- ανώτατους δικαστές και
επειδή υπάρχει στη Δηµοκρατική Αριστερά µια διαστροφή, όσον
αφορά την προστασία των θεσµών και τη διάκριση των εξουσιών,
θα ήθελα πραγµατικά να ακουστεί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
το κατά πόσο αυτή η τακτική των επαφών των διαφόρων επιπέδων εξουσίας θα συνεχιστεί και στο επόµενο διάστηµα. Δηλαδή,
στο κατά πόσον αυτό θα το καθιερώσετε ή οι επαφές θα γίνονται
µε θεσµικό τρόπο ή η πληροφόρηση θα γίνεται µέσω του αρµόδιου Υπουργού ή θα πηγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ή ο ίδιος
ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας να έχει επαφές σε επίπεδο τέτοιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πάθατε αµνησία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή
πολλά είπατε για όλους…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και µιλάτε εκ µέρους όλων;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή
πολλά έχετε πει για όλους σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, επειδή
προκύπτετε ο τιµητής όλων, θα µου επιτρέψετε να σας πω, λοιπόν, ότι έχουµε την υποχρέωση όλοι να διαφυλάττουµε στοιχειωδώς τους θεσµούς.
Ειπώθηκε και κάτι άλλο προηγουµένως. Προσπαθήσατε να καλύψετε µια ενέργεια πίσω από το γεγονός της πιθανής άσκησης
βίας, εκ µέρους της Αστυνοµίας -η οποία είναι προς διερεύνηση,
εγώ δεν θα τοποθετηθώ γιατί δεν έχω πληροφόρηση, σας το
λέω- και είπατε: «Ε, και τι έγινε που διαδηλωτές νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ διαδήλωσαν κάτω από το πολιτικό γραφείο Υπουργού;»
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Και σας λέω, ευθέως. Αν το πολιτικό γραφείο του Υπουργού
ήταν και σπίτι του, συγχρόνως, όπου καλύπτεται από το άσυλο
και ζούσε εκεί η οικογένειά του, εσείς επικροτείτε το γεγονός,
κυρία Κωνσταντοπούλου; Και το ερώτηµα είναι: Γιατί δεν έγινε η
διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είπατε τώρα; Για ποια οικογένεια λέτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τι λέτε τώρα; Το καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
δεν κάνετε διάλογο τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε Τσούκαλη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τόσο πολύ πάθος; Τόσο πολύ µένος
κατά του ΣΥΡΙΖΑ; Ούτε στους «πενήντα οκτώ» να ήσασταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Τσούκαλη, ολοκληρώστε
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θέλω να ολοκληρώσω µε το εξής:
Επειδή είστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση και επειδή πιθανώς σύντοµα να χρειαστεί να διαχειριστείτε τέτοιες καταστάσεις, µίλησα
για τον ασκό του Αιόλου. Εάν δεν υπάρξει σαφής τοποθέτηση
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επ’ αυτών των ζητηµάτων, έχω την εντύπωση ότι θα έχετε πρόβληµα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι δική σας δουλειά και δική µας
δουλειά είναι να µπορέσουµε να κάνουµε την αξιολόγησή µας.
Κύριε Υπουργέ, θα σταθώ κι εγώ στην παράγραφο της τροπολογίας που αναφέρθηκαν όλοι, σε σχέση µε το κτήριο. Επειδή
δεν ακούστηκαν όλα, το κτήριο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρησιµοποιείται από το 1987 ως πολυχώρος άθλησης-πολιτισµού, σε συµφωνία µε το Ταµείο Εθνικής Άµυνας. Χρησιµοποιείται ως πολυχώρος από το λύκειο και το γυµνάσιο που είναι
δίπλα, που δεν έχει χώρο.
Ενώ, λοιπόν, βρισκόταν σε διαπραγµάτευση ο Δήµος της Αθήνας µε το ταµείο για επαναµίσθωση –το ταµείο είχε ανταποκριθεί
στη µίσθωση αυτή- ξαφνικά φέρνετε αυτή την τροπολογία και
λέτε ότι µία παράδοση, µία ιστορία, ένα γεγονός τριάντα χρόνων,
τώρα εσείς τα ανατρέπετε.
Σας λέω το εξής απλό. Πιστεύετε ότι αυτή η λύση που προτείνετε είναι βιώσιµη, για µία περιοχή που υπάρχει λύκειο, γυµνάσιο
και έχει καθιερωθεί, έχει παγιωθεί µια συγκεκριµένη λειτουργία;
Το κυριότερο είναι ότι δεν περιµένετε, τουλάχιστον, να ολοκληρωθεί και να εκδοθεί απόφαση επί της αγωγής που έχει ασκηθεί,
εκ µέρους του Δήµου της Αθήνας.
Συζητήθηκε η τακτική αγωγή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής τον Ιανουάριο και ακόµα δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Γιατί, δεν περιµένετε, τουλάχιστον στη χειρότερη των
περιπτώσεων, να εκδοθεί η απόφαση και να την επαναφέρετε;
Είναι σωστή τακτική εκ µέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης ουσιαστικά αυτή τη στιγµή να παραβλέπει αυτή την εκκρεµοδικία;
Αποσύρετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τη συγκεκριµένη διάταξη.
Η δική µας πρόταση είναι να κάνετε διάλογο και µε τον Δήµο
της Αθήνας, να κάνετε διάλογο και µε τους φορείς της περιοχής
και να βρεθεί η καλύτερη λύση. Διότι, χωρίς τον προσδιορισµό
εναλλακτικής λύσης για τις συγκεκριµένες χρήσεις σε αυτή την
περιοχή, σας επαναλαµβάνω ότι δεν θα είναι βιώσιµη η λύση που
επιλέγετε και δεν θα µπορέσει να προχωρήσει το σχέδιό σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
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 τέσσερα µέλη από την οµάδα πιστών του Ιερού
Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου, Νέας Φώκαιας Χαϊδαρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακλαµάνη, ζητήσατε τον λόγο. Να τελειώσει ο κ. Λοβέρδος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και οι δύο οµιλητές έχουµε γραφτεί
από τις 11.00’!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι να σας κάνω,
κύριε συνάδελφε;
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχει απέλθει
από την Έδρα ο κ. Καλαντζής και δεν θα επιµείνω περισσότερο
στο να υπογραµµίσω την ευθύνη του Προεδρείου όταν οι συζητήσεις στην Αίθουσα αυτή ξεφεύγουν από το κύριο θέµα που συζητούµε και εκτραχύνονται, σε βαθµό που θυµίζει εποχές όπου
εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, υπήρξαν και χειροδικίες, ανταλλαγές
ύβρεων, απαξίωση γενικώς όχι µόνο των προσώπων, αλλά και
του κοινοβουλευτικού θεσµού.
Μπορεί αυτήν τη στιγµή ένα µεγάλο τµήµα του ελληνικού λαού
να υποφέρει σε τέτοιο βαθµό ώστε κάποιοι να βρίσκονται σε
βαθιά κατάθλιψη και να µην µπορούν να σκεφτούν ούτε για το
χθες ούτε για το σήµερα και κυρίως το πού µπορεί να οδηγήσει
αυτή η κατάσταση.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι κάποια στιγµή δεν θα το σκεφτεί,
ίσως κάποιες άλλες γενιές στο µέλλον, ιδιαίτερα εάν επέλθει
αυτό που προσωπικά πολλές φορές έχω πει εγώ ότι το φοβούµαι. Φοβούµαι αυτή την προσπάθεια που τριάµισι χρόνια τώρα
γίνεται, όπου άλλοι αιµορραγούν πολιτικά, προσωπικά, συνειδη-
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σιακά και άλλοι δηµαγωγούν, καπηλεύονται και αντί απάλυνσης
του πόνου του απλού πολίτη, ρίχνουν ξύδι στις πληγές του. Αυτά
όλα καταγράφονται και θα αξιολογηθούν στο µέλλον.
Στο µεταξύ, όµως, ας έχουµε υπόψη ότι σε αυτή την περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, της περιοχής των Βαλκανίων κάθε
µια, δύο γενιές γίνεται και µια αναδιάταξη συνόρων και ότι στα
µεγάλα στρατηγεία των κατά καιρούς ισχυρών του κόσµου υπάρχουν σενάρια για κάθε περίπτωση.
Τα ζήσαµε πριν από δεκαπέντε χρόνια στη γειτονιά µας και
υπήρξε µόνο η χώρα µας, που ευτυχώς ξέφυγε από εκείνη την
αιµατοχυσία.
Επειδή διαβάζω σήµερα ότι στην Κύπρο ένα πλοίο που κάνει
έρευνες –και είναι χαρακτηριστική η ονοµασία- για λογαριασµό
της γειτονικής µας χώρας εισέρχεται στα λεγόµενα οικόπεδα,
στα οποία έχει χωριστεί η ΑΟΖ της Κυπριακής Δηµοκρατίας και
προκαλεί, θέλω να πω ότι ξέρουµε σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγµή οι γείτονες και από πλευράς πολιτικής σταθερότητας και από πλευράς οικονοµίας και τίποτα δεν αποκλείει
εξαγωγή και στην Κύπρο και στο Αιγαίο ή στη Θράκη αυτών των
εσωτερικών τους προβληµάτων.
Εγώ έχω την ηλικία που µου επιτρέπει να ανακαλώ στη µνήµη
µου εικόνες και από την Κατοχή. Πολλές φορές το έχω πει. Δικτατορία Μεταξά είχε η χώρα. Ο λαός, προφανώς, δεν πήγε στην
Αλβανία, για να µην πέσει ο Μεταξάς. Πήγε, γιατί ήθελε να προασπιστεί την πατρίδα του. Αυτά όλα έχουν ξεχαστεί.
Το καλοκαίρι του 2010 ο Πρωθυπουργός µιας νόµιµης κυβέρνησης βαφτίστηκε «Τσολάκογλου» και ζήσαµε γεγονότα, που τις
εικόνες τους εισέπραττε ο έξω κόσµος. Γι’ αυτό και ο τουρισµός
µας εκείνο το έτος, αντί να ανέβει 60% όπως έγινε στη γειτονική
µας Ιταλία, έπεσε 40% εδώ, που σηµαίνει µείωση του ΑΕΠ, σηµαίνει περισσότερη ανεργία.
Έζησα και έναν εµφύλιο και τη µετεµφυλιακή περίοδο. Έζησα
καταστάσεις, που πιστεύω ότι καθέναν µας και ιδιαίτερα τους
παλαιότερους µας δίδαξαν, για να λέµε κάτι στους νεότερους.
Εγώ κακοποιήθηκα από κάποιους, που υποτίθεται ότι ήταν η
νεολαία του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης την Πρωτοµαγιά του 2010 επί της λεωφόρου Πανεπιστηµίου. Το ξέχασα
και κακώς µου το θυµίζουν όποιοι µου το θυµίζουν, διότι σήµερα
ο ελληνικός λαός δεν είχε ανάγκη από όλη αυτή τη συζήτηση που
έγινε εκτός του νοµοσχεδίου. Έτσι πιστεύω.
Κύριε Υπουργέ, εγώ δύο παρατηρήσεις µόνο έχω γι’ αυτά που
εισηγείστε.Η πρώτη αφορά την περίφηµη παράγραφο 4, που
όντως σας λέγω µε απόλυτη ειλικρίνεια ότι εσείς, αν και δεν είστε
τεχνικός, αν και δεν έχετε γνώσεις µηχανικού, αφού το είχατε
στα χέρια σας, σίγουρα θα µελετήσατε, όπως και το τοπογραφικό και τι γίνεται µε τα οικοδοµικά τετράγωνα, το 131, το άλλο
κ.λπ.. Δεν ήθελα να αµφισβητήσω το σεβασµό σας προς το Κοινοβούλιο, αλλά ειλικρινά φαντάζεστε ότι µπορεί να έρχεται µία
τροπολογία και πέντε ή δέκα Βουλευτές εδώ να την ψηφίσουν
για λογαριασµό των απόντων, όταν και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν;
Όµως, και όλοι να ήµασταν, και οι τριακόσιοι, δεν νοµίζω να ήξεραν.
Έχουµε, λοιπόν, το Δήµο Αθηναίων, ο οποίος έχει κάποια δικαιώµατα. Σε ότι αφορά ιδιαίτερα τους κοινοχρήστους χώρους,
όπως γνωρίζετε εκ του Συντάγµατος –δεν θα σας κάνω εγώ µαθήµατα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από εµένα- δεν µπορείτε, είναι λάθος να το κάνετε αυτό. Σε κάθε περίπτωση,
κρατήστε το, συζητήστε το.
Εγώ δεν το ψηφίζω –να εξηγούµεθα- και εξαιτίας αυτού δεν
θα ψηφίσω και το υπόλοιπο, στο οποίο έχω µόνο µία επιφύλαξη.
Δεν είναι δυνατόν να ανέβουν στην έδρα να δικάσουν νέοι δικαστές µε πρακτική άσκηση στο λειτούργηµά τους, το πολύ ενός ή
ενάµιση µηνός.
Αυτό που έχει συµβεί -εσείς το ξέρετε- µε δύο σειρές δικαστών
στο παρελθόν έχει ασκήσει µεγάλη επιρροή στη λειτουργία της
δικαιοσύνης. Ήµουν Υπουργός Δικαιοσύνης τότε, αλλά βλέπω
ακόµα πόσο έχει επηρεάσει τη λειτουργία της. Σας παρακαλώ
να µην επιµείνετε να µείνουν. Δεν είµαστε στο 1940, όπως υπενθύµισα πριν, όπου έφυγαν οι στρατιωτικοί από τις σχολές των
αξιωµατικών και των υπαξιωµατικών, χωρίς να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους, και πήγαν στο µέτωπο.
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Δεν νοµίζω ότι πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί ενισχύετε µία
αδυναµία που έχει το Δικαστικό µας Σώµα, κοντά στα άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, όπως και αυτά της υποδοµής.
Ήµουν σε αυτό το «φρούριο» το πρωί, στο Εφετείο Αθηνών.
Μα, είναι να λυπάται κανείς. Εκεί θυµήθηκα τη Δίκη του Κάφκα.
Χάθηκα εκεί µέσα. Ανέβαινα, κατέβαινα. Θα νόµιζαν ότι µου αρέσει να ανεβαίνω και να κατεβαίνω τις σκάλες. Δεν έβρισκα άκρη.
Και είµαι και δικηγόρος µε µακρά θητεία.
Αυτό που αναφέρατε για το κτήριο, το οποίο θα έρθει από το
Υπουργείο Εθνικής Αµύνης, προφανώς είναι κάποιο κοµµάτι που
ανήκει στο συγκρότηµα της Σχολής Ευελπίδων. Δείτε το και
αυτό. Δεν είναι δυνατόν να µας φέρνετε τώρα µία τροπολογία
και να πρέπει εµείς να τη δεχτούµε. Εγώ διατυπώνω την επιφύλαξή µου.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση για το θέµα αυτό σχετικά
µε την παράγραφο στην οποία αναφέρθηκαν ο κύριος Πρόεδρος, αλλά και όλες οι πτέρυγες της Βουλής.
Θα ήθελα να πω το εξής: αυτό είναι ιδιοκτησία του δηµοσίου.
Έχει γίνει ήδη πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και βεβαίως,
έχει προσβληθεί το πρωτόκολλο στο δικαστήριο. Εάν κερδίσει ο
δήµος και ακυρωθεί το πρωτόκολλο, δεν υπάρχει πρόβληµα, παραµένει. Εάν, όµως, δεν κερδίσει ο δήµος, πάλι θα µπορεί να
εκτελεστεί, ανεξαρτήτως της διάταξης που αλλάζει τα χωροταξικά.
Όµως, λαµβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής
θέλουν να το ξαναδούµε το θέµα, το Υπουργείο δεν έχει αντίρρηση. Την αποσύρω αυτήν τη διάταξη, ώστε να τη δούµε σε πλαίσιο συναίνεσης. Σας λέω, όµως, ότι το κάνουµε για τη καλή
λειτουργία του Κοινοβουλίου και γιατί έτσι πρέπει να γίνεται.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και για να δείξουµε σεβασµό
και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είµαστε µόνο εµείς αυτοί που
εκφράζουµε τη λαϊκή κυριαρχία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εντάξει, κανένα πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά, το δεύτερο θέµα, που αφορά στην ανέγερση
κτηρίου στα λυόµενα, η Βουλή το έχει ψηφίσει αυτό. Από το 2013
έχει ψηφιστεί ότι µπορεί να αλλάξει η χρήση των λυοµένων, αλλά
εν πάση περιπτώσει επειδή έχει ενότητα..
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τροπολογία φέρατε πάλι κι εµείς
αντιλέξαµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφήστε µας, κυρία
Κωνσταντοπούλου, να µιλήσουµε. Παντού έχετε αντίρρηση. Δεν
λειτουργεί έτσι το Κοινοβούλιο. Αναγκαζόµαστε να απευθυνόµαστε στον κ. Κακλαµάνη, για να παίρνουµε µαθήµατα κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.
Θα το αποσύρουµε αφού το θέλουν όλες οι πτέρυγες και θα
το ξαναδούµε. Τελείωσε. Θα φέρουµε µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
διευκρινίζετε λίγο, σας παρακαλώ, ποια διάταξη παίρνετε πίσω
για να την ξαναδείτε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Την παράγραφο 4.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Για να
γραφτεί στα Πρακτικά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, είναι η παράγραφος 4 του τελευταίου άρθρου της τροπολογίας, στη σελίδα 3.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, ευχα-
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ριστούµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εξηγώ, όµως, ότι είναι
άνευ αντικειµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Οµάδας
των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών, κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι στη φάση που βρίσκεται ο καθένας µας - και η καθεµία- εδώ στη Βουλή, και µε την
εµπειρία που έχουµε, µικρή ή µεγάλη, συµµεριζόµαστε το επιχείρηµα ότι όταν έχουµε για ένα θέµα µία άποψη, δεν έχουµε
ανάγκη επαληθεύσεων από ξένους ή Έλληνες πολιτικούς. Αν
κάτι το πιστεύουµε, το πιστεύουµε.
Ενδεχοµένως να έχουµε συγκριτική βοήθεια από κάτι που ειπώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κάποιον Βουλευτή ή
πολιτικό µιας άλλης χώρας ή από κάποιο κόµµα.
Όλοι τα χρησιµοποιούµε αυτά. Δεν είναι, όµως, κριτές των
απόψεών µας οι άλλοι. Αν έχουµε άποψη, την έχουµε εµείς και
βάσει αυτής καθορίζουµε την πολιτική µας συµπεριφορά, τις
αποφάσεις µας, τα «ναι» και τα «όχι» µας. Αυτά τα είπα για να
µην παρεξηγηθώ.
Σε αυτό το πλαίσιο φέρνω στην Εθνική Αντιπροσωπεία σήµερα, στην Ολοµέλεια, τη χθεσινή κοινοβουλευτική µας στιγµή
µε τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλή της Επιτροπής που ελέγχει τη συµπεριφορά της τρόικας
στην Ελλάδα. Έχει θέµατα η συµπεριφορά της τρόικας. Όσοι ξέρουν πως ακριβώς διαµείβεται η σχέση ανάµεσα στο ελληνικό
δηµόσιο και στην τρόικα, ξέρουν ότι έχει θέµατα. Πολλά πράγµατα που δεν είναι συµφωνηµένα έρχονται στο τραπέζι «από το
παράθυρο». Τα ζήσαµε αυτά και τα ζουν και οι συνάδελφοι που
είναι τώρα στην Κυβέρνηση. Υπάρχουν ζητήµατα µε τις δηµόσιες
δηλώσεις ορισµένων από αυτούς που προκαλούν πολιτικά προβλήµατα στον τόπο, κυρίως δηλώσεις που προέρχονται από στελέχη του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Υπάρχουν θέµατα.
Έχει δουλειά να κάνει αυτή η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πέραν, όµως, της δουλειάς και της εξέτασης που έχει να κάνει
και του πορίσµατος που θα εκπονήσει, µου έκανε πολύ µεγάλη
εντύπωση -και αξίζει να σηµειωθεί αυτό στην Ολοµέλεια της Βουλής- πως ο κ. Ότµαρ Κάρας, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, έκανε την αναφορά ότι σε συνάντηση που είχε
πριν από ένα µήνα –νοµίζω- στις Βρυξέλες µε τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν αντελήφθη κάποια ειδική πρόταση που να προέρχεται από τον πολιτικό αυτό χώρο –Αξιωµατική Αντιπολίτευση στην Ελλάδα, επαναλαµβάνω- σε σχέση µε
την πορεία της χώρας. Η δική µου προσλαµβάνουσα παράσταση
γι’ αυτό προκύπτει από τον Τύπο και από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που κάλυψαν τη χθεσινή διαδικασία και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κ. Κρεµαστινό,
που µε ενηµέρωσε.
Αν αυτό έχει ειπωθεί έτσι, τότε έχουµε απλώς µια συγκριτική
αναφορά στα δικά µας πιστεύω, για τα δικά µας πιστεύω, τα
υπέρ και τα κατά του καθενός και της καθεµιάς µας.
Εµείς λέγαµε ότι όταν διαχειριστήκαµε την κρίση στην πιο δύσκολη περίοδο µετά τον Εµφύλιο Πόλεµο, για την Ελλάδα δεν
υπήρχε άλλη επιλογή. Μιλάω για όσους ήταν εδώ το Μάιο του
2010 που κληθήκαµε να πάρουµε αποφάσεις και για όσους ήµασταν στην Κυβέρνηση λίγες εβδοµάδες πριν -µια, δυο, τρειςόταν εγκρίναµε και εισηγηθήκαµε στη Βουλή εκείνη τη λύση.
Δεκαεννιά µήνες τώρα όπου κυβερνάει ο κ. Σαµαράς και η Νέα
Δηµοκρατία, στην Αίθουσα αυτή –όχι µόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι
άδικο να αναφέρεται κανείς µόνο στο ΣΥΡΙΖΑ- από όλες τις πλευρές της Βουλή δεν έχει κατατεθεί κάτι άλλο, µια εναλλακτική,
κάτι το οποίο να µπορεί να πείσει τον Έλληνα πολίτη ότι δεν δηµαγωγούν εδώ οι πολιτικοί, δεν είναι λογάδες απλοί, αλλά κάτι
λένε για κάτι συνταρακτικό, για κάτι που ταλαιπωρεί και θα ταλαιπωρεί την Ελλάδα, την κρίση δηλαδή, ανταγωνιστικότητας και
την κρίση χρέους και ελλειµµάτων που σάρωσε τη χώρα και τη
χτυπάει ακόµα.
Τίποτε εναλλακτικό δεν έχει κατατεθεί. Συνεχώς, µετά από
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κάθε εκλογική διαδικασία έχουµε νέα σενάρια εκλογών. Τα τελευταία σενάρια είναι των τελευταίων δύο εικοσιτετραώρων.
Πρέπει κάποια στιγµή, αναθεωρώντας το Σύνταγµα να βάλουµε
την τετραετή θητεία και να τελειώνουµε µε αυτό.
Η Ελλάδα υποφέρει από φτώχεια και από πολιτική ρευστότητα. Κι όλα αυτά τα σενάρια κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε µήνα περί
εκλογών, επιτείνουν την πολιτική ρευστότητα, που επιτείνει µε
τη σειρά της τη φτώχεια, αφού ανάπτυξη σε τόπο που πολιτικά
δεν είναι σταθερός πάρα πολύ δύσκολα µπορεί να υπάρξει.
Έλεγα, λοιπόν, πως τίποτα εναλλακτικό δεν έχει προταθεί από
την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αποδείχθηκε,
όµως, κύριε Υπουργέ, ότι ούτε κι από τη Νέα Δηµοκρατία δεν
έχει προταθεί κάτι εναλλακτικό, ούτε από εσάς.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας ούτε από
εσάς έχει προταθεί κάτι εναλλακτικό. Έχουν έρθει τούµπα τα
ζάρια. Θυµάµαι τους Βουλευτές σας εδώ ή τα στελέχη σας στο
δηµόσιο διάλογο και τις φράσεις τους. Είχατε -υποτίθεται- κοστολογηµένα -λέγατε- χρονοδιαγραµµένα µέτρα πολιτικής, άλλα,
που θα αντέστρεφαν το κλίµα.
Θα πηγαίναµε σε ένα άλλο µείγµα πολιτικής που θα ευνοούσε
την ανάπτυξη. Δεν το είδαµε. Μας «χτυπούσατε» στη Βουλή, µας
«χτυπούσαν» τα στελέχη σας στον κρατικό µηχανισµό. Ήταν και
από τη δική σας πλευρά πολύ µεγάλη η ταλαιπωρία που υποστήκαµε όταν µόνοι µας διαχειριστήκαµε την κρίση. Αυτά έχουν
γίνει, θα ακούγονται, όµως, στην Εθνική Αντιπροσωπεία σε κάθε
ευκαιρία.
Ξαναλέω ότι πρέπει να πάµε παρακάτω. Επαναλαµβάνω, θα
υπάρχει σκληρότερη φτώχεια για το 2014 και πολιτική ρευστότητα, που το δεύτερο επιτείνει το πρώτο.
Σε αυτό το δυσµενές πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, το δυσµενέστατο, το σκληρό για τον ελληνικό λαό, το Υπουργείο σας µπορεί
να κάνει πάρα πολλά πράγµατα. Και επειδή είστε δραστήριος,
είστε λίγους µήνες Υπουργός και πολλές φορές έχετε φέρει στη
Βουλή νοµοθετικές παρεµβάσεις σας τις οποίες οι περισσότεροι
ψηφίζουµε και πολλές φορές από όλες τις πλευρές σχεδόν,
παίρνω την ευκαιρία να σας πω ότι το 50% του προβλήµατος ανταγωνιστικότητας που έχει η χώρα εξαρτάται από τη δικαιοσύνη.
Όχι από την ποιότητα των αποφάσεων και την ουσία τους, αλλά
από την οργάνωση της δικαιοσύνης, την αποτελεσµατικότητά
της δηλαδή, επί του σκοπού να εκδίδει γρήγορα τις αποφάσεις
της για να ξεµπλοκάρει τα θέµατα. Η διοίκηση της δικαιοσύνης
πάσχει, όχι η ίδια η δικαιοσύνη. Και καλούς δικαστές έχουµε και
καλές αποφάσεις βγαίνουν.
Ωστόσο, είναι στην αγορά παγκοίνως γνωστό, ότι όποιος θέλει
να µπλοκάρει µία επένδυση, δεν έχει παρά να κάνει µία αίτηση
ακυρώσεως στην άδεια. Η αίτηση ακυρώσεως θα διεκπεραιωθεί
µετά από πάρα, µα πάρα πολλά χρόνια. Η επένδυση, όταν θα εγκριθούν διοικητικά και δικαστικά οι προϋποθέσεις της, θα έχει
πολλές φορές απαξιωθεί και όταν οι επενδυτές αυτά τα συζητούν µεταξύ τους και οι διεθνείς αγορές τα ξέρουν, τότε όλοι
λένε ότι «στην Ελλάδα δεν έχεις λόγο να κάνεις επένδυση, κάποιος θα βρεθεί να σε φρενάρει».
Και η µέθοδος ήταν πάρα πολύ γνωστή και παραµένει δυστυχώς, πολύ γνωστή. Έχεις ένα δηµοτικό σύµβουλο της εκάστοτε
αντιπολίτευσης στο δήµο, δικό σου, φίλο σου, γνωστό σου; Βαλ’
του µια φωτιά εκεί, ότι η τάδε πρόταση δεν είναι καλή, ότι έχει
προβλήµατα. Θα αρχίσει να φωνάζει, θα τον πάρει το τοπικό κανάλι πρώτα, θα τον πάρει ένα κανάλι από το κέντρο, θα φτιάξουν
το θεµατάκι, θα µπουν τα κόµµατα µε βάση την κοινοβουλευτική
τους αντιπαράθεση και πάει η επένδυση. Θα υπάρχουν δικαστήρια, διοίκηση φοβισµένη και η επένδυση κολληµένη. Έτσι δεν
προχωράµε.
Αυτό αφορά και τα επενδυτικά που σαµποτάρονται µε αυτόν
τον τρόπο και εκείνα τα θέµατα για τα οποία µία απόφαση οργάνου της δικαιοσύνης είναι σταθµός µιας σύνθετης διαδικασίας
µέχρι αυτή να ολοκληρωθεί.
Κι έχουµε καθυστερήσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τι να
πεις, όµως, στους δικαστές; Να πάνε πιο γρήγορα; Πώς να πάνε
πιο γρήγορα; Πώς µπορούν µε ένα κουτάλι να ισοπεδώσουν ένα
βουνό; Δεν µπορούν. Άρα, αυτό που µπορεί να κάνει η υπεύθυνη
Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, είναι να κάνει παρέµβαση που να
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βοηθάει την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Κι επειδή είστε πιο ειδικός, ως προϊστάµενος και αυτού του
τοµέα της διοίκησης, από εµάς τους υπολοίπους εδώ στο Σώµα,
τουλάχιστον για τη φάση αυτή που διανύουµε, θέλω να σας
δώσω ένα παράδειγµα, δεν ξέρω αν είναι το πιο χαρακτηριστικό,
αλλά εµένα µε πείθει και σχετίζεται µε την εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν τη διαφθορά και δη την πολιτική διαφθορά.
Πώς ξαφνικά από εκεί που κάναµε δέκα χρόνια να διεκπεραιωθεί
µία υπόθεση, διεκπεραιώνεται πάρα πολύ σύντοµα; Πώς έγινε
αυτό; Κάπως έγινε. Εµείς κάναµε τις παρεµβάσεις εδώ στη Βουλή, αναφέρθηκε ο κ. Κουκουλόπουλος και ο κ. Κουτσούκος και
στη συνέχεια η διοίκηση της δικαιοσύνης εφήρµοσε τη νοµοθεσία και προχωρούν οι υποθέσεις πάρα πολύ γρήγορα.
Γιατί θα είχε αντίρρηση κάποιος αν µε την ίδια µέθοδο ή µια
παραπλήσια, παρόµοια, που προσιδιάζει στα θέµατα µε οικονοµικό περιεχόµενο, είτε αυτά κρίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
είτε αυτά κρίνονται από τη διοικητική δικαιοσύνη, να έχουµε µία
επιτάχυνση, φωτογραφίζοντας τις υποθέσεις µε οικονοµικό-αναπτυξιακό περιεχόµενο;
Αυτός ήταν ο τρόπος που λειτούργησε το ελληνικό κράτος
προετοιµάζοντας τους Ολυµπιακούς Αγώνες, όπου επειδή καθυστέρησε επί πέντε χρόνια κατά τα ειωθότα, γιατί κοιτούσε αµέριµνο και απαθές τις προθεσµίες να περνούν τη µία µετά την
άλλη, στο τέλος επιτάχυνε.
Του ακατάστατου το πλεονέκτηµα είναι η δουλειά της παραµονής. Την παραµονή, λοιπόν, και για µια παραµονή ενάµισι περίπου έτους όλα δούλεψαν ρολόι. Και υπήρξε και εναρµόνιση
της πρακτικής της κυβέρνησης µε τη διοίκηση και ένας συγχρονισµός της ελληνικής δικαιοσύνης και τελείωσαν εµπρόθεσµα και
έγκαιρα τα πάντα. Γιατί το ίδιο δεν µπορεί να γίνει τώρα που ο
ελληνικός λαός πεινάει; Γιατί τώρα που στα αστικά κέντρα το
πρόβληµα της ανεργίας είναι τεράστιο;
Το φονικό µε τον Παύλο Φύσσα, κύριε Υπουργέ, δεν έγινε στο
Κολωνάκι. Έγινε στην Αµφιάλη. Στο Κερατσίνι έχουµε 70% ανεργία και όλη η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη είναι κλειστή, επειδή
είναι εγκλωβισµένη και φυλακισµένη. Και πάει ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας στην Κορέα και λέει «τα καράβια που έρχονται στο
λιµάνι του Πειραιά να µπαίνουν εκεί για επισκευές» και του λένε
οι Κορεάτες, «κύριε Πρόεδρε, καλώς, αλλά στην Ελλάδα έχετε
γραφειοκρατία. Είναι πολύ δύσκολο να µπλέξεις µε την Ελλάδα».
Και τους απαντά «µα, εµείς οι Έλληνες που στην Κορέα χύσαµε
το αίµα µας;». Καλώς, το χύσαµε το αίµα µας στην Κορέα οι συνέλληνες εκείνη την εποχή. Αλλά, τώρα, όταν απευθύνεσαι στις
αγορές αυτά τα επιχειρήµατα δεν είναι τα πρέποντα, δεν είναι
διεισδυτικά.
Είναι ακίνητη εκεί η περιοχή, άντε να µπει κανένα κότερο και
αν θα βγει. Κανένα βαπόρι δεν µπαίνει, γιατί όποιο και να µπει θα
εγκλωβιστεί. Το αίτιο είναι γνωστό και το κοιτάµε, το χαζεύουµε,
το παρατηρούµε.
Δεν είναι αυτό δικό σας θέµα, προφανώς. Το ανέφερα ως ένα
πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα της διοικητικής αβελτηρίας.
Όµως και η καθυστέρηση της δικαιοσύνης, ως αποτέλεσµα του
τρόπου οργάνωσης σε αυτήν την περίοδο που ζούµε, δεν µπορεί
να είναι θέµα εγκυκλοπαιδικό.
Ήµουν νέος Βουλευτής ενός µηνός περίπου, όταν ο τότε
Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Σταθόπουλος, έφερε σχέδιο νόµου
για την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης και από τότε
ουκ έστιν έτερο. Δεν ξέρω πόσα ακόµα έχουµε ψηφίσει και κανένα δεν την επέφερε αυτήν την περίφηµη επιτάχυνση.
Τώρα, όµως, ο κόσµος πεινάει. Και επειδή ο µόνος τρόπος να
λυθούν τα προβλήµατα του δηµοσίου ταµείου, των ασφαλιστικών
ταµείων, είναι να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονοµίας, όσο από
την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν γίνεται η καλή παρέµβαση, δεν γίνεται τίποτα. Και το λέω σε εσάς που είστε δραστήριος. Σε άλλον συνάδελφο δεν θα το έλεγα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Εσείς έχετε φέρει εδώ µια σειρά από παρεµβάσεις, φέρτε και
αυτήν!
Θα είναι όλο το Σώµα θετικό. Και αν δεν είναι µία και είναι δύο,
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φέρτε τις και τις δύο. Αναφέροµαι στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για
την παρέµβαση του οποίου στον έλεγχο των δηµοσίων δαπανών
πρέπει να δείτε τη δική σας παρέµβαση. Ενδεχοµένως ξεχωριστά
για το Ελεγκτικό Συνέδριο και ξεχωριστά για την υπόλοιπη δικαιοσύνη. Θέλετε ένα, φέρτε ένα. Κάντε όµως αυτή την αναγκαία
παρέµβαση!
Πώς θα κάνουµε κοινωνική πολιτική, κυρίες και κύριοι της Αριστεράς; Αν κερδίζατε εσείς, τι κοινωνική πολιτική θα κάνατε; Από
πού θα αντλούσατε τα χρήµατα; Αν δεν παράγεται εθνικό προϊόν
για να φορολογείται και οι εισφορές να πηγαίνουν στα ταµεία,
πώς θα κάνετε αναδιανοµή; Πώς θα γίνει από οποιονδήποτε η
αναδιανοµή; Πώς να είναι κανείς κοινωνικά δίκαιος, εάν δεν παράγεται τίποτα;
Απευθύνοµαι και στους νοµικούς, ειδικά στους επιστήµονες
της Νοµικής, οι οποίοι κάνουν συνέδρια, για το ότι το Σύνταγµα
δεν εφαρµόζεται, και έχουν δίκιο ως προς τα κοινωνικά δικαιώµατα. Όµως «ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος»! Τι κοινωνικό
κράτος θεµελιωµένο σε σύγχρονο Σύνταγµα µπορεί να υπάρξει,
όταν δεν υπάρχει τίποτα για διανεµηθεί; Εκεί είναι το πρόβληµα.
Αυτό είναι το σταυρικό πρόβληµα. Αυτό το πρόβληµα θα αντιµετωπίσετε στις υπόλοιπες φάσεις της διακυβέρνησής σας. Και ή
θα µπει µπροστά για να λυθεί ή δεν θα µπει µπροστά και τότε θα
σκοτωνόµαστε τι έγινε το πρωί, εάν το αστυνοµικό όργανο έκανε
το άλφα, το βήτα, που κι αυτά πρέπει να τα βλέπουµε, αλλά που
δεν είναι το σταυρικό πρόβληµα της χώρας. Ή θα κινητοποιηθεί
η Κυβέρνηση ή νοµίζω ότι το παιχνίδι είναι µάταιο! Θα περνάνε
από την Κυβέρνηση διάφορες πλειοψηφίες και θα φεύγουνε
κακήν κακώς.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί η χώρα να
προχωρήσει. Πρέπει να δούµε, πότε επιτέλους θα αρχίσει η αντίστροφη πορεία. Το 2010, το 2011, το 2012, το 2013; Πάει και ο
Ιανουάριος του 2014 και στα θέµατα αυτά πρόοδος, ουσιαστική
τουλάχιστον, δεν έχει υπάρξει.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά µε αγωνία περιµένουµε να φέρετε
µία τέτοια νοµοθετική παρέµβαση. Και θα σας βοηθήσουµε να
γίνει καλύτερη στο µέτρο των δυνάµεών µας και φυσικά θα τη
στηρίξουµε. Όµως, επιτέλους, φέρτε την!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε εδώ
από το πρωί, γραφτήκαµε κάποιοι οµιλητές και δυστυχώς µιλάµε
µετά από τόσες ώρες. Θα πρέπει όλοι να συµβάλλουµε, έτσι
ώστε το Κοινοβούλιο να µην µετατρέπεται κάθε φορά σε κοινοβούλιο αξιωµατούχων, βαρόνων ή αυτόκλητων βαρόνων. Θα
πρέπει να δίνεται ο λόγος και στους απλούς Βουλευτές.
Έχουµε ευθύνη και συνευθύνη όλοι να συµβάλλουµε προς
αυτήν την κατεύθυνση. Εµείς πρέπει να τηρούµε το χρόνο όταν
µας δίδεται βάσει του Κανονισµού, αλλά και όλοι πρέπει να σέβονται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Όλοι εκπροσωπούµε
πολίτες και δεν νοµίζω ότι κάποιοι εκπροσωπούν περισσότερους
πολίτες. Εποµένως, θα πρέπει αναλογικά να έχουν όλοι το δικαίωµα να εκφραστούν στο ναό της δηµοκρατίας, στο ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Όσον αφορά αυτά που είπε ο αξιότιµος κ. Λοβέρδος, µε τα περισσότερα συµφωνώ. Διαφωνώ, όµως, µε τις ευθύνες της Νέας
Δηµοκρατίας, κύριε Πρόεδρε, γιατί η Νέα Δηµοκρατία όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και έβαλε πλάτη για να σωθεί
η χώρα, ήταν οι εξελίξεις προδιαγεγραµµένες και δεν µπορούσε
να αλλάξει την κατάσταση και να διώξει το ΔΝΤ, όταν άλλοι το
είχαν φέρει στη χώρα. Τώρα προσπαθούµε να το διώξουµε, γι’
αυτό και το µνηµόνιο σε λίγους µήνες θα αποτελεί παρελθόν µε
τις προσπάθειες αυτής της Κυβέρνησης και όλου του ελληνικού
λαού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε αντιµνηµονιακός,
κύριε Βλαχογιάννη;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, είµαστε αντιµνηµονιακοί και θα
το δείτε σε λίγους µήνες, όταν το µνηµόνιο θα αποτελεί παρελθόν.
Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι πρέπει όλοι
να σεβόµαστε τους θεσµούς. Δεν άκουσα µία καταδίκη για το ότι
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κάποιοι νεαροί –σε οποιοδήποτε κόµµα και αν ανήκουν- επιτέθηκαν σε ένα πολιτικό γραφείο ενός πολιτικού προσώπου. Αύριο
θα επιτεθούν στο σπίτι κάποιου άλλου. Γιατί; Στοχοποιούµε κάποιους κυβερνητικούς αξιωµατούχους; Επιδιώκουµε την τροµοκράτησή τους µέσω αυτών των επιθέσεων;
Θα πρέπει όλοι να απονείµουµε εύσηµα και τιµή στο Λιµενικό
Σώµα, στην Ελληνική Ακτοφυλακή, που µε αντίξοες συνθήκες
επιτελούν σπουδαίο έργο για την πατρίδα µας, για την Ευρώπη,
µε ανθρωπισµό και σεβόµενοι πάντα τις διεθνείς συνθήκες και
τους νόµους του κράτους.
Εκµεταλλευόµαστε ένα ατυχές γεγονός -για το οποίο όλοι λυπούµαστε, αλλά ακόµα η έρευνα δεν έχει τελειώσει για να δούµε
πού θα αποδώσει ευθύνες- για να καταγγείλουµε την πολιτική
ηγεσία αµέσως σαν υπεύθυνη, χωρίς να ξέρουµε καν τα πραγµατικά περιστατικά; Μήπως έτσι στοχεύουµε στο να αποθαρρύνουµε το Λιµενικό από το να κάνει σωστά το έργο του; Τι θέλετε;
Ανυπεράσπιστα σύνορα; Αυτό θέλουµε για τη χώρα µας;
Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι θυµηθήκαµε
πάλι το τσεκούρι του κ. Βορίδη και από την πτέρυγα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και από τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή ένα ατυχές περιστατικό πριν από τριάντα χρόνια σε µία φοιτητική
συµπλοκή το αναγάγουµε σε µείζον θέµα για να κατηγορήσουµε
έναν άνθρωπο ότι δεν είναι δηµοκρατικός –αυτό υπονοείτε στην
ουσία- ή ότι χρησιµοποιούσε µεθόδους µη δηµοκρατικές; Τέτοιες καταδίκες δεν ακούσαµε, όµως, για τα θύµατα της Marfin
στην Αθήνα, δεν ακούσαµε για τόσα θύµατα στην Ελλάδα. Με
δύο µέτρα και δύο σταθµά κρίνουµε την πολιτική ζωή του τόπου;
Έτσι πιστεύουµε ότι θα πλήξουµε πολιτικούς αντιπάλους, µε
προσωπικές επιθέσεις και επιθέσεις κάτω από τη µέση;
Μία τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω αφορά το ότι
εγκαλέσατε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Δεν είναι ικανός ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας; Έχετε κάτι να του καταλογίσετε;
Είναι περίπου τρία χρόνια στη θέση του, επιτελεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά του, εντιµότατος, ακέραιος, ικανότατος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εάν δεν ήταν καλός δεν θα τον
βάζατε!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχουµε πολλούς που πρέπει να τους
πετροβολούµε συνέχεια σε όλη τη Δηµόσια Διοίκηση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν έχουµε κανέναν άλλο τέτοιο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, είναι καλός αυτός.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να
τον επιβραβεύσουµε που επιτελεί σωστά το λειτούργηµά του;
Τι έγινε; Δεν επετράπη η επικοινωνία Βουλευτών µε κάποιους
κρατουµένους. Μα δεν ήταν θέµα του αρχηγού αυτό. Είναι θέµα
ποινικών διαδικασιών. Είναι θέµα ανακριτικής διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, αν αύριο κάποιοι άλλοι νεολαίοι επιτεθούν σε κάποιο άλλο πολιτικό γραφείο ενός πολιτικού στελέχους άλλης παράταξης, θα πάτε το ίδιο να συµπαρασταθείτε,
κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν επιτέθηκε κανείς. Ψεύδεστε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα πάτε να συµπαρασταθείτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν επιτέθηκε κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί φωνάζετε,
κυρία Κωνσταντοπούλου! Πού βρισκόσαστε; Γιατί φωνάζετε;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εσείς,
κυρία Σταµπουλή, θα ανεβείτε στο Βήµα και θα πείτε αυτά που
θέλετε.
Σας παρακαλώ! Πού φωνάζετε έτσι!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχουµε τον λόγο, κυρία συνάδελφε;
Μπορούµε να συνεχίσουµε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από την κυρία Πρόεδρο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί πριν γίνετε κυβέρνηση δεν µας
δίνετε το δικαίωµα να µιλήσουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, δεν απευθύνεστε σε κανέναν συνάδελφο. Προχωρήστε
στην τοποθέτησή σας παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν δεν µάθουµε να σεβόµαστε
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τους θεσµούς, τότε δεν µπορούµε να είµαστε υπερήφανοι για
τις λειτουργίες αυτού του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Και όταν
ακόµα δεν λειτουργούν κατά τον ιδανικότερο τρόπο, υπάρχουν
οι αρµόδιοι για να ελέγξουν τα διοικητικά όργανα, τα αστυνοµικά
όργανα, όλους στη Δηµόσια Διοίκηση.
Άλλος είναι ο ρόλος του Βουλευτού. Ο ρόλος του είναι να δίνει
το παράδειγµα εντός της κοινωνίας, να είναι πρότυπο και όχι να
θέλει να πάρει το µέρος µίας πλευράς και να είναι τιµωρός κάποιων άλλων πολιτών. Γιατί σήµερα οι πολίτες ανήκουν σε µία
παράταξη, αύριο θα ανήκουν σε άλλη. Έχουν αυτό το δικαίωµα.
Δεν θα τους βάλετε σε µαντριά.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις επί του
νοµοσχεδίου:
Κατέθεσε µία τροπολογία ο κ. Πανούσης. Πρέπει να το δείτε.
Στις έδρες που καταργήθηκαν τα ειρηνοδικεία υπηρετούσαν κάποιοι υποθηκοφύλακες και ζητούν να µεταφερθεί η έδρα τους
εκεί που πήγε και το ειρηνοδικείο. Νοµίζω ότι είναι δίκαιο αίτηµα.
Δεν κοστίζει τίποτα να δώσουµε το δικαίωµα σε αυτούς τους ανθρώπους να µεταφέρουν και αυτοί την έδρα τους, εφόσον η διοίκηση αποφάσισε ότι καταργείται η έδρα του ειρηνοδικείου.
Το δεύτερο θέµα αφορά το Υποθηκοφυλακείο Καλαµπάκας.
Νοµίζω ότι πρέπει να το κρατήσετε. Είναι µία µεγάλη περιοχή.
Σας το ζητήσαµε όλοι οι παράγοντες του νοµού. Πρέπει να µείνει
το Υποθηκοφυλακείο στην Καλαµπάκα. Δεν κοστίζει τίποτα σε
κανέναν. Άµισθα είναι τα υποθηκοφυλακεία και στεγάζονται σε
δηµοτικό χώρο. Γιατί τόση σπουδή να µεταφερθεί ένα υποθηκοφυλακείο και µάλιστα από µία επαρχιακή πόλη στην οποία δίνει
ζωή και να πάει αλλού; Δεν καταλαβαίνω πραγµατικά τη σκοπιµότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς σεβόµαστε τους θεσµούς,
τιµούµε τη δικαιοσύνη αλλά για τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη –αναφέρθηκε και ο κ. Λοβέρδος- µπορεί να µην ευθύνονται
οι δικαστικοί λειτουργοί, αλλά όλοι ευθυνόµαστε. Αυτό, όµως
αποβαίνει, σε βάρος των πολιτών και πληρώνει το κράτος πολλά
δισεκατοµµύρια, όπως είδατε σε πολλές εκθέσεις διεθνών οργανισµών που αποδίδουν σε αυτές τις καθυστερήσεις µία µεγάλη
οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Η κ. Αφροδίτη Σταµπουλή έχει τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή τυχαίνει να έχω έρθει,
µε τον προ-προηγούµενο κάτοχο της Προεδρικής Έδρας, αντιµέτωπη µε το φαινόµενο να µην µου δώσει τον λόγο επί προσωπικού, αναγκάζοµαι να αναφερθώ πρώτα σε αυτά τα θέµατα και
µετά να περάσω στα του νοµοσχεδίου.
Στο µεταξύ βέβαια προέκυψαν και άλλα. Τα περί γραναζιού
του συστήµατος επιστρέφονται εκεί απ’ όπου προήλθαν.
Επίσης, τα περί αναξιοπιστίας επιστρέφονται στον πρώην τσεκουροφόρο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος χρειάζεται πολλά καντάρια θράσος για να
αποκαλεί «ακραίους» τον ΣΥΡΙΖΑ και τη νεολαία του και του
οποίου το γνωστό παρελθόν, παρά την προσπάθεια να καλυφθεί
µε τις αλλεπάλληλες µεταγραφές σαν στρώσεις βερνικιού, αναδύεται κάθε φορά που ανοίγει το στόµα του, όπως σήµερα που
επιχείρησε να αµφισβητήσει το δικαίωµα του Βουλευτή «να µην
περιορίζεται» –όπως λέει κατά λέξη ο Κανονισµός- αλλά στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου να έχει πρόσβαση σε
κάθε δηµόσιο χώρο και µάλιστα σε χώρο που υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες να µην γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Νοµίζω ότι καταλαβαινόµαστε πολύ καλά.
Κύριε Υπουργέ, είχα προγραµµατίσει να ασχοληθώ µε το παράρτηµα του σηµερινού νόµου. Δεν ήξερα ότι θα βγει τόσο επίκαιρη η επιλογή µου. Το υπόδειγµα εγγράφου δικαιωµάτων λέει
«σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησής σας έχετε τα ακόλουθα
δικαιώµατα» και αναφέρεται στο δικαίωµα να έχει επαφή µε συνήγορο ο συλληφθείς ή κρατούµενος.
Θα φροντίσετε κύριε Υπουργέ, να µεταφραστεί αυτό το υπόδειγµα σε γλώσσα που αντιλαµβάνονται οι υπεύθυνοι της ΓΑΔΑ
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και των άλλων αστυνοµικών διευθύνσεων της χώρας; Διότι δεν
αντιλαµβάνονται τη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένο δεν την
αντιλαµβάνονται πλην τιµητικών εξαιρέσεων.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αντιθέτως, αυτό είναι
για πρόσθετη κατοχύρωση του κρατουµένου.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Κάθε τόσο, όπως και σήµερα, νεολαίοι διαµαρτύρονται, όπως διαµαρτυρήθηκαν σήµερα οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη
µεταχείριση που επιφυλάσσει στους πρόσφυγες. Είναι πρόσφυγες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν αντέχετε να προφέρετε τη λέξη, διότι σας θέτει προ των ευθυνών σας και µιλάτε για
µετανάστες ή ακόµα χειρότερα για λαθροµετανάστες.
Είναι µεταχείριση που υλοποιεί την όλο καµάρι δήλωση του
Πρωθυπουργού «τη λέξη λαθροµετανάστευση τη βάλαµε ως
προτεραιότητα στην ατζέντα και µε τακτικές αποτροπής επιπλέον που µέχρι σήµερα επίσης απαγορεύονταν», τακτικές που
και άλλοτε εφαρµόζονταν, αλλά τώρα έχουν ξεπεράσει κάθε
όριο µε τα πασίγνωστα τραγικά αποτελέσµατα που θα αποτελούν παντοτινό στίγµα γι’ αυτήν την Κυβέρνηση.
Πήγαν να διαµαρτυρηθούν λοιπόν οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ και
βρέθηκαν µε το πρόσωπο στο πεζοδρόµιο, τις χειροπέδες περασµένες και άγρια ξυλοκοπηµένοι.
Και στη ΓΑΔΑ παίχτηκε για άλλη µία φορά το γνωστό κρυφτούλι που παίζεται σε κάθε τέτοια περίπτωση, είτε αφορά κάποια διαµαρτυρία είτε αφορά επιχείρηση «σκούπα» -όποια νύχτα
έρθει η όρεξη στους υπεύθυνους να την πραγµατοποιήσουν- το
γνωστό κρυφτούλι µε συγγενείς και δικηγόρους που ζητούν να
δουν τους συλληφθέντες και παίρνουν τη µεγαλοφυή -ή απλά
εξυπνακίστικη- απάντηση «δεν είναι συλληφθέντες, γιατί δεν
τους έχουµε αποδώσει κατηγορίες, είναι προσαχθέντες και άρα
δεν υπάρχει λόγος να τους δει κανείς». Και µπορεί να συνεχίσουν
να παίρνουν την ίδια απάντηση οι συγγενείς και οι δικηγόροι για
τέσσερις, για οκτώ, για δώδεκα ή για περισσότερες ώρες.
Αναλάβετε λοιπόν, εσείς, κύριε Υπουργέ, να µεταφράσετε
αυτά που λέει, το υπόδειγµα εγγράφου σας σε γλώσσα κατανοητή στη ΓΑΔΑ –επαναλαµβάνω- διότι εγώ το προσπάθησα επανειληµµένα και απέτυχα οικτρά. Αναλάβετε να τους δώσετε να
καταλάβουν ότι δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ κράτησης και σύλληψης ως προς τα αναφερόµενα δικαιώµατα, µε πρώτο την επικοινωνία µε συνήγορο.
Και για τους λόγους που ανέφερα, θα πρέπει να προσδιορίσετε και µέσα σε πόσο χρόνο θα πρέπει να γίνει η επικοινωνία
µε συνήγορο, διότι ναι, µεν οι νοµικοί ισχυρίζονται ότι εννοείται
στο πρώτο άρθρο του υποδείγµατος πως αυτό γίνεται αµέσως
ή το συντοµότερο αλλά, όπως σας εξήγησα, στους χώρους που
προανέφερα, όχι µόνο κανένα δικαίωµα δεν «εννοείται», αλλά και
όταν αναφέρεται ρητά, χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση για να
µην παραβιάζεται. Και εδώ χρειάζεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ναι, από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ενδιαφέρονται για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Μακάρι να το κάνουν κι άλλοι!
Γι’ αυτό και στο σηµείο ΣΤ’ του ίδιου υποδείγµατος, στο οποίο
αναφέρεται «σε ορισµένες περιπτώσεις το δικαίωµα ενηµέρωσης
άλλων προσώπων για την κράτησή σας µπορεί να περιοριστεί
προσωρινά» θα πρέπει να προσδιορίσετε πόσο κρατά αυτό το
προσωρινά κι αν µεν πρόκειται για διερεύνηση υπόθεσης οργανωµένου εγκλήµατος, ίσως δικαιολογείται το µέτρο µε κάποιο
σαφές όριο πάντοτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, ζητώ πρώτον την ανοχή σας και δεύτερον να
µου δώσετε και τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δευτερολογία
δεν έχετε, κυρία συνάδελφε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Γιατί δεν έχω; Από πότε δεν έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλοι έχουν. Όποιος πρωτολογεί
έχει και δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Μιλάτε για κάθε θέµα. Εντάξει, σας σέβοµαι, αλλά φτάνει.
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Όταν πρόκειται όµως για κρατήσεις σαν τις σηµερινές ή σαν τις «σκούπες», επαναλαµβάνω, που
συµβαίνουν σωρηδόν –επαναλαµβάνω- σε γειτονιές της Αθήνας,
διευκρινίστε παρακαλώ προς κάθε κατεύθυνση αν επιτρέπεται
να αποκλείεται η επικοινωνία των προσαγόµενων µε οποιονδήποτε, να τους αφαιρούνται τα κινητά, να µην µπορούν να επικοινωνήσουν µε οικείους ή µη, για τους χρόνους που σας προανέφερα - οκτάωρα, δωδεκάωρα, όσο πάει- ακόµη κι αν πρόκειται
για ανήλικους.
Και πηγαίνω στο άρθρο 4 του κειµένου, κύριε Υπουργέ, στην
παράγραφο 4 που λέει ότι «ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει
δικαίωµα να παραιτηθεί από το δικαίωµα µετάφρασης εγγράφων
υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουµένως συµβουλευθεί συνήγορο ή ότι έχει µε άλλον τρόπο λάβει πλήρη γνώση των συνεπειών της παραίτησης. Η παραίτηση πρέπει να είναι προϊόν της
ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να µην περιέχει όρο ή
αίρεση».
Θα επαναλάβω το ρητορικό ερώτηµα: Ποια ελεύθερη βούληση
έχουν τα θύµατα του «Ξένιου Δία», του άλλου µεγάλου ονείδους
αυτής της Κυβέρνησης, όταν µεταφέρονται σιδηροδέσµια κατά
τριαντάδες ή πενηντάδες µε κακουργηµατικές κατηγορίες, ενώ
στα πραγµατικά περιστατικά δεν υπάρχει παρά µία διαµαρτυρία
ενάντια στις άθλιες και εξοντωτικές συνθήκες που υφίστανται
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης µε τα οποία έχει γεµίσει η Κυβέρνησή σας τη χώρα; Και ποια πλήρη γνώση για οτιδήποτε µπορούν να έχουν από τους έναν ή δύο συνηγόρους που τους
αναλαµβάνουν οµαδικά µισή ώρα πριν την έναρξη της δίκης;
Αλλά επειδή σε αυτήν τη χώρα οι αποτρόπαιες όψεις της φαλκίδευσης δικαιωµάτων δεν έχουν τέλος, θέτω σε γνώση σας,
κύριε Υπουργέ -και παρακαλώ παρακολουθήστε µε, γιατί δεν το
ξέρετε φαντάζοµαι κι αν το ξέρετε θα πρέπει να µας πείτε τι
µέτρο έχετε πάρει- ότι στο έντυπο της «έκθεσης απολογίας κατηγορούµενου µε διερµηνέα», του κατηγορούµενου για διακίνηση στην τραγική ιστορία του Φαρµακονησιού, παρ’ ότι Σύριος
κι αυτός και παρ’ ότι δηλώνει «είµαι κι εγώ µετανάστης» -έτσι το
µεταφράζει ο λιµενικός διερµηνέας, διότι ειδικά γι’ αυτόν χρησιµοποιείται λιµενικός διερµηνέας, από τα αγγλικά και θυµηθείτε
τι σχολίασα πριν για τη µη χρήση του όρου «πρόσφυγας»- και
παρ’ ότι λοιπόν λέει «πλήρωσα 400 ευρώ σε Τούρκους για να
έρθω», αυτός διώκεται µε στοιχείο ότι αυτός κρατούσε το τιµόνι
της ψαρόβαρκας.
Η τρίτη φράση λοιπόν αυτού του εντύπου, στα ελληνικά βεβαίως, µετά τα στοιχεία του και τη γνωστοποίηση των δικαιωµάτων του -υπό τη µορφή άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίαςείναι «αυτός εδήλωσε σε εµάς ρητά ότι παραιτείται απ’ όλα τα
δικαιώµατα αυτά κι ότι επιθυµεί να απολογηθεί αµέσως και χωρίς
συνήγορο ή» κενό διαγραµµένο.
Αντί λοιπόν για τον συνήγορο που θα συνεννοηθεί µε τον κρατούµενο, «ύποπτο ή κατηγορούµενο», για το αν θέλει µετάφραση
εγγράφων, ο διερµηνέας της υπηρεσίας εκµαιεύει µε αυτόν τον
τρόπο -για να µην χρησιµοποιήσω άλλη ορολογία- από τον κατηγορούµενο ότι δεν θέλει συνήγορο.
Το θεωρείτε νόµιµο και θεµιτό αυτό; Τι θα κάνετε για να σταµατήσουν αυτά τα απαράδεκτα φαινόµενα, κύριε Υπουργέ;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ψηφίζουµε τον νόµο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Θα απαιτήσετε να βρίσκεται στις
εισόδους και στις εξόδους και σε κάθε αστυνοµικό τµήµα της
χώρας µεταφρασµένο στις γλώσσες, που γνωρίζουµε πλέον ότι
απαιτείται, κάθε έντυπο που τώρα συµπληρώνεται µε αυτό τον
τρόπο, εξ ονόµατος ανθρώπων που µπορεί να είναι και αθώοι;
Θα απαιτήσετε η εν λόγω φράση να απαλειφθεί ή, αν το θεωρείτε απαραίτητο, να βρίσκεται σε άλλο έντυπο, µεταφρασµένο
φυσικά, ώστε να φαίνεται η ιδιαίτερη βαρύτητα;
Καταθέτω στα Πρακτικά τα σχετικά έγγραφα µαζί µε όλες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, αφήστε µε να συγκεντρωθώ
και να τελειώσω την πρότασή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώστε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Τα καταθέτω, λοιπόν, µαζί µε όλες
τις καταθέσεις, οι οποίες αµφισβητούνται από πάρα πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως πλαστές και οι οποίες
διέρρευσαν γιατί άραγε και δηµοσιοποιήθηκαν σε κυριακάτικα
φύλλα και στο διαδίκτυο;
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αφροδίτη Σταµπουλή καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Σταµπουλή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να πάρετε τα µέτρα και προς τα δύο Υπουργεία που εµπλέκονται, το
Δηµόσιας Τάξης και το Ναυτιλίας και Αιγαίου, ώστε αυτά που θα
ψηφίσουµε εδώ να µη µείνουν κενό γράµµα, αλλά να εφαρµοστούν εκεί που πρέπει να εφαρµόζονται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Σταµπουλή.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω τη νοµοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία την οποία ήδη έχουµε εξαγγείλει. Απαλείφουµε την παράγραφο 4.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να κατατεθεί,
παρακαλώ, στα Πρακτικά και να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ στα πρωινά γεγονότα µε το ζήτηµα
του επεισοδίου που έγινε στο γραφείο του συναδέλφου κ. Βαρβιτσιώτη. Ελπίζω ότι εξαντλήθηκε το θέµα. Θα παρακαλούσα, αν
ήταν δυνατό, να µην αναφερθούµε ξανά πια. Αν χρειαστεί, βεβαίως, θα είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω και εγώ.
Θα ήθελα στο νοµοσχέδιο αυτό, εν όψει της τροπολογίας, να
προσθέσουµε στον τίτλο του «και άλλες διατάξεις». Εν όψει της
τροπολογίας έχουµε και άλλες διατάξεις και παρακαλώ να σηµειωθεί.
Θα αναφερθώ σύντοµα στο νοµοσχέδιο -αν και το έχουµε
εξαντλήσει- και σε µερικές παρατηρήσεις τις οποίες έχω σηµειώσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Όπως µου δόθηκε η ευκαιρία να πω και στην επιτροπή, µε το νοµοσχέδιο που συζητείται
σήµερα επιδιώκεται η ενσωµάτωση στο δίκαιό µας των δύο οδηγιών, της 2010/64 και 2012/13, που είναι σχετικές µε το δικαίωµα
των υπόπτων και των κατηγορουµένων, αφ’ ενός µεν σε διερµηνεία και σε µετάφραση των εγγράφων της διαδικασίας η πρώτη
και η δεύτερη στην ενηµέρωση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
Όπως επισηµαίνεται και στο προοίµιο και των αυτών οδηγιών,
η υλοποίηση της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων
ποινικών υποθέσεων προϋποθέτει ότι τα κράτη-µέλη έχουν αµοιβαία εµπιστοσύνη στα αντίστοιχα συστήµατα απονοµής της δικαιοσύνης και αυτό προσπαθούµε να κατοχυρώσουµε και µε τις
οδηγίες. Δεν θα σας κουράσω άλλο µε το προοίµιο.
Η ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης προϋποθέτει την ύπαρξη λεπτοµερών κανόνων για την προστασία των δικονοµικών δικαιωµάτων που προβλέπονται τόσο από το Χάρτη των Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Αυτόν, εποµένως, τον στόχο υπηρετεί και το σχέδιο νόµου που συζητείται
σήµερα, την ενδυνάµωση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών.
Είναι γνωστό ότι στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας περιέχονται
διατάξεις σχετικά µε τα δικαιώµατα των υπόπτων και των κατηγορουµένων.
Θα αναφερθώ µετά στους υπόπτους, κύριε Καθηγητά.
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, κινούµενο προς την κατεύθυνση που αναφέρθηκε ανωτέρω, ενισχύει τα εν λόγω δικαιώµατα και διευρύνει την προστασία τους, ειδικά στους αδύναµους.
Αναφέροµαι όχι µόνο στους οικονοµικά αδύναµους, αλλά και σε
αυτούς οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, είτε ως πρόσφυγες
είτε ως παράνοµοι µετανάστες, αν και στην πράξη αρκετά από
τα ζητήµατα που ρυθµίζονται µε τις προτεινόµενες διατάξεις αντιµετωπίζονται µε επιτυχία.
Στη συνέχεια είχα σκοπό να αναφερθώ σε µια-µια από τις διατάξεις. Δεν θα το κάνω, όµως, γιατί στις περισσότερες συµφωνούµε και έτσι δεν βλέπω τον λόγο να το συζητήσουµε περαιτέρω. Θα ήθελα να αναφερθώ µονάχα σε αυτές όπου υπήρξαν µερικοί ενδοιασµοί ακόµα. Συγκεκριµένα, θα ήθελα να αναφερθώ, κατ’ αρχάς, στο άρθρο 6 για τα έξοδα. Όπως θα δείτε
εκεί, στο άρθρο 6 -και αναφέροµαι στον κ. Κοντονή που ίσως να
µην το πρόσεξε- λέµε για τα έξοδα διερµηνείας, καθώς και τα
έξοδα της µετάφρασης ότι βάρυναν το δηµόσιο. Με την τροπολογία, όπως βλέπετε, λέµε ότι «κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω έξοδα
της µετάφρασης», όχι και της διερµηνείας, επειδή µπορεί να είναι
ογκωδέστατα και να κρίνεται κάποιος ότι ενδεχοµένως να έχει
την οικονοµική δυνατότητα και δεν βλέπουµε τον λόγο γιατί να
µην επιβαρύνεται. Πολύ σωστά το είπε και η κ. Κανέλλη στο σηµείο αυτό.
Για όλα, λοιπόν, πάντοτε βαρύνεται το δηµόσιο. Αυτός είναι ο
κανόνας.
Σχετικά µε τη γραπτή µετάφραση ο κανόνας παραµένει πάλι
στο δηµόσιο, προστέθηκε µόνον ότι «στην περίπτωση που ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα»
και αυτό το βάρος φυσικά -µπορούµε να το πούµε και µε κάποια
εγκύκλιο- πάλι ανήκει στο δηµόσιο και όχι στον επικαλούµενο την
αδυναµία του. Άρα, ο κανόνας είναι ότι είναι από το δηµόσιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο άρθρο 12 έγινε µία αναφορά. Αναφερθήκατε «στα µέτρα
προστασίας των µαρτύρων που προβλέπονται σε υφιστάµενες
διατάξεις», παραδείγµατος χάριν στο αδίκηµα της οργάνωσης
εγκληµατικής οργάνωσης 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα ή
στη νοµοθεσία των ναρκωτικών. Η διατύπωση της οδηγίας είναι
πολύ ευρύτερη. Αν δείτε λίγο τις διατάξεις και πάτε και στην οδηγία, θα δείτε πόσο ευρύτερη και ότι κατοχυρώνει περισσότερο,
ώστε µε αυτόν τον τρόπο να καλυφθούν και όλα τα άλλα αδικήµατα που δεν υπάγονται ως προς τις συνθήκες τέλεσής τους στις
διατάξεις των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα.
Επιπλέον, η φράση «ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη
ζωή ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα άλλων προσώπων» δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται µόνο σε µάρτυρα, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ενσωµατώνεται δηλαδή στην οδηγία, όπως
έχει η παράγραφος 3 του άρθρου 101. Δηλαδή η παράγραφος
103 δεν αναιρεί την 101, ίσα-ίσα που νοµίζω ότι διευρύνει τα δικαιώµατα.
Τώρα πάλι στο άρθρο 12 υπάρχει µια επιφύλαξη -δεν είναι αρνητικός- από την πλευρά του εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για την αιτιολογία -και εδώ αναφέροµαι και στον κ.
Καπερνάρο- για το 139 της Πολιτικής Δικονοµίας. Θα σας το διαβάσω λίγο, για να το έχουµε πρόχειρο. Λέει ότι «οι αποφάσεις,
τα βουλεύµατα, καθώς και οι διατάξεις του ανακριτή, του εισαγγελέα πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εµπεριστατωµένα». Συνεπώς κάθε διάταξη πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Εάν δεν είναι,
του δίδετε το δικαίωµα να προσφύγει. Και αναφέροµαι και σε
αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Καπερνάρο. Συνεπώς, νοµίζω
ότι υπάρχει πλήρης κατοχύρωση. Εάν είναι κάτι ασαφές ή δεν
είναι σωστό, µπορεί να προσφύγει, οπότε ένα ανώτερο όργανο
θα το κρίνει και έτσι υπάρχει µια πλήρης κατοχύρωση.
Παράλληλα µε τη νοµοτεχνική βελτίωση την οποία κάναµε, νοµίζω ότι ικανοποιήθηκε και το αίτηµά σας, ούτως ώστε να διευκρινιστούν περισσότερα για τις υποκείµενες σε δικαστικό έλεγχο
αρχές που τις αφαιρέσαµε και είπαµε µόνο για τις δικαστικές.
Τώρα, γι’ αυτό που είπε η συνάδελφος για το παράρτηµα και
την επικοινωνία. Μα, η επικοινωνία που γίνεται νοµίζω ότι κατοχυρώνει έτι περαιτέρω τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο. Και γι’
αυτό βλέπει ότι όταν θέλει να παραιτηθεί από ένα δικαίωµα, τι
λέµε; Ότι πρέπει να συµβουλευτεί το δικηγόρο του.
Τώρα, όσον αφορά το άλλο το ζήτηµα µε ποιους θα έρχεται
σε επαφή, αναφέρεται ρητά: «µε οικεία πρόσωπα ή µε συγγενείς» . Εάν θέλει κι ένα τρίτο πρόσωπο και απαγορευθεί -που δεν
νοµίζω να απαγορευτεί, γιατί και εκεί µπορεί να προσφύγει- µπορεί και µέσω του συγγενούς του που θα έχει έρθει σε επικοινωνία
κάποια στιγµή να ζητήσει να έρθει σε επαφή και µε έναν άλλον ή
να µεταφέρει µία παραγγελία, η οποία θα χρειαστεί.
Τώρα, για το θέµα του υπόπτου θα ήθελα να πω ότι είναι µία
έκφραση η οποία χρησιµοποιείται στο δίκαιο µας. Βέβαια δεν θα
πω -και πολύ σωστά είπε ο κ. Πανούσης, ο κύριος καθηγητήςότι αναφέρεται πολλές φορές σε συγκεκριµένα αδικήµατα και
προφανώς εννοείται το 337 που λέει για την ψευδορκία του υπόπτου. Αναφέρεται όµως και σε άλλες διατάξεις. Εάν δείτε στην
ποινική δικονοµία, η λέξη «ύποπτος» αναφέρεται πάρα πολλές
φορές. Πρόχειρα µπορώ να σας πω ότι σε πολλές διατάξεις αναφέρεται ότι είναι «ύποπτος φυγής» ή «ύποπτος απόδρασης»,
κ.λπ.. Αυτή είναι µία έκφραση, ένας χαρακτηρισµός που καθιερώθηκε στο δίκαιο, γιατί ενδεχοµένως να υπάρχουν κάποιες υποψίες.
Τώρα, για το θέµα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης τα είπαµε
στην επιτροπή. Θα µας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούµε πάλι.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια µονάχα για τις άλλες διατάξεις της
τροπολογίας.
Όσον αφορά την πρώτη διάταξη, δεν αυξάνουµε τις θέσεις
των δικαστικών λειτουργών τώρα. Το έχουµε ήδη ψηφίσει.
Απλώς ήταν να γίνει η υλοποίηση της διάταξης αυτής το επόµενο
έτος, το 2015. Επειδή όµως υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες,
πρέπει να δηµιουργηθούν περισσότερα ποινικά δικαστήρια εν
όψει της επικείµενης παραγραφής πολλών υποθέσεων αλλά και
του φόβου µήπως καταληφθούν από το δεκαοκτάµηνο πάρα
πολλοί κατηγορούµενοι. Το δεκαοκτάµηνο, όπως ξέρετε, λόγω
της συνταγµατικής επιταγής δεν µπορεί να τροποποιηθεί εάν δεν
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αλλάξει το Σύνταγµα και βεβαίως δεν είναι στόχος να αλλάξει το
Σύνταγµα, γιατί είναι καλός ο χρόνος αυτός. Έπρεπε, λοιπόν, να
δηµιουργηθούν περισσότερα ποινικά ακροατήρια.
Αυτό που είπα, κυρία Κανέλλη, και στην επιτροπή είναι ότι πιλοτικά θα γίνει µόνο για την Αθήνα. Μην ξεχνάτε όµως, επειδή
είπατε ότι είστε αντίθετη µε το ποινικό δικαστήριο, ότι δεν είναι
κακό όταν τους δικαστές τους επιλέγει η ολοµέλεια. Προσέξτε,
η ολοµέλεια και όχι η διοίκηση. Υπάρχει αντικειµενικότητα.
Εξάλλου, µην ξεχνάτε ότι ποινικά υπάρχουν και τώρα, βέβαια
ως προς τον Πρόεδρο µόνο, ο οποίος είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Τι πειράζει να είναι και οι τρεις δικαστές να εξοικειώνονται µε το αντικείµενο; Θα βγαίνουν πιο γρήγορα οι αποφάσεις. Και το σκέπτοµαι να είναι µόνο για µία διετία. Αυτοί θα
εναλλάσσονται εκ περιτροπής µε απόφαση της ολοµέλειας, δεν
θα είναι µόνιµοι. Οπότε πιστεύω να αρθούν οι αµφιβολίες σας γι’
αυτό το θέµα.
Όσον αφορά τη δεύτερη διάταξη της τροπολογίας, προτείναµε τη ρύθµιση για να έρθουν οι δικαστές από τη σχολή, να συντοµευθεί ο χρόνος λίγο. Το κάναµε αυτό να συντοµευθεί λίγο
από τη θεωρητική και λίγο από την πρακτική για να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα στον πρώτο βαθµό, εν όψει τού ότι πρέπει
να γίνουν προαγωγές στο δεύτερο βαθµό, δηλαδή πρέπει να γίνουν εφέτες οι αντιεισαγγελείς εφετών για να στελεχώσουν τα
δικαστήρια και οι πρωτοδίκες να γίνουν πρόεδροι πρωτοδικών.
Άρα, θα είχαµε ένα κενό στα πρωτοδικεία.
Το είδαµε πάρα πολύ προσεκτικά αυτό και µε τον πρόεδρο του
Αρείου Πάγου το µελετήσαµε για να δούµε ποια είναι η καλύτερη
λύση και είδαµε ότι πρέπει να το κάνουµε και αυτό. Οι θέσεις,
όµως, έχουν ψηφιστεί µε προηγούµενη διάταξη.
Την τέταρτη διάταξη την αποσύραµε.
Στην τρίτη διάταξη, που είπατε, της τροπολογίας γίνεται πρόβλεψη για τις δίκες αυτές. Μα, υπήρχαν αυτές και στον προηγούµενο κώδικα. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό ότι τα έξοδα
υποβάλλονται σε βάρος του αιτούντα. Και αυτό γινόταν για να
µην υπάρχουν καταχρηστικές ασκήσεις, αφού υπάρχει τελεσίδικη, οριστική απόφαση υπέρ του νικήσαντος διαδίκου. Παρατηρήθηκε πολλές φορές να έρχεται ο αιτών, ο οποίος έχει χάσει
τη δίκη, να κάνει αναστολές για να παρακωλύει τη διαδικασία,
ενώ έχει καταψηφιστική απόφαση η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη. Γιατί αν δεν είναι τελεσίδικη, δεν είναι εκτελεστός τίτλος.
Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά αυτήν την τροπολογία.
Όσον αφορά την άλλη τροπολογία την οποία κατέθεσε ο κ.
Πανούσης και υπεραµύνθηκε και ο συνάδελφος ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης, είναι σωστή. Λέµε, όµως, να µην την ψηφίσουµε τώρα,
κύριε Πανούση, όχι γιατί είναι εκπρόθεσµη, αλλά εν όψει ότι θα
έρθει ο Κώδικας Συµβολαιογράφων, να το δούµε τότε εκεί συνολικά.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµεθα στις δευτερολογίες. Απ’ ό,τι ξέρω έχετε ζητήσει,
κύριοι συνάδελφοι, να δευτερολογήσετε.
Κυρία Μάνη…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πότε τον ζητήσατε; Θα πάρετε τη δευτερολογία σας τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά την έναρξη της οµιλίας του
κ. Αθανασίου ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν σας είδα.
Αλλά θα ξεκινήσουµε τη σειρά µε τους εισηγητές.
Η κ. Μάνη έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είπαµε ότι θα
ξεκινήσουµε από την αρχή µε τους εισηγητές και µε τη σειρά οι
Κοινοβουλευτικοί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν είµαι εισηγήτρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καλά, εντάξει,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχετε τη δευτερολογία σας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει κάποιος λόγος να µην
πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν υπάρχει. Είπα να το πάρουµε µε τη σειρά και να πάµε λίγο οµαλά. Δεν
υπάρχει κανένας λόγος.
Έξι λεπτά έχετε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε.
Και το ότι δεν απαντήσατε, ανεξαρτήτως του ότι δεν σας τιµά,
είναι πολύ ανησυχητικό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για ποιο πράγµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι πολύ ανησυχητικό, κύριε
Αθανασίου.
Διότι, σήµερα ο κ. Δένδιας πρωί-πρωί από την εκποµπή του κ.
Πορτοσάλτε, ξέρετε τι είπε; Είπε «η ποιότητα των παρανόµων
µεταναστών που δέχονται οι Έλληνες είναι τραγική». Αυτό είπε
ο κ. Δένδιας. Είπε ακόµη: «Ο µετανάστης της Σοβιετικής Ένωσης
που πάει στη Σουηδία έχει ένα µορφωτικό επίπεδο. Εµείς αντιµετωπίζουµε µετανάστες από το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν
µε µία άλλη κουλτούρα, από έναν άλλο κόσµο. Αυτή είναι η δική
µας ατυχία. Σκεφτείτε ποια ήταν η κατάσταση τον Αύγουστο του
2012 πριν ξεκινήσει ο «Ξένιος Δίας».».
Πως επιτρέπετε στον εαυτό σας από τη θέση…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, είµαι στη Βουλή. Δεν ακούω ραδιόφωνο εδώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλετε να µου απαντήσετε; Εγώ
δεν έχω καµµία αντίρρηση, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Υπουργός
λέει ότι ήταν στη Βουλή και ότι δεν έχει ακούσει τον κ. Δένδια.
Να σας ενηµερώσω λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εν πάση περιπτώσει, δεν θα απαντήσει ο κ. Αθανασίου για τον κ. Δένδια. Δεν
είναι λογική αυτή να απαντάει ο καθένας για κάποιον άλλον.
Εσείς κάντε την τοποθέτησή σας, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς ξέρετε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν ξέρω
εγώ. Κι εγώ τοποθετούµαι εµµέσως, αλλά σάς λέω και πάλι, συνεχίστε εσείς και ο κύριος Υπουργός θα απαντήσει κατά το δοκούν, κατά πως νοµίζει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
Απλώς, παρακαλώ να έχω και τον αντίστοιχο χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Κωνσταντοπούλου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτές είναι ακραίες ρατσιστικές δηλώσεις, κύριε Αθανασίου.
Σήµερα το πρωί οι φοιτητές, οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ, διαµαρτυρήθηκαν γι’ αυτόν ακριβώς τον ρατσισµό. Και διαµαρτυρήθηκαν έξω από το γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη και υπήρξε και
επίδοση ψηφίσµατος διαµαρτυρίας στο γραφείο του. Δεν υπήρξε
καµµία επίθεση, όπως έσπευσε να επινοήσει ο κ. Βορίδης. Τις
ξέρει αυτές τις πρακτικές της «λάσπης». Είναι οι πρακτικές µαύρων καθεστώτων. Είναι οι πρακτικές και του κ. Δένδια.
Ο κ. Δένδιας διαβεβαίωνε ότι οι συλληφθέντες και βασανισθέντες, µετά την αντιφασιστική, θυµίζω, µοτοπορεία τον Οκτώβρη
του 2012, ότι δεν έχουν υποστεί τίποτα. Έλεγε ότι έχει πρόσβαση
στις ιατροδικαστικές εκθέσεις και ότι θα κάνει µήνυση στην
«GUARDIAN» που τόλµησε να µιλήσει για βασανισµούς. Επίσης,
ο κ. Δένδιας, προφανώς και η Κυβέρνησή σας, έκοψε την εκποµπή του κ. Αρβανίτη και της κ. Κατσίµη, που τόλµησαν να κάνουν κριτική γι’ αυτήν την αναντιστοιχία του κ. Δένδια.
Ο κ. Δένδιας, λοιπόν, εµφανίζεται ως µάρτυρας και µάλιστα
διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν βασανισµοί εκεί που υπάρχουν
και πιστοποιούνται ιατροδικαστικώς. Ο κ. Βορίδης, ο πρώην τσεκουροφόρος, ακτιβιστής της δεξιάς όπως λέει ο ίδιος, αρχίζει
και εικοτολογεί µέσα στη Βουλή, µιλώντας για ενδεχόµενο επίθεσης στο γραφείο του Βουλευτή.
Λυπάµαι πάρα πολύ που άκουσα από τον κ. Τσούκαλη να υιοθετούνται αυτά τα σενάρια και να µιλά ακόµη, αν κατάλαβα καλά,
για την οικία του κ. Βαρβιτσιώτη και την οικογένειά του. Πραγµατικά, λυπάµαι για λογαριασµό του κ. Τσούκαλη και γι’ αυτά
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που είπε.
Βέβαια θέλω να θυµίσω, επειδή κάνατε αυτήν την απρεπέστατη αναφορά στην υπόθεση της ΕΡΤ, για την οποία σας ενηµέρωσα προσωπικά για το τι συνέβη από αυτό εδώ το Βήµα και
για την οποία εκκρεµεί καταγγελία, η οποία ερευνάται. Προφανώς, εσείς δεν θέλετε να ενηµερωθείτε γι’ αυτήν την καταγγελία,
γιατί προφανώς έχετε ιδίαν άποψη και αντίληψη σε στοίχιση µε
τον κ. Σταµάτη, ο οποίος είχε πει τότε, κύριε Αθανασίου, στην
Ολοµέλεια αυτά που λέει και ο κ. Βορίδης, ότι δήθεν κάποια
οµάδα Βουλευτών, επικεφαλής πολιτών, εισέβαλε στην ΕΡΤ.
Αυτά είπε σε αυτό εδώ το Βήµα και επικαλέστηκε πάλι τον κ. Δένδια.
Αυτά λοιπόν τα σενάρια, τα οποία δηµιουργείτε µε τόση ευκολία και εν συνεχεία διαψεύδονται από τα ντοκουµέντα και τα επίσηµα στοιχεία, είναι σενάρια που εφάρµοζε η χούντα, είναι
σενάρια που εφαρµόζουν τα ακραία καθεστώτα, είναι λογικές και
πρακτικές κρατικής τροµοκρατίας και αστυνοµοκρατίας.
Γιατί έπρεπε να κρατηθούν σαράντα επτά νέα παιδιά τόσες
ώρες χωρίς πρόσβαση; Για λόγους παιδαγωγικούς; Για να τους
πείτε όλοι εσείς οι σώφρονες ότι δεν κάνει και να πολυδιαµαρτύρονται όταν παραβιάζονται τα δικαιώµατα στη χώρα µας και
όταν έχουµε νεκρά παιδιά και νεκρές µητέρες; Για να τους πείσετε να φύγουν από το δρόµο, να µη διαµαρτύρονται, να µη συγκεντρώνονται, να µη διαδηλώνουν, διότι θα τους προσαγάγετε
και θα τους κλειδώσετε και δεν θα τους αφήνετε να επικοινωνήσουν µε τους γονείς τους, µε τους συνηγόρους τους, µε Βουλευτές που ζητούσαν επί πάρα πολύ ώρα να έχουν επικοινωνία.
Αυτήν την παιδαγωγική εφαρµόζετε ως νέοι µέντορες της νέας
γενιάς; Σας έχει απορρίψει η νέα γενιά. Ευτυχώς σας έχουν
απορρίψει και οι νέοι και οι φοιτητές και έχουν ως αναφορά…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, αν γίνεται, να σταµατήσει ο κώδωνας και να έχω την ανοχή που είχαν και οι άλλοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλω να µου
πείτε πόσα λεπτά θέλετε ακόµα και θα το κάνω. Η ανοχή µου
υπάρχει και το ξέρετε. Τώρα, πόσων λεπτών θα είναι αυτή η
ανοχή µου…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι δυσάρεστο να µιλάµε υπ’
αυτή την υπόκρουση. Αν εσάς σάς διευκολύνει, να το αφήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ δεν έχω
πρόβληµα, αλλά θέλω να µου πείτε σε πόσα λεπτά θα τελειώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω τρία-τέσσερα λεπτά
ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Τρία
λεπτά σας βάζω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ. Εξάλλου υπάρχουν
και τα δύο λεπτά που µε διέκοψε ο κ. Αθανασίου και εσείς παρεµβαίνοντας σ’ όλη εκείνη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν ήταν δύο
λεπτά. Ένα δευτερόλεπτο ήταν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλώς, κυρία Πρόεδρε. Φαίνεται
ότι είναι οχληρά αυτά που λέω, οπότε θα τα περιορίσω και θα τα
πω πολύ γρήγορα.
Θα πω, λοιπόν, ότι από τα σαράντα επτά πρόσωπα, τα σαράντα έξι έχουν αφεθεί ελεύθερα, οπότε µάλλον τα σενάριά σας
δεν ευσταθούν και πρέπει να απολογηθείτε και να εξηγήσετε τι
εννοούσατε και πώς µιλήσατε για επίθεση µετά από πάρα πολλή
ώρα που σάς ζητούσαµε να τοποθετηθείτε εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Επίσης, πρέπει να εξηγήσετε τι είδους αντίληψη είναι αυτή που
βάζει την Αστυνοµία πάνω από τη δικαιοσύνη, διότι αυτά τα
οποία είπατε, κύριε Αθανασίου, επιτρέψτε µου να πω ότι δεν τα
γράφει κανένα Σύνταγµα και καµµία Ποινική Δικονοµία και πουθενά δεν λέει ότι είναι ανέλεγκτος και ανεξέλεγκτος ένας αστυνοµικός µηχανισµός και ότι δήθεν αυτό αποτελεί θεσµό που δεν
κάνει να τον ελέγξουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ το είπα αυτό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επίσης, θέλω να δώσετε µία εξή-
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γηση και σας µιλώ εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
µε πάρα πολλή σοβαρότητα και αυστηρότητα. Θα περιµένω την
απάντησή σας και θα τοποθετηθώ. Αυτά τα οποία είπατε για την
εισαγγελία του Αρείου Πάγου και για τον Άρειο Πάγο, τα είπατε
εξ ονόµατός τους; Εκπροσωπείτε ή µεταλαµπαδεύετε ή µεταφέρετε στο Κοινοβούλιο κάποια ενόχληση ή κάποια τοποθέτηση
της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ή του Αρείου Πάγου και είστε
εκπρόσωπός τους; Θεωρώ ότι αυτό αποκλείεται. Σας λέω ότι
αυτό προσβάλλει κατάφωρα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Σας λέω ότι είναι ανήκουστο να ενοχλείται οποιοσδήποτε. Καταλαβαίνουµε την ενόχληση του ΠΑΣΟΚ, αλλά οποιοσδήποτε µη
έχων τη «µύγα» δεν µπορεί να ενοχλείται όταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θεσµικά αποφασίζει να απευθυνθεί στις θεσµοθετηµένες αρχές της δικαιοσύνης. Φυσικά δεν θα αποφασίσετε εσείς,
ούτε και κανείς άλλος, τη σειρά και το χρόνο κατά τον οποίο θα
γίνουν αυτές οι θεσµικές επαφές από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που είναι ο τέταρτος θεσµικός «πυλώνας»
του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος στο οποίο εγώ τουλάχιστον
πιστεύω. Τα λέω αυτά για να µην παρεξηγούµαστε. Από πού κι
ως πού έρχεστε ως Υπουργός και πρώην δικαστής να µεταφέρετε εδώ υποτιθέµενη ενόχληση και υποτιθέµενο πρόβληµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Νοµίζω ότι µε
κοροϊδεύετε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχω την εντύπωση ότι
µε κοροϊδεύετε. Θα σας δώσω το ένα λεπτό, αλλά νοµίζω…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Να µην έχετε αυτή την εντύπωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Την έχω. Εσείς
µου τη δίνετε αυτή την εντύπωση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Επειδή µε
προσβάλλετε κατ’ επανάληψη, εγώ κλείνω. Θα σας ζητήσω την
τριτολογία µου µετά. Εσείς ξέρετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να κρατάτε το
χρόνο ακριβώς, γιατί ξέρετε πολύ καλά πόσες φορές παρεµβαίνετε και πόσες φορές υπάρχει ανοχή από το Προεδρείο και κάνετε τον κόσµο να νοµίζει ότι δεν σας σεβόµαστε. Και σας
εκτιµάµε και σας σεβόµαστε, αλλά κι εσείς θα σέβεστε τις διαδικασίες. Κλείστε τη σκέψη σας και τελειώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω εξ
ονόµατος τίνος µιλάτε. Στη Βουλή αυτήν τη στιγµή είµαστε ένας,
δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα Βουλευτές κι
εσείς, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είκοσι έξι
λεπτά µιλήσατε, κυρία Κωνσταντοπούλου και αφήστε τα αυτά.
Είµαστε και παραπάνω, και αυτοί είναι που µας παρακολουθούν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δέκα Βουλευτές είµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποιος είναι
µόνο εδώ; Και µη µετράτε τα κεφάλια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δέκα Βουλευτές είµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ τουλάχιστον δεν βιάζοµαι.
Και επειδή θεωρώ προσβλητικά αυτά που είπατε, εγώ θα κατέβω
από το Βήµα. Θα ζητήσω να µου δώσετε την τριτολογία µου
όποτε κρίνετε. Και θα σας πω ότι µε αυτόν τον τρόπο δεν έχετε
απευθυνθεί σε κανέναν σήµερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί εισπράττω από εσάς..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα εκτιµάτε κι
εσείς αυτά που πρέπει να εκτιµάτε, λοιπόν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν καταλαβαίνω γιατί εισπράττω από εσάς ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος αυτήν τη
µεταχείριση, όταν υπάρχει ένα τέτοιο µείζον ζήτηµα.
Όταν κρίνετε, λοιπόν, θα µου δώσετε το λόγο για την τριτολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αν µου επιτρέπετε, µείζονα ζητήµατα, όση ώρα είµαι στην Έδρα, αναφέρθηκαν
πάρα πολλά και δεν είναι µόνο ένα. Και πάντως εγώ µέχρι στιγ-
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µής δεν άκουσα κανέναν συνάδελφο δυστυχώς, πέραν από τον
Υπουργό, να τοποθετείται επί του νοµοσχεδίου. Κι έρχεται κάποια στιγµή η ώρα για να κρίνεται και το Προεδρείο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με συγχωρείτε, αλλά απαντάτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Προεδρείο,
λοιπόν, δέχεται πυρά –και όχι µόνο η παρούσα που προεδρεύω
τώρα- και δέχεται βολές κάθε φορά που δεν γίνεται αυτό που ζητάει ο κάθε Βουλευτής, πολλές φορές και από τον πρώην Πρόεδρο και από πολλούς άλλους.
Εν πάση περιπτώσει, για να σεβόµαστε ο ένας τον άλλον και
τις διαδικασίες να τις κρατάµε, όσο και αν πονάνε, και βέβαια και
το χρόνο. Ο χρόνος που χτυπάει σηµαίνει κάτι. Θα πείτε αυτά
που θέλετε, θα κρίνετε εσείς ποια θέλετε να πείτε, ποια θεωρείτε
ότι είναι πρωτεύοντα για εσάς για να εκφράσετε την άποψη του
κόµµατος κι εσάς προσωπικά, αλλά όχι σε βάρος της διαδικασίας, άλλων συναδέλφων και βέβαια του Προεδρείου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µπορούσα να έχω τον λόγο
για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε ένα
λεπτό για να απαντήσετε και να προχωρήσουµε. Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι αυτό
το οποίο µόλις κάνατε, υπερβαίνει αυτά που µπορείτε να κάνετε
από τη θέση του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έτσι κρίνετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
Δεν χρησιµοποιούµε τη θέση του Προέδρου για να κάνουµε
προσωπική επίθεση µε αυτόν τον τρόπο σε οποιονδήποτε Βουλευτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω, λοιπόν, ότι υπερβήκατε
τα εσκαµµένα όρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έτσι νοµίζετε
εσείς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και από εκεί και πέρα, στην
άδεια Βουλή δεν υπάρχουν αυτοί που λέτε ότι ενοχλούνται εις
βάρος τον οποίων υποτίθεται ότι εγώ διεκδίκησα να µιλήσω για
ένα µείζον ζήτηµα. Θα µου πείτε ποιοι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είπα τίποτα
τέτοιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λέτε «εις βάρος των άλλων Βουλευτών». Για δείξτε τους µου αυτούς που ενοχλούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Καθίστε κάτω. Καταλάβαµε τι θέλετε να
πείτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δείξτε ποιους ενοχλείτε που
είναι εις βάρος ποιων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, ωραία.
Εντάξει. Μας πείσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιοι έχουν άλλη δουλειά και
κάτι άλλο να κάνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μας πείσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Περιµένω την τριτολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα πάρετε τα
τρία λεπτά που έχετε. Και αν τα έχετε και αυτά, γιατί έχετε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν τον έχω ξεπεράσει. Έχω
µιλήσει λιγότερο από όλους τους άλλους Κοινοβουλευτικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κυρία Μάνη.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατατέθηκε
από τον κύριο Υπουργό µία νοµοτεχνική βελτίωση σύµφωνα µε
την οποία τα έξοδα µόνο της µετάφρασης, όταν ο ύποπτος ή ο
κατηγορούµενος δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί την ελληνική
γλώσσα, θα επιβαρύνουν τον ίδιο τον ύποπτο ή κατηγορούµενο
εφόσον αποδεδειγµένα µπορεί αυτός να καταβάλει αυτές τις δαπάνες.
Άκουσα τον συνάδελφο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Κοντονή,
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να δηλώνει έκπληκτος µε την κατάθεση της νοµοτεχνικής βελτίωσης.
Να του θυµίσω ότι το θέµα είχε τεθεί και κατά τις συνεδριάσεις
της επιτροπής και µάλιστα δεν διατυπώθηκε καµµία αντίρρηση.
Το είχε θέσει και ο κύριος Υπουργός και µάλιστα το είχε αναλύσει
διεξοδικά το συγκεκριµένο θέµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Από εµάς είχε τεθεί; Το είχαµε πει
στην επιτροπή ότι δεν δεχόµαστε αλλαγές επί του θέµατος
αυτού.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Όχι, κύριε συνάδελφε. Μην
δηλώνετε έκπληκτος ότι κατατέθηκε νοµοθετική βελτίωση. Είχε
τεθεί και στη συνεδρίαση της επιτροπής το θέµα.
Πέραν αυτού, δεν βρίσκω προσωπικά κανένα παράδοξο, όταν
ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει την οικονοµική δυνατότητα
να καταβάλει τα έξοδα της µετάφρασης, για ποιο λόγο να επιβαρυνθεί το ελληνικό δηµόσιο και συνεπώς ο ελληνικός λαός µε
αυτές τις δαπάνες.
Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 12, είναι γνωστό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι όλα τα συνταγµατικώς κατοχυρωµένα
θεµελιώδη δικαιώµατα έχουν την ίδια τυπική ισχύ. Εν προκειµένω
την ίδια τυπική ισχύ έχει το δικαίωµα δικαστικής προστασίας
αλλά και το δικαίωµα στη ζωή.
Για την προστασία δε όλων αυτών των θεµελιωδών δικαιωµάτων και την ανάσχεσή τους είναι θεµιτό να τίθενται κάποιες
φορές περιορισµοί, αρκεί αυτοί να υπόκεινται σε περιορισµούς
οι οποίοι βασίζονται σε γενικές αρχές.
Οι γενικές αρχές αυτές συνάγονται από το γράµµα και από το
πνεύµα του Συντάγµατος αλλά και από τη νοµολογία των δικαστηρίων µας. Οι αρχές αυτές είναι, οι περιορισµοί να τίθενται µε
τρόπο αντικειµενικό κι απρόσωπο, να µην παραβιάζεται δηλαδή
η αρχή της ισότητας, να µην υπερβαίνουν το προσήκον µέτρο,
µε τήρηση δηλαδή της αρχής της αναλογικότητας, να ερµηνεύονται στενά από τα διοικητικά όργανα και από τα δικαστήρια,
να δικαιολογούνται από λόγους υψίστου δηµοσίου συµφέροντος
και φυσικά να µην πλήττουν τον πυρήνα, να µην αναιρούν την
ουσία του δικαιώµατος. Και αυτό συµβαίνει όταν επιβάλλονται
απόλυτες απαγορεύσεις.
Στη διατύπωση, όµως, της διάταξης του άρθρου 12 δεν υπάρχει καµµία απόλυτη απαγόρευση. Επισηµαίνω ότι λέει «δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε τµήµα, σε µέρος µόνο, του υλικού της
δικογραφίας».
Συνεπώς, µε τη διάταξη αυτή, δεν πλήττεται, δεν συρρικνώνεται, κύριοι συνάδελφοι, όπως επικαλεστήκατε, η προστασία του
συγκεκριµένου δικαιώµατος της δικαστικής προστασίας.
Επίσης, ακόµη για την περαιτέρω προστασία του δικαιώµατος
τίθεται στην τελευταία παράγραφο της διάταξης η δυνατότητα
υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες θα ελεγχθούν από δικαστικό
λειτουργό. Και οι δικαστικοί λειτουργοί γνωρίζουν πολύ καλά κι
εφαρµόζουν το Σύνταγµα και τις γενικές αρχές που συνάγονται
από το Σύνταγµα.
Συνεπώς, θα πρέπει να υπερψηφιστεί και η συγκεκριµένη διάταξη, όπως και το νοµοσχέδιο και η τροπολογία που κατατέθηκε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κυρία Παπαδηµητρίου.
Ο κ. Σταύρος Κοντονής έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, προσήλθαµε σε αυτήν τη συζήτηση µε αίσθηµα ευθύνης κι έχοντας υπ’ όψιν ότι οι δύο οδηγίες που ενσωµατώνονται κατά κύριο λόγο και κατά το µέγιστο µέρος στο
εσωτερικό µας δίκαιο, διευρύνουν τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου.
Με µία υπεύθυνη στάση απέναντι και στις αξίες της Αριστεράς,
που υπερασπίζεται τις δοµές και το κράτος δικαίου, τοποθετηθήκαµε και είπαµε ότι θα υπερψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Δυστυχώς και σήµερα, ενώ αναφερθήκαµε σε ένα σοβαρό
πρόβληµα της επικαιρότητας, πολλοί συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναλώθηκαν σε κατηγορίες και συκοφαντίες
κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ δεν ζήτησα τον λόγο επί του προσωπικού καθ’ όλη τη
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διάρκεια της συζήτησης για να µην κουράσω. Θα κάνω χρήση
τώρα αυτών που ήθελα να πω.
Κύριε Υπουργέ, µας αναγνωρίζετε -όπως σε όλους τους πολίτες- το δικαίωµα να µορφώσουµε άποψη αν µία ανθρωποκτονία
τελείται εξ αµελείας, αν διαπερνάται από ενδεχόµενο δόλο ή από
δόλο πρώτου βαθµού; Φαντάζοµαι ότι αυτό είναι ένα δικαίωµα
το οποίο µας αναγνωρίζετε. Διότι αν µας πείτε ότι δεν το αναγνωρίζετε, είναι σαν να µας λέτε στην Αίθουσα αυτή ότι δεν
έχουµε το δικαίωµα υποβολής µηνύσεως.
Εµείς ούτε πόρισµα εκπονούµε ούτε προκαταλαµβάνουµε δικαστικές αποφάσεις, έχουµε, όµως, το δικαίωµα να µορφώσουµε
άποψη από τις δηµόσιες καταγγελίες στις οποίες προέβησαν οι
επιζήσαντες του ναυαγίου. Το έχουµε αυτό το δικαίωµα, κύριε
Υπουργέ, δεν το απεµπολούµε και αναµένουµε τα αποτελέσµατα
της δικαστικής έρευνας, την οποία –προσέξτε- από την πρώτη
στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε και όχι να περιοριστούµε σε ΕΔΕ και τα
συναφή, αλλά να λάµψει η αλήθεια µε τη διαδικασία ενώπιον της
ελληνικής δικαιοσύνης.
Στο δεύτερο, όµως, σηµείο που ήθελα να αναφερθώ, είναι το
γεγονός ότι µου προκάλεσε, ειλικρινά, έκπληξη η τοποθέτησή
σας σχετικά µε την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ µε επικεφαλής τον Πρόεδρο του κόµµατος- και στον πρόεδρο
του Συµβουλίου Επικρατείας και στην εισαγγελέα διαφθοράς.
Μου προκάλεσε εντύπωση, διότι αναφερόµενος και χθες στην
επιτροπή, εσείς δεν είπατε κάτι επ’ αυτού και εκτιµήθηκε δεόντως από την πλευρά µας.
Κύριε Υπουργέ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο τέταρτος συνταγµατικός θεσµός της
χώρας, έχει το δικαίωµα να επικοινωνεί µε τον πρέποντα και τον
δέοντα σεβασµό µε τον πρόεδρο του Συµβουλίου Επικρατείας
και άλλους δικαστικούς λειτουργούς;
Έχουν οι Βουλευτές των κοµµάτων το δικαίωµα να επικοινωνούν, να εκθέτουν τις απόψεις τους; Φαντάζοµαι ότι ούτε αυτό
θα µας πείτε ότι δεν το έχουν. Φαντάζοµαι, δεν ξέρω εάν υπάρχει
µια άλλη τοποθέτηση εκ µέρους σας.
Και µάλιστα εµφανιστήκατε σήµερα να υπερασπίζεστε τις
προχθεσινές δηµοσιογραφικές πληροφορίες ότι δήθεν ανώτατοι
δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί ενοχλήθηκαν. Σας λέγω,
λοιπόν, και το λέµε και στην ελληνική κοινωνία, ότι οι επαφές του
Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα ολοκληρωθούν µε τη συνάντηση µε
όλους τους ανωτάτους δικαστικούς λειτουργούς.
Το βασικότερο όµως είναι ότι αυτά τα σχόλια και αυτά τα χαλκεία ότι δήθεν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν δεν προσβάλλουν τον
ΣΥΡΙΖΑ, προσβάλλουν την ίδια τη δικαιοσύνη. Σας το είπα και
χθες, κύριε Υπουργέ. Και µη βάζετε στην κονίστρα της πολιτικής
αντιπαράθεσης και των κοµµατικών ανταγωνισµών, οι οποίοι πρέπει να κρατούνται σε ένα επίπεδο, τη δικαιοσύνη και τους δικαστικούς λειτουργούς στη µέση. Βλάπτετε τη δικαιοσύνη σοβαρά
και το κύρος αυτών των ανθρώπων.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό έκανα εγώ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µιας και µε ρωτάτε
«αυτό έκανα εγώ;», νοµίζω ότι αυτό κάνατε. Δεν το κάνατε χθες
και λυπάµαι που το κάνατε σήµερα. Λυπάµαι που αναφερθήκατε
στην επίσκεψη του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως
κατά τρόπο επιτιµητικό.
Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι στην ουσία για το άρθρο 12
απάντηση δεν πήραµε, κύριε Υπουργέ. Θα µπορούσα να πω µάλιστα ότι η απάντηση που µας δώσατε ήταν της απολύτου γενικεύσεως ενός κανόνα, που µέχρι τώρα ο νοµοθέτης περιόριζε
σε συγκεκριµένα αδικήµατα –και σας τα ανέφερα: το 187Α του
Ποινικού Κώδικα και ο νόµος περί ναρκωτικών– και εσείς γενικεύετε. Και µάλιστα µας είπατε σήµερα ότι αυτός είναι ο σκοπός
σας.
Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνουµε εδώ; Δίκες µε κουκούλα, σε πράγµατα και σε αδικήµατα που δεν χρειάζεται, που
δεν έχει υπάρξει καµµία νοµοθετική πρόβλεψη; Και για ποιο
λόγο; Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων µόνο κατ’ εξαίρεση
προβλέπει την ανωνυµία του µάρτυρα για συγκεκριµένα αδικήµατα.
Εδώ, µε αυτήν τη διάταξη που φέρνετε εσείς, το γενικεύετε
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επικίνδυνα, κύριε Υπουργέ. Και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κάτι
το οποίο ήταν η εξαίρεση και µάλιστα η εξαίρεση για συγκεκριµένα –τονίζω– αδικήµατα, εσείς το γενικεύετε για όλα. Εποµένως
απάντηση σε αυτό το σηµείο δεν έχουµε πάρει και εµµένουµε
στη στάση µας για την καταψήφιση του άρθρου 12.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο σχετικά µε την τροπολογία.
Κατά πρώτον, χαιρόµαστε που αποσύρατε την τέταρτη παράγραφο. Υπάρχει όµως εδώ ένα ζήτηµα που αφορά τον χρόνο φοίτησης στη Σχολή Δικαστών. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, για να
συνεννοηθούµε: ή ο χρόνος φοίτησης ήταν ο αναγκαίος για την
επιστηµονική και επαγγελµατική επάρκεια των αποφοίτων της
σχολής ή δεν ήταν και τον µειώνετε τώρα. Διαφορετικά, αν ισχύει
κάτι άλλο, τότε πάµε στο δόγµα των τελευταίων µηνών για συντόµευση εις βάρος της ποιότητας της αποδιδόµενης δικαιοσύνης. Θέλουµε εδώ µια απάντηση. Τι συµβαίνει;
Και το τελευταίο. Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, το άρθρο 178 του
Κώδικα Δικηγόρων όπως ίσχυε κατά το παρελθόν ήταν η µόνη
περίπτωση στην οποία προεβλέπετο ακόµα και ο διάδικος που
νικάει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα. Όµως κατά την τελευταία συζήτηση αυτό το πράγµα δεν περιελήφθη.
Πιστεύαµε ότι δεν περιελήφθη επειδή λαµβάνεται υπ’ όψιν
σας, τουλάχιστον σε αυτή τη ζοφερή περίοδο που βιώνει ο ελληνικός λαός, ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται και τα δικαστικά
έξοδα στον αιτούντα διάδικο, ο οποίος βρίσκεται στη δυσµενέστατη θέση να απολέσει κάποιο από τα περιουσιακά του στοιχεία, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση που έχει
δηµιουργηθεί µε τη φτωχοποίηση της ελληνικής οικονοµίας.
Εποµένως, εδώ έχουµε µια µεταστροφή της θέσης που είχατε
ή αποδεικνύεται µε τον τρόπο που το φέρνετε, αν µας πείτε ότι
παρελήφθη εκ παραδροµής, ότι νοµοθετείτε στο πόδι.
Κύριε Υπουργέ ή το ένα συµβαίνει ή το άλλο.
Εποµένως, εµείς δεν θα ψηφίσουµε την τροπολογία. Θα υπερψηφίσουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου και τα άρθρα, εξαιρουµένου του άρθρου 12 που θα το καταψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Κοντονή.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πριν δώσετε τον λόγο
στον κ. Κουτσούκο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Τον έδωσα,
αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουµε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Θέλω να τονίσω ότι είµαστε υπέρ της
υλοποίησης της διάταξης αύξησης των θέσεων των δικαστών,
αλλά δυστυχώς κατά τον τρόπο που έρχεται η τροπολογία ως
ένα…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχει ψηφιστεί αυτό.
Το έχετε ψηφίσει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τοποθετούµαι για την τροπολογία, για
να ξεκαθαριστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Έγινε αντιληπτό.
Κύριε Κουτσούκο, συγγνώµη. Έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Υποµονή έχουµε, όπως ξέρετε, και δεν είναι επειδή δεν έχουµε
άλλες δουλειές, είναι γιατί υπάρχει η αίσθηση του καθήκοντος.
Εξάλλου εσείς γνωρίζετε ότι ήµουν από εκείνους τους Βουλευτές που δεν είχαν συµφωνήσει µε την άρση του ασυµβίβαστου,
για να µην επικαλούνται πολλοί συνάδελφοί µας τις άλλες δουλειές.
Έρχοµαι, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να πω ότι πρώτον, για την
αξία του κοινοβουλευτικού διαλόγου σηµειώνω την απόσυρση
της παραγράφου 4. Μου εξήγησε ο κύριος Υπουργός κατ’ ιδίαν
ότι µερικά από αυτά τα θέµατα ενδεχοµένως είναι λυµένα. Πιστεύω, όµως, ότι ο τρόπος που εισήχθη και οι δικές µας ενστάσεις, αλλά και η αντίδραση του Δήµου Αθηναίων οδήγησε σε
αυτήν την, κατά την άποψή µου, σωστή απόφαση για να εξεταστεί ο τρόπος υλοποίησης αυτής της ανάγκης, την οποία την
αναγνωρίζουµε, για τις αίθουσες των δικαστηρίων µε έναν τρόπο
ο οποίος δεν θα σκοντάψει στις διαδικασίες της ακύρωσης που
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θα ακολουθήσουν.
Δεύτερον, µετά και την τοποθέτησή του κ. Κοντονή, οφείλω
και εγώ να σηµειώσω ότι έχουµε µία οδηγία που διευρύνει τα δικαιώµατα κατηγορουµένων και υπόπτων. Πιστεύω ότι οι όποιες
ενστάσεις-επιφυλάξεις επί του άρθρου 12, δεν αναιρούν το θετικό χαρακτήρα αυτής της νοµοθετικής ρύθµισης, όπως επίσης
και το γεγονός ότι για κάποιους που ενδεχοµένως έχουν την οικονοµική επιφάνεια να πληρώσουν τα έξοδα της µετάφρασης,
δεν πρέπει αυτά να τα φορτώνουµε και στους πενόµενους Έλληνες πολίτες.
Για τις υπόλοιπες τρεις ρυθµίσεις της τροπολογίας είπα ότι ενδεχοµένως αν τις φέρναµε στην επιτροπή που συζητείται το νοµοσχέδιο του κυρίου Υπουργού θα γινόταν µια συζήτηση για το
διαχωρισµό της δίκης. Γιατί υπενθύµισα ότι υπήρχαν διάφορες
ενστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, σωστό είναι αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός ότι έχει ψηφιστεί η αύξηση των θέσεων. Σηµειώνω ότι έρχεται από 01/01. Έχει και αυτή µια δαπάνη.
Συζήτηση περί του χρόνου φοίτησης των σπουδαστών της
Σχολής Δικαστών θα µπορούσε να γίνει γιατί συντοµεύεται από
δεκαέξι σε έντεκα µήνες. Είναι σηµαντικό.
Επίσης, εµείς την ενίσχυση του ρόλου του εµπειρογνώµονα
που είχε θεσµοθετηθεί µε το ν. 4022/2011 θα τη στηρίζαµε έτσι
και αλλιώς. Ήταν µια δικιά µας θεσµική πρωτοβουλία.
Επειδή αναφέρθηκα στις δικές µας θεσµικές πρωτοβουλίες ως
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να σηµειώσω πάλι αυτό που είπα εισηγητικά, ότι µε τις δύο νοµοθετικές παρεµβάσεις, τη µία του κ. Καστανίδη για τις διαδικασίες στη δίκη που αφορούν το µαύρο
χρήµα και την άλλη του κ. Παπαϊωάννου για τις προτεραιότητες
που πρέπει να έχουν τα δικαστήρια σε σχέση µε τις υποθέσεις
πολιτικών και δηµοσίου συµφέροντος, σήµερα η δικαιοσύνη µε
λυµένα τα χέρια έχει επισπεύσει µια σειρά υποθέσεις που πιστεύουµε ότι θα κλείσουν τους λογαριασµούς του πολιτικού συστήµατος µε το παρελθόν, γιατί δεν πρέπει να έχουµε ανοιχτούς
λογαριασµούς.
Από αυτήν την άποψη, κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και λείπει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος
και δεν µπορεί να δευτερολογήσει ούτε να τριτολογήσει, θέλω
να σηµειώσω, απαντώντας στο σχόλιο του Γραφείου Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ που επαναλήφθηκε προηγουµένως κι από εδώ, ότι αν φοβόµασταν τη δικαιοσύνη, δεν θα πρωτοστατούσαµε εµείς σε
αυτές τις θεσµικές αλλαγές που την ενισχύουν και της λύνουν
τα χέρια.
Το αντίθετο, θέλουµε να διαλευκανθεί το σύνολο των υποθέσεων που απασχολούν την κοινή γνώµη για να µην αίρονται
αυτές οι κατηγορίες πάνω από το πολιτικό σύστηµα επί δικαίων
και αδίκων. Διότι κανείς µας, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι από
παρθενογένεση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τις θυµάστε τις δηλώσεις του κ. Παπαϊωάννου, του Υπουργού Δικαιοσύνης;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Κοντονή, εσείς είστε και ευγενής και δεν έχετε χαρακτηριστεί, όσο σας παρακολουθώ, ως
διακοψίας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ούτε είµαι και ούτε θα γίνω. Σας
ρωτάω, όµως, µήπως τις θυµάστε τις παρεµβάσεις που γίνονταν
επί των ηµερών σας;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι θέλουµε να κλείσουν οι λογαριασµοί µε το παρελθόν, για να µην αίρεται επάνω
στο πολιτικό σύστηµα επί δικαίων και αδίκων αυτή η κατηγορία,
γιατί από παρθενογένεση στο πολιτικό σύστηµα κανένας δεν
υπάρχει. Όλοι έχουν µία διαδροµή και πρέπει να ελέγχονται, να
µην την φοβούνται και να είναι καθαροί.
Από αυτήν την άποψη κι εγώ έκανα µία αναφορά στο γεγονός
ότι ο κ. Μητσοτάκης την περίοδο του «βρώµικου ’89» επισκέφθηκε τότε τις ηγεσίες των πολιτικών δικαστηρίων. Γιατί; Για να
στείλει ένα µήνυµα, ότι είναι ο πρωτεργάτης και ο αρχάγγελος
της κάθαρσης.
Εύχοµαι, πιστεύω, δεν θέλω να το ερµηνεύσω διαφορετικά, ότι
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ασκώντας το δικαίωµά του, το οποίο έχει και κάθε πολίτης και κάθε Βουλευτής,
δεν το έκανε για να υπενθυµίσει ότι εµείς, η δεύτερη εξουσία που
νοµοθετούµε, έχουµε τη δυνατότητα µε τις παρεµβάσεις µας να
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επηρεάζουµε και τα του ρόλου των δικαστών.
Εάν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι υπάρχουν κενά
που µας επιβάλλουν περαιτέρω νοµοθετικές παρεµβάσεις για τη
θωράκιση και διεύρυνση των εξουσιών της δικαιοσύνης και την
επιτάχυνση των υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εµείς είµαστε εδώ µε θετικό ους για να τις υιοθετήσουµε.
Εδώ τελειώνω, γιατί αυτή η συζήτηση νοµίζω ότι δεν ωφελεί
κανέναν αν την ανακυκλώνουµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Πανούση, θα θέλατε να δευτερολογήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προχωράµε
τότε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Κύριε Καπερνάρε, θέλετε τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τον έχω ζητήσει ήδη, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα πάρετε τον
λόγο έτσι κι αλλιώς, κύριε συνάδελφε. Είναι η σειρά σας να µιλήσετε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν θα µιλήσω, όπως ο κ. Κουτσούκος, περί παρθενογενέσεως, δικαιοσύνης κ.λπ.. Η δικαιοσύνη άρχισε να καταστρέφεται επί των ηµερών
του ΠΑΣΟΚ.
Τελευταία, θα κάνω αναφορές –διότι εµείς πάντα επιχειρηµατολογούµε- µιας και µου έδωσε την αφορµή ο κ. Κοντονής. Επί
κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παπαϊωάννου
κουνούσε το δάχτυλο στους δύο έγκριτους εισαγγελείς Πεπόνη
και Μουζακίτη να κλείσουν την υπόθεση Αντρίκου Παπανδρέου,
µε τα γνωστά CDS. Από εµάς βγήκε η αλήθεια και έλαµψε. Αφήστε αυτά για «ευήκοον ους» και κάτι τέτοια. Τους έλεγε να κλείσουν την υπόθεση σε δεκαπέντε ηµέρες, κύριε Κουτσούκο. Εµείς
που είµαστε µέσα στη δικαιοσύνη, βλέπουµε τι γίνεται, τι τερατουργίες, τι κακουργίες γίνονται και πού έχει φτάσει η δικαιοσύνη εξαιτίας σας.
Πάµε στο θέµα µας. Κύριε Υπουργέ, τις προάλλες ξεκινήσαµε
στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων µία υπόθεση στην οποία
υπήρχε ο κίνδυνος του δεκαοχτάµηνου. Δευτέρα ξεκινήσαµε τη
συζήτηση, την εκδίκαση της υποθέσεως. Ως πάχος αν τη µετρήσουµε κι όχι ως βάρος τη δικογραφία, ήταν µία πιθαµή. Έληγε
την άλλη Δευτέρα το δεκαοχτάµηνο. Η κυρία Πρόεδρος µάς είπε
ότι µέχρι την Παρασκευή πρέπει να βγάλουµε απόφαση. Βεβαίως, είναι λογικό, λόγω του ότι τη Δευτέρα έληγε το δεκαοχτάµηνο.
Το αποτέλεσµα ήταν να παραιτηθεί αξιοπρεπώς ο δικηγόρος,
διότι είπε: «εγώ θέλω την ευχέρεια του χρόνου για να µελετήσω
την υπόθεση», διότι ήταν εκ του καταλόγου. Ξέρετε εσείς. Ο δεύτερος που τον αντικατέστησε, είπε: «θέλω παρακαλώ προθεσµία
για να µελετήσω επί της διαδικασίας την υπόθεση».
Ξέρετε ποια ήταν η λύση; Εκεί, στα πόδια, να πάρει τη δικογραφία της µίας πιθαµής ή των έξι κιλών και να καθίσει να µελετά
τη δικογραφία για να υπερασπιστεί, αρχής γενοµένης από εκείνη
την ηµέρα, τον πελάτη του, ο οποίος είχε ανάγκη υπερασπίσεως.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα της δικαιοσύνης! Θα κρυβόµαστε
πίσω από το δάχτυλό µας, πίσω από ωραιοποιηµένες αερολογίες, µωρολόγους, φλυαρίες, ωραιοποιηµένες και µορφοποιηµένες ποµφόλυγες; Τι να κάνουµε; Δεν θέλουµε να τα δούµε τα
πράγµατα;
Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι στο ύψιστο επίπεδο, να ελέγχει
και τη νοµοθετική εξουσία και την εκτελεστική. Θέλουµε δικαιοσύνη ή δεν θέλουµε; Η δικαιοσύνη είναι δηµοκρατία. Η δικαιοσύνη είναι η εναρµονισµένη σχέση που δηµιουργεί γερούς
αρµούς της κοινωνικής συνοχής. Αν έχεις εµπιστοσύνη στο κράτος είναι γιατί έχεις εµπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Δεν έχεις εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη; Τότε, δεν υπάρχει κράτος. Υπάρχει
Βουλή; Μην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας και ερχόµαστε εδώ και λέµε αερολογίες. Το πρόβληµα το βλέπουµε. Να
πούµε τι συµβαίνει πραγµατιστικά;
Θα πω ένα παράδειγµα. Αν εγώ που είµαι ύποπτος ή κατηγο-
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ρούµενος πάω να ζητήσω τα σχετικά έγγραφα για να ενηµερωθώ
και να τα µελετήσω, προκειµένου να δω κατ’ αρχήν αν η κατηγορία αυτή ευσταθεί -µιλάω για κακούργηµα- και µου αρνηθεί ο
ανακριτής, αν προσφύγω στο συµβούλιο, εσείς λέτε ότι το συµβούλιο θα πει ότι «κακώς έκανε ο κύριος ανακριτής, πάρτε έγγραφα»; Είναι δυνατόν; Εκτός αν πέσουµε σε µία ή δύο συγκεκριµένες περιπτώσεις, πουθενά αλλού. Μπορώ να σας πω και
ονόµατα.
Άρα, αυτά είναι προσχηµατικά. Αν δεν είναι προσχηµατικά,
βγάλτε αυτή τη διάταξη, απαλείψτε την, να πούµε ότι «κάθε κατηγορούµενος…Για τον Έλληνα µιλάω. Ξέρετε γιατί όχι για τον
αλλοδαπό; Διότι µπορεί να πέσουµε στην περίπτωση που να
αφορά θέµα εξωτερικής ασφάλειας. Τότε, έχουµε το γενικό ενδιαφέρον για το δηµόσιο συµφέρον και ειδικά όταν άπτεται εξωτερικών ζητηµάτων της χώρας.
Όταν, όµως, αφορά Έλληνα κατηγορούµενο, οποιαδήποτε
αδίκηµα εκτός της εγκληµατικής οργάνωσης του 187Α και των
υποθέσεων των ναρκωτικών, όπου βεβαίως προβλέπεται η προστασία του µάρτυρος, για ποιο λόγο δηλαδή να θέλετε να υπερασπιζόµαστε µία κακόβουλη κατηγορία από κάποιον ο οποίος
έχει ιδιοτέλεια να κατηγορήσει εσάς ή εµένα και να προστατεύεται ο κακόβουλος µάρτυρας -µη µου πείτε ότι δεν γίνεται αυτό
στην Ελλάδα- ο οποίος µπορεί να στείλει στο ακροατήριο τον
Έλληνα πολίτη, µε συνέπεια αυτός να σύρεται και να διασύρεται
και µπορεί και να δικαστεί και να καταδικαστεί; Μην µου πείτε ότι
δεν γίνεται αυτό.
Κάποια φορά δικαζόταν ένας αλλοδαπός εις βάρος άλλου. Ευτυχώς που µία εξαίρετη εισαγγελέας -θα της ζητήσω συγγνώµη,
γιατί µου διαφεύγει το όνοµά της- ζήτησε έγγραφο από τον Κορυδαλλό. Ξέρετε τι είχε συµβεί; Είχε γίνει λάθος στη µεταγωγή.
Γιατί; Διότι σε αυτήν τη χώρα, της άρπα-κόλλας, δεν προλαβαίνουν πλέον και οι έντιµοι να κάνουν έντιµα τη δουλειά τους.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη. Είναι ποτέ δυνατόν να κάνουµε δικαιοσύνη παίρνοντας την άδεια από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να διοριστούν εφέτες, τους οποίους έχουµε
τεράστια ανάγκη, και δικαστές, από τους οποίους έχουµε τεραστιότερη ανάγκη στα µικρά δικαστήρια; Είναι ποτέ δυνατόν να
ρωτάµε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όταν η Ελλάδα δίνει
98 εκατοµµύρια χωρίς εγγυήσεις ως δανεικά σε κάποια κανάλια;
Να πάνε να κόψουν το λαιµό τους να δώσουν λεφτά για να
έχουµε δικαστές. Να πάνε να κόψουν το λαιµό τους να βρουν
λεφτά, όταν τα λεφτά αυτά είναι στο εξωτερικό µε τον τρόπο που
γνωρίζουµε όλοι, για να πάρουµε δικαστές. Πρέπει να τελειώνουν κανονικά οι δικαστές τη σχολή τους, να κάθονται παραπάνω, να κάνουν και πρακτική παραπάνω και όχι δύο µόνο µήνες.
Διότι όπως γνωρίζετε εσείς, και επειδή «καλυτέρα κρίσις είναι η
σύγκρισις», εάν έχουν τα σηµερινά δεδοµένα των δικαστών είναι
καλύτερα από τους παλαιότερους. Εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ
καλά αυτά. Αυτά τα λέω, συγκρίνοντας και την ποιότητα της δικαιοσύνης παλαιότερα µε τα σηµερινά δεδοµένα.
Επειδή µιλάµε για δικαιοσύνη, αυτά είναι µέτρα, ηµίµετρα ή τίποτα από αυτά, δηλαδή δεν είναι ούτε καν ηµίµετρα.
Και το λέω αυτό για ποιον λόγο; Προχθές, κύριε Υπουργέ, σε
ένα δικαστήριο είπε προσφυέστατα ένας δικαστής: «Εσείς, κύριε,
µας στέλνετε εδώ τέτοιους νόµους». Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη
ζωή µου. Είχε τόσο πολύ δίκιο. «Εσείς, κύριε, µας στέλνετε εδώ
τέτοιους νόµους. Εµείς δεν κάνουµε τίποτε άλλο. Αυτούς τους
νόµους εφαρµόζουµε.».
Σας το έχω ξαναπεί ότι έχω ιδιαίτερη απαίτηση από εσάς και
θα σας το επαναλαµβάνω συνέχεια. Εάν δεν φτιάξουµε νόµους,
εάν τα νοµοθετήµατα που φεύγουν απ’ αυτήν τη Βουλή δεν αλλάζουν την αντίληψη, τη λογική, τη φιλοσοφία και δεν αλλάζουν
το πώς προσµένουµε και προσδοκούµε τη δικαιοσύνη για τα επόµενα χρόνια, τότε να σας πω ότι είναι βέβαιο πως δεν θα υπάρχει
κράτος. Το κράτος, κύριε Υπουργέ, µε τέτοια µεθοδολογία ψηφίσεως νοµοθετηµάτων έχει διέλθει εκ σηµείου µη επιστροφής.
Εµείς δεν ψηφίζουµε όλα τα άρθρα πλην του άρθρου 12 και
της τροπολογίας. Αν τη διαχωρίσετε σε ένα άρθρο και οι εφέτες
να προσληφθούν αλλά και ο νεώτεροι….
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν διαχωρίζεται η τροπολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν διαχωρίζεται. Είναι ένα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί της αρχής
ψηφίζετε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ»;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επί της αρχής «ΝΑΙ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Κανέλλη ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Θα µιλήσω εντελώς διευκρινιστικά. Δεν θα
κάνω χρήση του λόγου της δευτερολογίας. Θεωρώ ότι το ζήτηµα
έχει εξαντληθεί. Ούτως ή άλλως, η συζήτηση έχει διευρυνθεί.
Θεωρώ ότι ο πραγµατικός σεισµός έχει γίνει στην Κεφαλονιά και
εκεί είναι οι επιπτώσεις του. Δεν έχει γίνει ο πραγµατικός σεισµός
ούτε πρόκειται να γίνει εδώ µέσα µε κανενός είδους συζήτηση.
Και επειδή όλοι κρινόµεθα εκ του αποτελέσµατος, το αποτέλεσµα αυτής της συζήτησης οφείλει να είναι η τοποθέτηση επί
των άρθρων και επί της αρχής. Επί της αρχής είµαι κατά. Θα προτιµούσα να είµαι «ΠΑΡΩΝ». Δυστυχώς, είµαι κατά επί της αρχής,
διότι µε παρασέρνει το άρθρο 12.
Ψηφίζω «ΠΑΡΩΝ» στα άρθρα 1, 5 ,6, 8, 9, 10, 11 και 13. Ψηφίζω κατά στα άρθρα 4 και 12, «ΝΑΙ» στα άρθρα 2, 3 και 7.
Και παρά τις εξηγήσεις, οι οποίες ήταν σε ένα βαθµό ικανοποιητικές και κυρίως παρά την απόσυρση του άρθρου 4 της τροπολογίας, είµαι υποχρεωµένη να σεβαστώ την αρχή ότι δεν
µπορούµε να ψηφίζουµε νοµοσχέδια τα οποία έρχονται µε τη
µορφή της τροπολογίας. Νοµίζω ότι το εξήγησα επαρκώς κατά
την πρωτολογία µου. Δυστυχώς, θα ψηφίσω επίσης κατά. Λέω
«δυστυχώς», γιατί, όταν υποχρεώνεστε από τη βιασύνη για την
υλοποίηση της -κατά την άποψή µου- αντεργατικής πολιτικής να
φέρνετε εδώ εσπευσµένα τέτοιες διαδικασίες, εισπράττετε ένα
κατά, ακόµα και για κάτι που ενδεχοµένως θα βελτίωνε τη θέση
κάποιων εργαζοµένων, όπως είναι οι εργαζόµενοι στο χώρο της
δικαιοσύνης. Αυτήν την έννοια έχει το «δυστυχώς» και δυστυχώς
είµαι υποχρεωµένη να εξηγώ και το «δυστυχώς», για να µην καταλήξουµε σε τριτολογίες, τεταρτολογίες και πεµπτολογίες ερµηνείας προθέσεων. Αποτέλεσµα, λοιπόν, ήταν αυτό.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Φαντάζοµαι ότι µπορώ νοµίµως
να αποχωρήσω της διαδικασίας κρινοµένη ως ψηφίσασα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μάλιστα. Να
είστε καλά.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε ζητήσει τον λόγο για να τριτολογήσετε, αν και την έχετε καλύψει από ό,τι βλέπω στα Πρακτικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, αν κρίνετε ότι
δεν πρέπει να µου δώσετε τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν κρίνω
εγώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα περιµένω, όµως, την απάντηση του Υπουργού. Δεν θα δευτερολογήσει ο Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορώ εγώ
να υποχρεώσω τον Υπουργό να κάνει κάτι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει τριτολογία µετά τον
Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
θα τοποθετηθείτε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα έχω και εγώ τριτολογία όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Απ’ όλα θα
έχετε. Έτσι όπως το πάµε, ως αύριο το πρωί εδώ θα είµαστε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν κλείνουµε τη συνεδρίαση τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι να κάνω,
κύριε Κουτσούκο;
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να πω στον κ. Καπερνάρο ότι γι’ αυτό φροντίζουµε τα νοµοθετήµατα να είναι σαφέστατα διατυπωµένα, για να µην υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία.
Αυτό το έχετε ήδη διαπιστώσει. Γίνεται καλή επεξεργασία, τουλάχιστον για τα νοµοθετήµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις
επιτροπές. Έχω δεχθεί σωρεία τροπολογιών και νοµοτεχνικών
βελτιώσεων.
Όσον αφορά την ταχύτητα, θα το έχετε διαπιστώσει, όχι σε
όλα τα αντικείµενα. Στην πολιτική δίκη ακόµα δεν είµαστε ικανο-
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ποιηµένοι. Προχωράµε και πιστεύω ότι µε την βοήθεια όλων σας
θα πετύχουµε και περαιτέρω επιτάχυνση της δικαιοσύνης.
Τώρα να πω κάτι. Είχα πει να µην ασχοληθώ, αλλά θα το πω.
Ο Ωριγένης και ο Ιούλιος Καίσαρας είχαν την ικανότητα να γράφουν, να υπαγορεύουν σε δύο διαφορετικούς και να ακούν έναν
ακόµη.
Εγώ αυτή την ιδιότητα δεν την έχω. Το µόνο που έχω είναι, ενδεχοµένως, να ακούω δύο συγχρόνως, γιατί όταν φωνασκεί ο
ένας περισσότερο, µπορεί να τον ακούσω. Πολύ περισσότερο
δεν µπορούσα να το κάνω εδώ στη Βουλή, που δεν έχω ραδιόφωνο, για να καταλάβω τι έγινε στην διένεξη η οποία υπήρξε, για
να µπορέσω να ενηµερωθώ. Το καθήκον µου ήταν εδώ, να σας
ακούσω όλους και να ασχοληθώ µε το νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά αυτό που είπατε, κύριε Κοντονή, εγώ βεβαίως
λέγω ότι όλοι πρέπει να έχουν γνώµη για ένα θέµα, αλλά για να
έχεις γνώµη πρέπει να έχεις γνώση του θέµατος. Εγώ δεν το περίµενα, πραγµατικά, από εσάς – ίσως εν τη ρύµη του λόγου να
το είπατε- ότι µπορώ να χαρακτηρίσω κάτι, µία απόπειρα δολοφονίας κ.λπ.. Μα, αφού δεν ξέρουµε το πόρισµα. Είµαστε πολύ
µακριά. Ας περιµένουµε να δούµε. Μπορεί να είναι από βαριές
αµέλειες.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μα, δεν χρειάζεται το πόρισµα. Υπήρχαν µαρτυρικές καταθέσεις. Είναι καταγεγραµµένο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πρέπει οπωσδήποτε
να είναι δολοφονία, έστω και µε ενδεχόµενο δόλο, όπως είπατε;
Το πιθανότερο είναι να υπάρχουν αµέλειες. Τέλος πάντων.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Είχαµε επαφή µαζί τους, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ δεν προδικάζω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ούτε εµείς, αλλά αυτήν την άποψη
έχουµε διαµορφώσει από τα στοιχεία που έχουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ακούσατε τι είπα; Δεν
προδικάζω, αλλά εσείς το είπατε ότι είναι ναυάγιο. Δηλαδή, υπονοείτε ότι µπορούµε να έχουµε, διά παραλήψεως, τελούµενο αδίκηµα; Αφήστε να τα πει αυτά η ανάκριση.
Τώρα σχετικά µε τον κ. Παπαϊωάννου. Εγώ ήµουν Πρόεδρος
της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων. Ο κ. Παπαϊωάννου ουδέποτε παρενέβη –δεν υπέπεσε στην αντίληψή µου- στο έργο
της δικαιοσύνης και δεν είχα καµµία αντίθετη πληροφορία για το
ζήτηµα αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έχει δηµοσιευθεί αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Διακόπτετε τον
κ. Υπουργό, όµως, κύριε Καπερνάρο. Θα σας δώσω τον λόγο για
τη δευτερολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Καπερνάρο, το
να έκανε κρίση κάποιος, µπορεί να έκανε, αλλά δεν έκανε παρέµβαση. Έχει διαφορά.
Όσον αφορά τον κ Δένδια, ο κ. Δένδιας δεν κατευθύνει την
Αστυνοµία λέγοντάς της τι να κάνει, ούτε είναι ανακριτικός υπάλληλος για να ξέρει τι γίνεται σε µια δικογραφία. Οφείλει, όµως,
όταν κάπου διακυβεύεται η τάξη, να στέλνει τα αστυνοµικά όργανα, για να µπορούν να την επιβάλουν. Τώρα αν παραβαίνουν
τα αστυνοµικά όργανα το καθήκον τους, υπάρχουν οι διατάξεις
οι οποίες µπορούν να ελεγχθούν. Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξεως,
όµως, δεν είναι ανακριτικός υπάλληλος για να παίρνει το υλικό
της δικογραφίας και να αποφαίνεται.
Επίσης, να τελειώσει και αυτό το παραµύθι µε τον συνάδελφο
τον κ. Βορίδη και να το εκµεταλλευόµαστε κάθε τόσο για να αποπροσανατολίζουµε τη συζήτηση. Είµαι νέος στη Βουλή. Βλέπω
έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καλό λόγο, είναι ένας ευγενής άνθρωπος. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν έχει κάνει ποτέ προσωπική
επίθεση σε κανέναν. Ας σταµατήσουν αυτά τα περί τσεκουριών
κ.λπ..
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Προσβλητικότατος είναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τέλος πάντων. Το λέω
ως παραίνεση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μπορεί να έχει λόγο
θεµελιωµένο και εµπεριστατωµένη αιτιολογία στα ζητήµατα που
συζητά και να ενοχλεί µερικούς, αλλά µέχρι εκεί. Το να προσπαθήσουµε να τον µειώσουµε γιατί διακρίνεται για την ευστοχία
που αντιµετωπίζει τα θέµατα, λέγοντας κάθε τόσο για τα τσεκούρια από δύο πλευρές, δεν είναι σωστό.
Όσον αφορά το θέµα του 12.3 –το ανέφερα και πριν- για προσέξτε το καλά. Δεν είναι κακό το 12.3. Διευρύνει τα δικαιώµατα.
Τι λέει το 12.3; «Μπορεί να αρνηθούν τα έγγραφα όταν θέσουν
σε σοβαρό κίνδυνο τα θεµελιώδη δικαιώµατα άλλων». Δεν θα πω
τώρα ότι µπορεί ενδεχοµένως να µην δίνουµε έγγραφα γιατί µπορεί να προσβάλλονται τα προσωπικά δεδοµένα ή και να βλάψει
σοβαρά την εθνική ασφάλεια. Μπορεί να είναι κάποιος κατάσκοπος από µια ξένη χώρα. Δηλαδή πρέπει σώνει και καλά να έχει
πρόσβαση σε όλη τη δικογραφία;
Ανεξάρτητα από αυτά, όµως, εδώ τι είναι; Συµπληρώνει την
παράγραφο 1 του 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Δεν
έχουµε πληθώρα υποθέσεων που ο ανακριτής αρνείται να δώσει
έγγραφα µε το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς, στο 101 παράγραφος 1, και προσφεύγει ο ενδιαφερόµενος στο συµβούλιο πληµµελειοδικών και αίρει τη διαφωνία αυτή; Ποιο είναι το πρόβληµα
τώρα; Τώρα αυτό µπορεί να γίνει.
Εγώ νοµίζω ότι αυτό είναι µία διεύρυνση η οποία είναι θετική.
Ειδικά για τα άλλα τα άρθρα προστατεύονται µόνο οι µάρτυρες.
Εδώ µπορούν να προστατευτούν και ύψιστα συµφέροντα και της
χώρας και των ενδιαφεροµένων.
Και να πω ένα τελευταίο για τη νεολαία. Η νεολαία αποδεικνύεται όπως και ο λαός µε τις ψήφους τους. Και η νεολαία της Νέας
Δηµοκρατίας και στις τελευταίες εκλογές ήρθε πρώτη δύναµη
µε διαφορά. Όσον αφορά δε την ΟΝΝΕΔ θα έχετε προσέξει ότι
διακρίνεται για τις κοινωνικές της ευαισθησίες και αυτά τα οποία
κάνει τώρα για τους αδύναµους οικονοµικά συνανθρώπους µας.
Συνεπώς, να είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν αναφερόµαστε
στις νεολαίες όλων των κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υπήρξε σ’ αυτή την χώρα πριν από όχι πολλά
χρόνια –και θα µου επιτρέψετε να το πω µε απόλυτη έκφραση
σεβασµού για την πράξη προς τα δύο πρόσωπα αυτά- ένας
Υπουργός Εσωτερικών µε αρµοδιότητα και το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του όταν δολοφονήθηκε ένα δεκαπεντάχρονο παιδί από την Αστυνοµία.
Υπήρξε και ένας Αρχηγός της Αστυνοµίας, ο κ. Χηνοφώτης,
που και αυτός υπέβαλε την παραίτησή του το ίδιο βράδυ, όταν
από σφαίρα αστυνοµικού χάθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Δεκαπέντε ετών, κύριε Υπουργέ. Δεν είπαν «να περιµένουµε
το πόρισµα».
Κάποιοι είχαν τότε σπεύσει µε την ίδια γνωστή µαύρη πρακτική
να µιλήσουν για επεισόδια, για άµυνα του αστυνοµικού. Σήµερα
υπάρχει καταδίκη σε βαθµό κακουργήµατος για άµεσο δόλο.
Τότε, όµως, κάποιοι έσπευδαν να πουν αυτά. Και ένας τηλεοπτικός σταθµός, το «MEGA» όλως τυχαίως, µετέδωσε ένα µονταρισµένο βίντεο µε υπόκρουση επεισοδίων. Έχει ήδη κριθεί δικαστικά ότι ήταν µονταρισµένο.
Σύσσωµη η πολιτική ηγεσία, ο τότε Πρωθυπουργός κ. Καραµανλής, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Παπανδρέου, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Παπούλιας –για να
αναφερθώ σε αυτούς που εσείς παραδέχεστε- και σύσσωµος ο
πολιτικός κόσµος αυθηµερόν απευθύνθηκε στην οικογένεια του
Αλέξανδρου και εξέφρασε τη συντριβή του. Και αυτή η στάση
ηθικής είναι δυστυχώς ζητούµενη σήµερα.
Και λυπάµαι πάρα πολύ που µπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζωών, µικρών παιδιών, τι επιχείρηµα να ακούσουµε; Εννέα
παιδιά χάθηκαν, κύριε Υπουργέ. Δεν εισπράττουµε ούτε την πολιτική και πολιτειακή συντριβή και λύπη ούτε την ανάληψη ευθύνης, αλλά αυτή την πραγµατικά θλιβερή παραποµπή στις ελληνικές καλένδες των ερευνών και των πορισµάτων. Αυτό θα σας
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συνοδεύει και δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα περισσότερο γι’
αυτό.
Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις για το νοµοσχέδιο. Και
θα µου επιτρέψει η κυρία Πρόεδρος, διότι δεν κατάφερα να τις
κάνω κατά τη διάρκεια των προηγούµενων τοποθετήσεών µου,
διότι θεώρησα πραγµατικά ότι είναι σηµαντικό. Και σας το εξηγώ,
κυρία Πρόεδρε, γιατί και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αντιδικώ
µαζί σας, θεώρησα όµως ότι είναι σοβαρό την ώρα που συζητούµε στην ελληνική Βουλή πώς θα διευρυνθούν τα δικαιώµατα
και πώς θα υπάρχει δικαίωµα πρόσβασης στον συνήγορο και
ενηµέρωση για το δικαίωµα πρόσβασης στον συνήγορο σε εκείνον που δεν καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα, την ίδια ώρα σαράντα επτά νεαροί –όχι «γνωστοί άγνωστοι», νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ- είχαν προσαχθεί στη ΓΑΔΑ χωρίς πρόσβαση στο συνήγορο
τον οποίο ζητούσαν.
Αυτή είναι µία αντίφαση για την οποία δεν δικαιούµαστε -και
εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό µου εκπροσωπώντας σήµερα ως
κοινοβουλευτική εκπρόσωπος και τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είµαι διατεθειµένη- να την αφήσουµε να περάσει έξω από αυτήν την Αίθουσα.
Ανήκει σε αυτήν την Αίθουσα αυτή η συζήτηση και γι’ αυτό εδόθη
αυτή η έµφαση και θα αναµένουµε την ανάληψη ευθύνης και την
παραίτηση του Υπουργού, του κ. Βαρβιτσιώτη, την οποία έχουν
ήδη ζητήσει οι Βουλευτές µας που βρέθηκαν εκεί.
Έχω να κάνω, λοιπόν, τρεις πολύ σύντοµες παρατηρήσεις για
το νοµοσχέδιο.
Πρώτον, δράττεσθε της ευκαιρίας, κύριε Υπουργέ, σε ένα νοµοσχέδιο που κατατείνει στο να διευρύνει τα υπερασπιστικά δικαιώµατα, για να περιορίσετε το δικαίωµα ενηµέρωσης και για
πρώτη φορά να εισαγάγετε στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και
στο άρθρο 101 εξαίρεση από το δικαίωµα του κατηγορουµένου
να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας.
Θέλω να σας πω –γιατί είναι το αντικείµενο και των σπουδών
µου- ότι αυτή ήταν η λογική του πατριωτικού νόµου στις Ηνωµένες Πολιτείες που ίδρυσε το στρατόπεδο του Γκουαντανάµο, εκεί
όπου οι κατηγορούµενοι για λόγους ασφαλείας, όχι µόνο πρόσβαση στη δικογραφία δεν µπορούσαν να έχουν, αλλά ούτε και
πρόσβαση στη δίκη και οι συνήγοροί τους αποκλείονταν από τη
δίκη.
Αυτά δεν ανήκουν στον ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό και στην
ευρωπαϊκή προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και θα
έπρεπε να µην το φέρετε. Θα το καταψηφίσουµε και κανονικά θα
έπρεπε να υπάρξει και ονοµαστική ψηφοφορία γι’ αυτό. Θα το
καταψηφίσουµε, υπογραµµίζοντας ότι είναι οπισθοδρόµηση
ολκής και φέρετε την ευθύνη.
Δεύτερη παρατήρηση. Φέρατε ένα νοµοσχέδιο για τη µετάφραση και διερµηνεία. Δεν προβλέπετε, δυστυχώς, περισσότερες εγγυήσεις, που θα έπρεπε, για την ποιότητα αυτής της µετάφρασης και της διερµηνείας, να υπάρχει δηλαδή ένα µητρώο σε
επίπεδο εφετείων. Μητρώο, εννοώ, διερµηνέων και µεταφραστών, γιατί έχουµε όλοι γίνει µάρτυρές του τι στρεβλώσεις γίνονται κατά τη διάρκεια ποινικών διαδικασιών και πρέπει να
πιστοποιείται ότι εκείνος ο οποίος διερµηνεύει και µεταφράζει
γνωρίζει και τις δύο γλώσσες, και αυτήν από την οποία µεταφράζει και αυτή στην οποία µεταφράζει.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι φέρνετε σήµερα µία διάταξη µε
την οποία ακυρώνετε αυτήν την εγγύηση, που είναι εγγύηση του
κράτους, της πολιτείας, λέγοντας ότι µετακυλίεται το οικονοµικό
βάρος σε εκείνον που µπορεί να το σηκώσει. Ποιος θα το κρίνει
αυτό; Τελικώς, υπό την απειλή ότι θα επιβαρύνουµε το δηµόσιο
δεν θα γίνει σεβαστό αυτό το δικαίωµα και θα µετακυλίεται σε
κατηγορουµένους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Το ξέρετε. Γιατί
το κάνετε;
Τρίτη παρατήρηση. Για πολλοστή φορά µας φέρνετε στη θέση
να καταψηφίσουµε ή να µην υπερψηφίσουµε τροπολογίες και
διατάξεις, γιατί επιχειρείτε να τοποθετήσετε µαζί θετικές ρυθµίσεις µε αρνητικές ρυθµίσεις.
Εξηγούµαι: Εµείς είµαστε υπέρ και θα είµαστε υπέρ της ενίσχυσης του δικαστικού και εισαγγελικού σώµατος. Σας θυµίζω
ότι έχετε µία εκκρεµότητα για τα πρωτοδικεία και την εισαγγελία
πρωτοδικών, γιατί καταργήσατε κάποιες θέσεις και έχετε δεσµευτεί ότι θα τις επανασυστήσετε. Είµαστε, λοιπόν, υπέρ της
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ενίσχυσης. Χρειάζεται προσωπικό η δικαιοσύνη.
Επίσης, αυτονοήτως είµαστε υπέρ της ενίσχυσης των δοµών
και υποδοµών και του προσωπικού του εισαγγελέως διαφθοράς.
Μας επικρίνατε και που έγινε η επίσκεψη στην εισαγγελέα διαφθοράς και στους επίκουρους εισαγγελείς. Είµαστε υπέρ. Το φέρατε αυτό, όµως, µε δύο αρνητικές διατάξεις. Τη µία την αποσύρατε, την παράγραφο 4, µε την οποία για πολλοστή φορά θα
εκαλείτο η Βουλή να κυρώσει ρυµοτοµικά σχέδια. Παρεµπιπτόντως, όµως, κύριε Κουτσούκο, να ξέρετε ότι έχετε ξανακυρώσει
ως ΠΑΣΟΚ για το ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο –θα σας το πει και
ο κύριος Υπουργός- και έχετε υπερψηφίσει τροπολογία µε την
οποία κυρώσατε ανάλογη, στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο, τροποποίηση χάριν της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»,
µολονότι το επεσήµανα από το Βήµα της Βουλής.
Τελευταία παρατήρηση, µε την οποία κλείνω την τοποθέτησή
µου. Έρχοµαι στην παράγραφο 3 της τροπολογίας σας. Τι λέτε;
Όταν κρίνει το δικαστήριο ότι νικά ο διάδικος, δίδεται αναστολή
εκτέλεσης πότε; Στην αναγκαστική εκτέλεση, εκεί που έρχονται
να σου πάρουν το σπίτι. Τότε, λέτε, τα έξοδα, ακόµη και αν κρίνει
το δικαστήριο ότι θα υποστείς υπέρµετρη βλάβη, να µην σου το
πάρουν το σπίτι, προσωρινή αναστολή, ναι, αλλά θα πληρώσεις
τα έξοδα ποιου; Του δικηγόρου της τράπεζας.
Γιατί το φέρνετε αυτό, κύριε Αθανασίου; Έχει την πολυτέλεια
ο σηµερινός πολίτης, ο σηµερινός δανειολήπτης, εκείνος που
βάλλεται από αναγκαστική εκτέλεση να πληρώσει τα έξοδα του
δικηγόρου της τράπεζας και µας λέτε «το ξεχάσαµε στον Κώδικα
Δικηγόρων»;
Θυµάστε τι έγινε στον Κώδικα Δικηγόρων. Και το φέραµε
τώρα; Γιατί το κάνετε αυτό; Πάλι χάριν των τραπεζών; Αποσύρετε και την παράγραφο 3. Δεν είναι χάριν της απονοµής της δικαιοσύνης. Είναι πάλι χάριν των τραπεζών και εις βάρος των
πολιτών.
Εκτός εάν αυτό είναι στο πλαίσιο της υποστήριξης του κ. Αδαµόπουλου, του υποψήφιου Προέδρου του ΔΣΑ για τη Νέα
Δηµοκρατία, που µοιράζει σήµερα το βιβλίο του «Αναγκαστική
Εκτέλεση» ως προεκλογική ενέργεια.
Παρακαλώ να αποσυρθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σηµειώστε και
το χρόνο τον οποίο πήρατε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήταν δέκα
λεπτά.
Κύριε Καπερνάρο, εσείς έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί; Επειδή δεν είµαστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί τόσα πρέπει να έχετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εντάξει.
Κύριε Υπουργέ, για να αντιληφθείτε το πρόβληµα µε το άρθρο
12, θα σας το εξηγήσω µε ένα προσωπικό παράδειγµα.
Εγώ εκλαµβάνω ευθέως ότι µπορεί βάσει αυτού του νοµοθετήµατος κάποιοι να κατασκευάσουν µάρτυρα και κατ’ επέκτασιν
ένοχο. Έχει υπάρξει ήδη µία ανώνυµη καταγγελία που µε αφορά.
Κάποιος κατήγγειλε κρυπτονύµως, ανωνύµως, τριάντα τέσσερις
δικηγόρους. Εγώ είµαι ο εικοστός δεύτερος.
Εξαιτίας αυτής της καταγγελίας έγινε αυτή η επιδροµική επίθεση στο πρόσωπό µου µε την αισχρότατη συκοφαντία για φοροδιαφυγή 5,5 εκατοµµυρίων ευρώ που βγήκε σε όλα τα κανάλια
από τους συνεργάτες κάποιων. Εάν σας πω το ποσό για το οποίο
ελέγχοµαι τελικά, θα γελάσετε. Το αφήνω, γιατί υπάρχει λόγος.
Όµως, ζητώ επικυρωµένο αντίγραφο της ανώνυµης καταγγελίας και δεν µου το δίνουν. Και ξέρετε γιατί; Γιατί είναι -λέει- φορολογικό απόρρητο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γι’ αυτό θα έπρεπε να
ψηφίσετε αυτό το νόµο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ξέρει η κυρία Κωνσταντοπούλου
τη διαδικασία από τότε που ήµασταν στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Όµως, ένας «µπρούµυτα» δηµοσιογράφος της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» είχε τα δικά µου στοιχεία, αυτά που υποτίθεται ότι
ήταν υπό την προστασία του φορολογικού απορρήτου.
Ακούστε τη συνέχεια, κύριε Υπουργέ, γιατί έτσι ξεκινάει το φιδάκι και γίνεται κροταλίας και µετά πύθωνας. Επειδή, λοιπόν,
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αυτή η ανώνυµη καταγγελία είναι κατασκευασµένη, είπαµε:
«δώστε µας ένα αντίγραφο του φακέλου, αφού λέτε ότι η καταγγελία είναι ταχυδροµική, για να δούµε τη βεβαία χρονολογία και
να διαπιστώσουµε ότι είναι αυτό που λέτε από τότε». Την είχαµε
ζητήσει και στο Πενταµελές Εφετείο Πειραιά και διέταξε η
κ.Τσαντεκίδου την ΓΑΔΑ και µας έδωσε το φάκελο, οπότε από
τη σφραγίδα είδαµε τη βεβαία χρονολογία αποστολής.
Ξέρετε τι είπε το ΣΔΟΕ; «Το καταστρέψαµε, γιατί δεν κρίναµε
ότι είναι απαραίτητο ως έγγραφο». Έτσι είπε το ΣΔΟΕ. Βεβαίως
οι µηνύσεις σε βαθµό κακουργήµατος και οι έρευνες που γίνονται, γίνονται κρυπτά. Έχουν αποκρυβεί από τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, γιατί στόχος είναι ο Καπερνάρος.
Και σας ρωτώ, πώς είναι δυνατόν να µιλάµε για κράτος δικαίου, όταν µπορεί κάποιος να είναι κατασκευασµένος µάρτυρας
για να ποιήσουµε ενόχους και ενοχές και σε αυτόν που θα πάει
να ζητήσει τα έγγραφα που τον αφορούν να του λέµε: «ξέρετε,
κύριε, επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα του άλλου προσώπου, αυτού που σας καταγγέλλει, και επειδή εµείς κρίνουµε ότι κινδυνεύει η ζωή του, δεν
σας δίνουµε αντίγραφα»!
Αυτό είναι κράτος δικαίου; Έτσι εξασφαλίζουµε τα εχέγγυα
στον καταγγελλόµενο, στον κατηγορούµενο, στον ύποπτο να
κάνει χρήση των υπερασπιστικών του δικαιωµάτων; Και µετά
λέµε ότι ζούµε σε ένα δηµοκρατικό κράτος;
Θα σας αναφέρω και ένα άλλο παράδειγµα. Είπατε προηγουµένως ότι δεν γνωρίζετε για τις παρεµβάσεις της εκτελεστικής
εξουσίας, δηλαδή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη δικαιοσύνη.
Πρώτον, να ξέρετε ότι εγώ δεν θα χρησιµοποιούσα σήµερα το
όνοµα του κ. Παπαϊωάννου, εάν αυτά που θα σας πω δεν ήταν
οµολογηµένα από τους ίδιους τους Εισαγγελείς, τον κ. Πεπόνη
και τον κ. Μουζακίτη, κυρίως από τον κ. Μουζακίτη. Όλα αυτά
είναι καταγεγραµµένα και δηµοσιευµένα στον Τύπο και συγκεκριµένα στην εφηµερίδα «REAL NEWS», απόκοµµα το οποίο έχω
και µπορώ να σας στείλω στο Υπουργείο.
Δεύτερον, αναγκάστηκα τον Οκτώβριο του 2010 να αρθρογραφήσω στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», διότι ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ.
Δένδιας, είχε βγει για υπόθεση πελάτου µου, ο οποίος κρατείτο
στις φυλακές Λάρισας, και είπε: «δεν έχουµε αποφασίσει ακόµη
εάν θα µεταβεί ο ανακριτής µε τον εισαγγελέα στις φυλακές ή
αν θα γίνει η µεταγωγή του κρατουµένου».
Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι ή δεν είναι παρέµβαση της εκτελεστικής εξουσίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη δικαιοσύνη;
Τι δουλειά έχει ο Δένδιας να µιλάει εξ ονόµατος δικαστικών λειτουργών;
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, αλλά πρέπει να ακούγονται όλα επιτέλους µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Ένα άλλο θέµα, που δεν έχετε παρέµβει, είναι το εξής: Είναι
ποτέ δυνατόν να έχουµε προσαγωγές κρατουµένων; Αναφέροµαι
στην υπόθεση της αρπαγής Παναγόπουλου.
Κύριε Υπουργέ, δεν είχαµε πάρει ακόµα εµείς υπερασπιστές
κάποιων κατηγορουµένων, δεν είχαµε πάρει ακόµη δικόγραφα,
ήταν στην προδικασία. Και πριν κληθούµε να πάρουµε αντίγραφα-φωτοτυπίες από τη δικογραφία, στο κανάλι «MEGA» –
ποιο κανάλι της Βουλής, το «MEGA», τα πάντα- ο κ. Σόµπολος
είχε δικόγραφα και τα διάβαζε στο κανάλι και οι κατηγορούµενοι
δεν είχαν πάρει αντίγραφα. Αυτό είναι κράτος δικαίου; Αυτό λέτε
ότι είναι δηµοκρατικό καθεστώς; Αυτό λέτε ότι είναι δηµοκρατία;
Και κάτι άλλο. Επιτρέπεται όταν προσάγονται κατηγορούµενοι
στον ανακριτή ή στον εισαγγελέα, να µαγνητοσκοπούνται, να
φωτογραφίζονται, να βιντεοσκοπούνται και το βράδυ αυτό να
παίζει στα γνωστά κανάλια των συνεργατών εργολάβων, των
εταίρων της Κυβέρνησης και να τους δείχνουν χωρίς µωσαϊκό,
χωρίς να τους προστατεύουν; Απαγορεύεται µε το ν. 3090/2002
ή δεν απαγορεύεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Καπερνάρο, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Υπάρχει εισαγγελία να παρέµβει
και να πει «εδώ υπάρχει προσωπικότητα του κατηγορουµένου».
Υπάρχει ο νόµος όπου προστατεύει αυτεπαγγέλτως τον προσαγόµενο. Αυτό θεωρείτε ότι είναι δηµοκρατία, αυτό είναι κράτος
δικαίου;

6659

Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Νοµίζω πως είναι χρήσιµα αυτά.
Ξέχασα το όνοµα της κυρίας Εισαγγελέως που γλίτωσε έναν
άνθρωπο, γιατί είχε γίνει λάθος µεταγωγή. Είναι η κ. Μαρία Μαλούχου. Την επαινώ πάντοτε ταπεινά και στις αγορεύσεις µου.
Εάν δεν ήταν η κ. Μαλούχου, κάποιος θα είχε φάει ισόβια. Είχε
γίνει λάθος από το Τµήµα Μεταγωγών και είχαν φέρει άλλον κατηγορούµενο στη θέση άλλου. Αυτά γίνονται στο ελληνικό κράτος.
Εάν θέλετε αυτά να τα θεραπεύσουµε, φτιάξτε καλά, σαφή,
καθαρά, καταληπτά, αντιληπτά και δηµοκρατικά νοµοθετήµατα,
αλλιώς, επαναλαµβάνω, έχουµε εκµετρήσει το ζην.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Καπερνάρο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει άλλος οµιλητής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Μέχρι στιγµής, όχι, κύριε Υπουργέ, εκτός αν αρχίσουµε τεταρτολογίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πάρτε το πίσω αυτό, κύριε
Υπουργέ, να τελειώνουµε, για να πούµε ότι πράγµατι διαφέρετε
από τους άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα περιοριστώ στο νοµοσχέδιο. Για την επιτάχυνση και για τη σαφήνεια των νοµοθετηµάτων είπα πριν ότι αυτή είναι η επιδίωξή µας. Βεβαίως, το
Υπουργείο είναι ανοιχτό σε κάθε συµβολή ειδικά από εσάς τους
έµπειρους νοµικούς παραστάτες.
Όσον αφορά το θέµα που είπατε, πρέπει να το πω για τους µη
νοµικούς της Βουλής και να επαναλάβω ότι µε την παράγραφο
3 που προσθέτουµε -στο άρθρο 12 δηλαδή που προσθέτουµε
παράγραφο στο άρθρο 101- διευρύνονται τα δικαιώµατα των κατηγορουµένων.
Τι έλεγε το παλαιό άρθρο 101; Θα σας το διαβάσω για να το
ακούσουν κι άλλοι συνάδελφοι, για παράδειγµα ο κ. Κουτσούκος,
που δεν είναι νοµικός και είναι καλόπιστος, να φύγει από εδώ και
να µην έχει την αµφιβολία για το εάν είναι έτσι τα πράγµατα.
Τι έλεγε το άρθρο 101 παράγραφος 1; Θα σας το διαβάσω:
«Ο ανακριτής µόλις µετά την κλήτευση του εµφανιστεί ή οδηγηθεί σε αυτόν ο κατηγορούµενος για να απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόµενο του κατηγορητηρίου και το άλλων εγγράφων της ανάκρισης». Ας µείνουµε εκεί.
Πάει, λοιπόν, σε οποιαδήποτε δικογραφία και λέει «δεν στα
δίνω». Τι θα γίνει;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρανόµως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί να του πει «δεν στα δίνω»;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα προσφύγει στο
συµβούλιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί να προσφύγει; Να του
δώσει…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σάς λέω ότι δεν του
τα δίνει, γιατί έτσι κρίνει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο νόµος τι λέει;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μισό λεπτό. Μιλάω σε
ανθρώπους, οι οποίοι έχουν διατρίψει στη διάταξη αυτή.
Λέει ο ανακριτής «δεν σε αφορά, κύριε, τα έγγραφα αυτά δεν
αφορούν τον «άλφα», εσένα ως κατηγορούµενο, αλλά αφορούν
το «βήτα»». Τι θα κάνει;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο νόµος λέει «της ανάκρισης»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το έχουµε νοµολογία.
Το λέω για τους µη νοµικούς. Προσφεύγεις στο συµβούλιο, το
οποίο είναι ανώτερο όργανο, λύνει τη διαφορά και τα δίνει.
Εδώ, έχουµε περισσή ασφάλεια. Εκτός από αυτό, βάλαµε και
το άρθρο 3, το οποίο βεβαίως είναι και οδηγία. Αυτό το έχουν
κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Αν κάνετε το συνδυασµό των
διατάξεων που σας είπα -άρθρο 12, παράγραφος 3, άρθρο 236α
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και άρθρο 233 παράγραφος 1- θα δείτε ότι είναι πολύ πιο κατοχυρωµένα τα δικαιώµατα των κατηγορουµένων.
Τώρα, να πω και κάτι το οποίο παρέλειψα πριν, γιατί δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι παρελήφθη, για τη µετάφραση. Το άρθρο
4.2 δεν αντιµάχεται το άρθρο 237.2.
Ακούστε, λοιπόν. Κατ’ εξαίρεση -µιλάµε για τη µετάφραση των
εγγράφων- όταν ένας µάρτυρας ή κατηγορούµενος αγνοεί την
ελληνική γλώσσα και αποδεικνύεται ότι δεν είναι εύκολος ο διορισµός κατάλληλου διερµηνέα, µπορεί κατά την ανάκριση να
δώσει γραπτή κατάθεση ή απολογία σε ξένη γλώσσα. Και ακόµη
µπορεί να υπάρχει και ερµηνέας του ερµηνέα, δηλαδή ο ένας να
ερµηνεύει από τη γλώσσα του, µία πολύ σπάνια διάλεκτο της
Αφρικής, ας πούµε, σε µία πιο γνωστή και από την πιο γνωστή
στην ελληνική ή ενδεχοµένως στην αγγλική και µετά στην ελληνική. Εντάσσεται, λοιπόν, στη δικογραφία αυτή η ερµηνεία µαζί
µε τη µετάφραση που γίνεται αργότερα. Άρα, όπως βλέπετε, εδώ
έχουµε κάτι παραπάνω. Γιατί ενοχλεί; Δεν µπορώ να καταλάβω.
Και κάτι τελευταίο, κυρία Πρόεδρε, για να τελειώσω µε τους
εισαγγελείς που είπατε πριν. Εγώ δεν είπα ότι οι Αρχηγοί των
κοµµάτων δεν µπορούν να βλέπουν τις ηγεσίες των ανωτάτων
δικαστηρίων. Και βεβαίως προκλήθηκα και το είπα από την παρέµβαση της συναδέλφου. Βεβαίως µπορούν να πάνε να δουν
την ηγεσία. Δεν µπορούν να βλέπουν, όµως, κατά την προσωπική
µου άποψη, όργανο που ασκεί δίωξη για συγκεκριµένες υποθέσεις. Υπάρχουν προϊστάµενοι, δηλαδή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γιατί το λέτε αυτό;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άποψή µου είναι.
Λάθος, θέλετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Προσωπική άποψη
εξέφρασα.
Πάνε και βλέπουν την ηγεσία, εθιµοτυπικά ή για να πουν παράπονα. Δεν πάνε να δούµε τα κατώτατα όργανα της ηγεσίας
που χειρίζονται λεπτές υποθέσεις. Αυτό είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε
Υπουργέ, καταγράφηκε η άποψή σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πιθανόν αύριο ο κ. Τσίπρας να πάει και στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στον
πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλά θα κάνει. Είπα ότι
µου προξένησε εντύπωση ότι πήγε τώρα στην κ. Ράικου. Η κ. Ράικου τι κάνει; Έχει συγκεκριµένες υποθέσεις µε συγκεκριµένους
κατηγορούµενους, για συγκεκριµένα αδικήµατα. Αυτό είπα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Οποιοσδήποτε πολίτης µπορεί να
πάει…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι σας πειράζει; Εισαγγελέας
διαφθοράς είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, µην απαντάτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να σας πω κάτι; Θα
ήταν περιττή η συζήτηση αυτή, σε αυτή την Αίθουσα, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να τη συζητήσουµε. Εσείς τη θέσατε κι
έπρεπε να πάρετε µία απάντηση. Κι αυτή την απάντησή σας
έδωσα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι εµείς, ο κ. Κουτσούκος το έθεσε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ούτε είναι σωστό εκ
µέρους σας να λέτε ότι εγώ µεταφέρω απόψεις του προέδρου
του Αρείου Πάγου ή του εισαγγελέως. Προσωπική µου άποψη
εξέφρασα. Τι δουλειά έχει τώρα να τα µπερδεύετε και να δηµιουργείτε εντυπώσεις ότι δήθεν µου έκαναν, ενδεχοµένως, παράπονα ο πρόεδρος ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σάς έκανε ή όχι;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Προσωπικές απόψεις
εξέφρασα και µπορεί να έχω λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
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πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών
2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία
και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/
13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στη ψήφιση των άρθρων και θα γίνει η ψήφισή
τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1112 και ειδικό 56 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία γενικό αριθµό 1112 και ειδικό 56 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για την ενσωµάτωση των
Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε το δικαίωµα σε
διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280)
και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης
στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις»,
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου
2010 σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση
κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2012
σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α’
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 4
της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του παρόντος εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2010/64/ΕΕ σχε-
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τικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση για τους υπόπτους ή τους κατηγορουµένους κατά τη διάρκεια της ποινικής
διαδικασίας, καθώς και κατά τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
2. Το δικαίωµα της παραγράφου 1 ισχύει για όποιον είναι ύποπτος ή κατηγορείται για την τέλεση αξιόποινης πράξης, από το
χρόνο κατά τον οποίο ενηµερώνεται σχετικά από τις αρµόδιες
αρχές, µε επίσηµη κοινοποίηση ή µε άλλον τρόπο, και καθ’ όλη
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 2
Δικαίωµα σε διερµηνεία
(άρθρα 2 και 5 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 233 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί ύποπτος, κατηγορούµενος, αστικώς υπεύθυνος ή µάρτυρας o οποίος δεν οµιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την
ελληνική γλώσσα, του παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερµηνεία. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερµηνεία για την
επικοινωνία µεταξύ των κατηγορουµένων και των συνηγόρων
τους σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Το, κατά τα ανωτέρω εδάφια, δικαίωµα σε διερµηνεία περιλαµβάνει την προσήκουσα συνδροµή σε άτοµα µε πρόβληµα ακοής ή οµιλίας. Σε
κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας ο εξετάζων εξακριβώνει µε
κάθε πρόσφορο µέσο κατά πόσον ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος οµιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα και αν χρειάζεται
τη συνδροµή διερµηνέα. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της απόφασης µε την οποία
κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η παροχή διερµηνείας ή όταν η
ποιότητα της διερµηνείας δεν είναι επαρκής. Επί των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την προδικασία ο Εισαγγελέας, κατά την
κύρια ανάκριση το Δικαστικό Συµβούλιο και κατά την κύρια διαδικασία το Δικαστήριο. Εφόσον απαιτείται, µπορεί να γίνεται
χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του
διερµηνέα κριθεί από τον εξετάζοντα απαραίτητη.»
2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 233 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζονται τα προσόντα των προσώπων που µπορούν να περιληφθούν στον πίνακα διερµηνέων.»
Άρθρο 3
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Το άρθρο 236 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο διερµηνέας, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να
ορκιστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 218 ενώπιον εκείνου που τον διόρισε, ότι θα µεταφράσει µε ακρίβεια και πιστότητα, τηρώντας
πλήρη εχεµύθεια, όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση ή, αν
πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 237, τα έγγραφα.»
Άρθρο 4
Δικαίωµα µετάφρασης ουσιωδών εγγράφων
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 236 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 236Α ως εξής:
«1. Στους υπόπτους ή στους κατηγορούµενους που δεν κατανοούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος γραπτή µετάφραση όλων των
ουσιωδών εγγράφων ή χωρίων εγγράφων της διαδικασίας. Τα
ουσιώδη έγγραφα περιλαµβάνουν οποιαδήποτε απόφαση συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, οποιοδήποτε έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας και οποιαδήποτε
δικαστική απόφαση σχετική µε την κατηγορία. Οι κατηγορούµενοι ή οι συνήγοροί τους δύνανται να υποβάλουν αιτιολογηµένο
αίτηµα για το χαρακτηρισµό εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ως
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ουσιωδών. Οι ύποπτοι ή οι κατηγορούµενοι δεν έχουν δικαίωµα
σε µετάφραση χωρίων ουσιωδών εγγράφων τα οποία δεν συµβάλλουν στην κατανόηση εκ µέρους τους του περιεχοµένου της
εναντίον τους κατηγορίας.
2. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η έγγραφη µετάφραση µπορεί να αντικατασταθεί από προφορική µετάφραση ή
προφορική σύνοψη του περιεχοµένου των ουσιωδών εγγράφων.
3. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει
αντιρρήσεις κατά της απόφασης µε την οποία κρίνεται ότι δεν
απαιτείται µετάφραση εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ή όταν η
ποιότητά της δεν είναι επαρκής. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται αναλόγως το έκτο εδάφιο του άρθρου 233 παράγραφος 1.
4. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να παραιτηθεί από το δικαίωµα µετάφρασης εγγράφων υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουµένως συµβουλευθεί συνήγορο ή ότι έχει
µε άλλον τρόπο λάβει πλήρη γνώση των συνεπειών της παραίτησης. Η παραίτηση πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να µην περιέχει όρο ή αίρεση.»
Άρθρο 5
Διαδικασία καταγραφής
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 238 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 238A ως εξής:
«Για την εξέταση του υπόπτου ή του κατηγορουµένου σε κάθε
στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν αυτή γίνεται µε τη συνδροµή διερµηνέα ή όταν γίνεται προφορική µετάφραση ή σύνοψη βασικών εγγράφων ή για την παραίτηση των ανωτέρω από
το δικαίωµα της µετάφρασης, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική µνεία στην έκθεση που συντάσσεται από το αρµόδιο κάθε
φορά όργανο.»
Άρθρο 6
Έξοδα
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 238A του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 238B ως εξής:
«Τα έξοδα διερµηνείας, καθώς και τα έξοδα της µετάφρασης
των αποφάσεων που συνεπάγονται τη στέρηση της ελευθερίας
ενός προσώπου, των εγγράφων απαγγελίας κατηγορίας και των
σχετικών µε την κατηγορία δικαστικών αποφάσεων, τα οποία
προκύπτουν από την εφαρµογή των άρθρων 233 επ. και 236Α
του ΚΠΔ, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας, βαρύνουν το Δηµόσιο. Κατ’ εξαίρεση, τα ανωτέρω έξοδα µετάφρασης
βαρύνουν τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο, εφόσον αυτός αποδεδειγµένα µπορεί να τα καταβάλει.»
Άρθρο 7
Εκζητούµενοι βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος
(παρ. 7 του άρθρου 2 και παρ. 6 του άρθρου 3
της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Στο άρθρο 15 του ν. 3251/2004 προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5. Τα άρθρα 233 παράγραφος 1 και 236Α του ΚΠΔ εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση συλληφθέντος εκζητουµένου βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.»
Άρθρο 8
Εκπαίδευση
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Κατά την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων, των προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων που συµµετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στις ιδιοµορφίες
της επικοινωνίας µε συνδροµή διερµηνέα, προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατική και πραγµατική επικοινωνία.

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 9
Αντικείµενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 13 του παρόντος νόµου
εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2012/13/ΕΕ
σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης του υπόπτου ή του κατηγορουµένου ως προς τα δικαιώµατά του και ως προς τις εναντίον
του κατηγορίες κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας,
καθώς και κατά τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
Άρθρο 10
Δικαίωµα ενηµέρωσης
(άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 99 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 99Α ως εξής:
«1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται αµέσως
όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα δικαιώµατα: α) το δικαίωµα παράστασης µε συνήγορο, β) το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νοµικών συµβουλών, γ) το δικαίωµα
ενηµέρωσης σχετικά µε την κατηγορία, δ) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης και ε) το δικαίωµα σιωπής.
2. Η ενηµέρωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 παρέχεται σε
απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή εγγράφως, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών αναγκών των υπόπτων ή κατηγορουµένων που είναι ευάλωτα πρόσωπα.
3. Στον ύποπτο τέλεσης πράξης ή στον κατηγορούµενο, ο
οποίος συλλαµβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αµέσως έγγραφο
στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώµατά του και του επιτρέπεται
να το διατηρεί στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα δικαιώµατα: α) το δικαίωµα
παράστασης µε συνήγορο, β) το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις
παροχής δωρεάν νοµικών συµβουλών, γ) το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε την κατηγορία, δ) το δικαίωµα διερµηνείας και
µετάφρασης, ε) το δικαίωµα σιωπής, στ) το δικαίωµα πρόσβασης
στο υλικό της δικογραφίας, ζ) το δικαίωµα ενηµέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου, η) το δικαίωµα σε
επείγουσα ιατρική περίθαλψη, θ) τον ανώτατο αριθµό ωρών ή
ηµερών κατά τις οποίες ο κατηγορούµενος δύναται να στερηθεί
της ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής
αρχής και ι) πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες προσβολής
του νόµιµου χαρακτήρα της σύλληψης ή της κράτησης.
4. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή
γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιµο στην κατάλληλη
γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται για τα
δικαιώµατά του προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω
έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος κατανοεί.»
Άρθρο 11
Έγγραφο δικαιωµάτων στις διαδικασίες
του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3251/2004
αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν ο εκζητούµενος συλλαµβάνεται βάσει του ευρωπαϊκού
εντάλµατος σύλληψης, του χορηγείται αµέσως έγγραφο µε πληροφορίες για τα δικαιώµατά του και οδηγείται χωρίς αναβολή
στον εισαγγελέα εφετών.»
Άρθρο 12
Δικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας
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(άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Στο άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθενται
παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:
«3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, εφόσον
δεν θίγεται το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, οι αρµόδιες αρχές, κατά
την ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τµήµα του υλικού, αν αυτή ενδέχεται
να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα
άλλου προσώπου ή αν τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος,
όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει
σοβαρά την εθνική ασφάλεια.
4. Για την παροχή πληροφοριών στον κατηγορούµενο, σύµφωνα µε τα παραπάνω, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική
µνεία στην έκθεση που συντάσσεται αρµοδίως.
5. Ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του έχει το δικαίωµα να
υποβάλει αντιρρήσεις κατά της ενδεχόµενης παράλειψης ή άρνησης της αρµόδιας αρχής να παράσχει τις κατά τα ανωτέρω
πληροφορίες. Η παράγραφος 3 του άρθρου 236Α εφαρµόζεται
αναλόγως.»
Άρθρο 13
Εκπαίδευση
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Κατά την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων, των προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων που συµµετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση σχετικά µε το
κατά τα ανωτέρω δικαίωµα ενηµέρωσης.
Άρθρο 14
1.α. Από την 1η Φεβρουάριου του 2014 οι οργανικές θέσεις:
α) των προέδρων εφετών αυξάνονται κατά µία (1) και ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε εκατόν πέντε (105),
β) των εφετών αυξάνονται κατά σαράντα (40) και ο συνολικός
τους αριθµός ορίζεται σε τετρακόσιες εξήντα (460),
γ) των εισαγγελέων εφετών αυξάνονται κατά µία (1) και ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) και
δ) των αντεισαγγελέων εφετών αυξάνονται κατά επτά (7) και
ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130). Οι
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4229/2014 (Α’ 8)
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», κατά το µέρος που προβλέπει την αύξηση των οργανικών θέσεων των αντεισαγγελέων
εφετών κατά επτά (7) από 1.7.2015, καταργούνται. Για την πλήρωση των δώδεκα (12) θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4229/2014, το
Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης µπορεί να συνεδριάσει έως τις 31.3.2014.
β. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1,
19 παρ. 1, 20 παρ. 1, 22 παρ. 1, 23 παρ. 2, 25 παρ. 1 και 27 παρ.
1 του ν. 3689/2008 (Α’ 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν µετά το ν.
3910/2011, η διάρκεια της κατάρτισης των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ως προς τις κατευθύνσεις
της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, οι
οποίοι προέρχονται από το διαγωνισµό του έτους 2013, που είχε
προκηρυχθεί µε την 56926/9.7.2013 (Γ’ 718) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (20ή εκπαιδευτική σειρά), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις: α) 65270/7.8.2013 (Γ’ 901) και β) 73858/
27.9.2013 (Γ’ 1093) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ορίζεται σε ένδεκα (11) µήνες και αρχίζει την 1η Φεβρουάριου
του έτους 2014 και περατώνεται την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου
έτους. Για τους σπουδαστές της εκπαιδευτικής αυτής σειράς
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των παραπάνω δύο κατευθύνσεων, το πρώτο και δεύτερο στάδιο
κατάρτισης ενοποιούνται σε ένα, το οποίο διαρκεί από την 1η Φεβρουάριου έως την 31η Οκτωβρίου. Στο στάδιο αυτό ο γενικός
βαθµός προόδου αποτελείται από το µέσο όρο των επιµέρους
βαθµών προόδου όλων των διδασκόντων, που παρέδωσαν βαθµολογία. Οι εξετάσεις αποφοίτησης των εκπαιδευοµένων που
προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν.3689/2008 διενεργούνται κατά
το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Οκτωβρίου. Ο συντελεστής βαρύτητας του µέσου όρου των βαθµών προόδου του ενοποιηµένου σταδίου και των εξετάσεων αποφοίτησης, για τον
καθορισµό της σειράς επιτυχίας στους Πίνακες επιτυχόντων,
είναι ένα και πέντε δέκατα (1,5). Το τρίτο στάδιο της κατάρτισης
(πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήµατα) διαρκεί από την
1η Νοεµβρίου έως την 31η Δεκεµβρίου. Κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Δεκεµβρίου 2014 συντάσσονται από τη
γραµµατεία της Σχολής οι οικείοι πίνακες επιτυχόντων και γίνεται
από το αρµόδιο Συµβούλιο Σπουδών η αξιολόγηση του ήθους
και της συµπεριφοράς των επιτυχόντων εκπαιδευοµένων. Η πρακτική άσκηση των παραπάνω εκπαιδευόµενων παρατείνεται
µέχρι τη δηµοσίευση του διατάγµατος διορισµού τους σε θέσεις
δοκίµων δικαστικών λειτουργών. Κατά τα λοιπά οι εκπαιδευόµενοι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις του ν.3689/2008.
2.α. Το έκτο και το έβδοµο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 2
του ν. 4022/2011 (Α’ 219), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Το ιεραρχικό επίπεδο λειτουργίας του Γραφείου, της θέσης
του προϊσταµένου αυτού, καθώς και τα καθήκοντά του, καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση του δεύτερου εδαφίου
του παρόντος άρθρου. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων
του Γραφείου βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν, σε
κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου των τακτικών αποδοχών, που τους καταβάλλονταν από την
οργανική τους θέση.»
β. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 2 του
ν.
4022/2011 (Α’ 219) αναριθµείται σε ένατο και αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η θητεία του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του Γραφείου λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και
πραγµατικής υπηρεσίας, στη θέση από την οποία προέρχονται
και συνεκτιµάται ως επιπλέον προσόν, κατά τις κρίσεις για την
κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθµίδας.»
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Δικηγόρων
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, τα έξοδα και
η αµοιβή του δικηγόρου του καθ’ ου η αίτηση, επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος.»
Άρθρο 15
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγµα εγγράφου δικαιωµάτων
Σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησής σας έχετε τα ακόλουθα
δικαιώµατα:
Α. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Έχετε το δικαίωµα να οµιλήσετε εµπιστευτικά σε δικηγόρο. Ο
δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυνοµία. Η αστυνοµία
πρέπει να σας βοηθήσει να έρθετε σε επικοινωνία µε κάποιον δικηγόρο. Σε ορισµένες περιπτώσεις η βοήθεια παρέχεται δωρεάν.
Ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες από την αστυνοµία.
Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Έχετε το δικαίωµα να πληροφορηθείτε το λόγο της σύλληψης
ή κράτησής σας, καθώς και την πράξη που φέρεσθε ή κατηγο-
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ρείσθε ότι έχετε διαπράξει.
Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εάν δεν µιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα της αστυνοµίας ή
των άλλων αρµόδιων αρχών, έχετε δικαίωµα βοήθειας από διερµηνέα, δωρεάν. Ο διερµηνέας µπορεί να σας βοηθήσει να µιλήσετε µε τον δικηγόρο σας και υπέχει υποχρέωση εχεµύθειας
όσον αφορά το περιεχόµενο της επικοινωνίας αυτής. Έχετε δικαίωµα σε µετάφραση τουλάχιστον των σχετικών τµηµάτων ουσιωδών εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένης κάθε δικαστικής
εντολής για τη σύλληψη ή την κράτησή σας, κάθε κατηγορίας ή
κατηγορητηρίου και κάθε απόφασης. Σε ορισµένες περιπτώσεις
µπορεί να σας παρασχεθεί προφορική µετάφραση ή περίληψη.
Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΩΠΗΣ
Κατά την εξέτασή σας από την αστυνοµία ή τις άλλες αρµόδιες αρχές δεν έχετε υποχρέωση να απαντήσετε σε ερωτήσεις
για φερόµενο αδίκηµα. Ο δικηγόρος σας µπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε επί του ζητήµατος αυτού.
Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Κατά τη σύλληψη και κράτησή σας, εσείς (ή ο δικηγόρος σας)
έχετε δικαίωµα πρόσβασης σε βασικά έγγραφα που χρειάζεστε
για να προσβάλετε τη σύλληψη ή κράτηση. Εάν η υπόθεσή σας
παραπεµφθεί σε δικαστήριο, εσείς (ή ο δικηγόρος σας) έχετε δικαίωµα πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό που είναι υπέρ ή εις
βάρος σας.
ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
Ή ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ
Ή ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ
Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, θα πρέπει να ενηµερώσετε
σχετικά την αστυνοµία εάν επιθυµείτε να ενηµερωθεί κάποιο
πρόσωπο για την κράτησή σας, για παράδειγµα ένα µέλος της
οικογένειάς σας ή ο εργοδότης σας. Σε ορισµένες περιπτώσεις
το δικαίωµα ενηµέρωσης άλλων προσώπων για την κράτησή σας
µπορεί να περιορισθεί προσωρινά. Σε τέτοια περίπτωση, η αστυνοµία θα σας ενηµερώσει σχετικά.
Εάν είστε αλλοδαπός, ενηµερώστε σχετικά την αστυνοµία εάν
επιθυµείτε να ενηµερωθεί για την κράτησή σας η προξενική αρχή
ή η πρεσβεία της χώρας σας. Παρακαλείσθε επίσης, να ενηµερώσετε την αστυνοµία εάν επιθυµείτε να έρθετε σε επαφή µε
έναν υπάλληλο της προξενικής αρχής ή της πρεσβείας της
χώρας σας.
Ζ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, έχετε δικαίωµα να τύχετε
επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε την αστυνοµία εάν έχετε ανάγκη τέτοιας περίθαλψης.
Η. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Μετά τη σύλληψή σας ενδέχεται να στερηθείτε της ελευθερίας
σας ή να κρατηθείτε για ανώτατο χρονικό διάστηµα από έξι (6)
έως δεκαοκτώ (18) µηνών. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής
πρέπει να απολυθείτε. Ζητείστε από τον δικηγόρο σας ή από τον
δικαστή πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες προσβολής
της σύλληψής σας, επανεξέτασης της κράτησης ή υποβολής αίτησης για προσωρινή απόλυση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπόδειγµα εγγράφου δικαιωµάτων συλληφθέντος
βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
Έχετε συλληφθεί βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
Έχετε το δικαίωµα να ενηµερωθείτε για το περιεχόµενο του
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης βάσει του οποίου έχετε συλληφθεί.
Β. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Έχετε το δικαίωµα να οµιλήσετε εµπιστευτικά σε δικηγόρο. Ο
δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυνοµία. Η αστυνοµία
πρέπει να σας βοηθήσει εάν χρειάζεστε βοήθεια για να έρθετε
σε επικοινωνία µε κάποιον δικηγόρο. Σε ορισµένες περιπτώσεις
η βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες
από την αστυνοµία.
Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εάν δεν µιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα της αστυνοµίας ή
των άλλων αρµόδιων αρχών, έχετε δικαίωµα βοήθειας από διερµηνέα, δωρεάν. Ο διερµηνέας µπορεί να σας βοηθήσει να µιλήσετε µε τον δικηγόρο σας και υπέχει υποχρέωση εχεµύθειας
όσον αφορά το περιεχόµενο της επικοινωνίας αυτής. Έχετε δικαίωµα µετάφρασης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης σε
γλώσσα που κατανοείτε. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να
σας παρασχεθεί προφορική µετάφραση ή περίληψη.
Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Μπορείτε να συναινέσετε ή να µη συναινέσετε να παραδοθείτε
στο κράτος - µέλος που σας αναζητά. Η συναίνεσή σας επιταχύνει τις διαδικασίες. Ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες από τις
αρχές ή τον δικηγόρο σας.
Ε. ΑΚΡΟΑΣΗ
Εάν δεν συναινείτε στην παράδοσή σας, έχετε δικαίωµα ακρόασης από δικαστική αρχή.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρούχα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών, ως
προς στην ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρούχα): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Δευτέρας 9 Δεκεµβρίου 2013 και ερωτάται το Σώµα αν τα
επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρούχα): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Δευτέρας 9 Δεκεµβρίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο α) συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
µε αριθµό 16/16 από 15-1-2014 επίκαιρης επερώτησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα και των Βουλευτών του κόµµατός του προς τον Υπουργό
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
σχέδιο καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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