ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΒ’
Τρίτη 6 Μαΐου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11388, 11407
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλονίκης και
το 46ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης, σελ. 11313,
11323
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 11314, 11315, 11321,
11338, 11339, 11389, 11390, 11391, 11400, 11402, 11403,
11404, 11405
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 3531 έως 3570,
σελ. 11301 - 11303
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
11303 - 11308
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της
αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας",
σελ. 11309 – 11317, 11338 – 11341, 11388 - 11407
2. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και
εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»,
σελ. 11317
β) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2015-2018», σελ. 11317
3. Συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «
Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και
άλλες διατάξεις», σελ. 11321 – 11323, 11363
4. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 5, 14, 38 και
39 και επί των τροπολογιών 1418/38, 1424/41, 1433/45,
1441/52 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας: « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», σελ. 11317 11320
5. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 14, 38 και 39
και επί των τροπολογιών 1418/38, 1424/41, 1433/45 και
1441/52 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας: « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», σελ. 11323 –
11338, 11341 - 11362
6. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις»., σελ. 11323 - 11337

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 11301 - 11323
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 11323 - 11400
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 11400 - 11407
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 11400
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 11389, 11391
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 11314, 11315, 11321
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 11339, 11389, 11390, 11391
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 11403
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 11390, 11391
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 11338
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 11402, 11403, 11405
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 11403
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 11391
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
σελ. 11321
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 11404, 11405
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 11390, 11391, 11400,
11402, 11405
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 11315, 11321, 11400
ΨΥΡΡΑΣ Θ. ,
σελ. 11315
Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης
για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας":
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ Ε. ,
σελ. 11395
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 11388, 11389
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 11390
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ Ε. ,
σελ. 11396
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 11397, 11398
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. , σελ. 11395
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 11339, 11341
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 11314
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Τ. ,
σελ. 11309
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 11313, 11391
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 11338, 11339, 11390
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π. ,
σελ. 11405
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α. ,
σελ. 11311
ΞΟΥΛΙΔΟΥ Σ. ,
σελ. 11389, 11390
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 11401, 11402, 11403
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 11391, 11392
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 11310
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 11403, 11404
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 11390, 11400, 11401
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 11315, 11321, 11392,
11398, 11402, 11404,
11405
ΨΥΡΡΑΣ Θ. ,
σελ. 11315, 11316
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας: « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις»:
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 11321
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ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΒ’
Τρίτη 6 Μαΐου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 6 Μαΐου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18.03’
συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η
Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε’
Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Γεώργιο Σταθάκη,
Βουλευτή Νοµού Χανίων, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3531) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης
καταγγέλλει τις παραβιάσεις των συµβάσεων νοικοκυριών σχετικά
µε τις µειώσεις στα οικιακά φωτοβολταϊκά.
Οικονοµικών
3532) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Αχαϊκής
Τράπεζας ΣΥΝΠΕ αιτείται την επίλυση του θέµατος της καταβολής
του 50% της αποζηµίωσης των απολυµένων σύµφωνα µε τη σχετική υπουργική απόφαση.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
3533) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αναγνωστάκος Νικόλαος παραθέτει τις απόψεις του σχετικά µε το ενδεχόµενο δηµιουργίας
πλευρικών διοδίων Α/Κ Βαρυµπόµπης-Καλυφτάκη.
Υγείας
3534) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κύµης-Αλιβερίου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σχετικά µε την υποστελέχωση και την υποβάθµιση των υπηρεσιών της ορθοπεδικής κλινικής της περιοχής.
Επικρατείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3535) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η διαδικτυακή οµάδα «Κουφοχωριό» παραθέτει τις προτάσεις της σχετικά µε την άρση του κοινωνικού
αποκλεισµού των µεταγλωσσικών κωφών, των οποίων οι ανάγκες,
δεν καλύπτονται και δεν ικανοποιούνται από την επίσηµη πολιτεία.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
3536) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις καταστροφές που προκάλεσε χαλαζόπτωση που
σηµειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήµου Πύργου.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3537) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδιορίστων
ΑΣΕΠ καταγγέλλει την διαρκή αναβολή των διορισµών των µελών
του και προσβλέπουν στην υλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψής τους.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
3538) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυµάτων Τροχαίων Δυστυχηµάτων
Περιφέρειας Κρήτης «ο Άγιος Χριστόφορος» παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε την ενίσχυση των λειτουργιών των αστυνοµικών και δικαστικών αρχών µε σκοπό την αντιµετώπιση και
πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας
3539) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την
κατάργηση ειδικοτήτων επαγγελµάτων Υγείας Πρόνοιας στα
ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας αντίστοιχα.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3540) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Κοινωνικών
Λειτουργών επισηµαίνει την ανάγκη δηµιουργίας κοινωνικών
υπηρεσιών στις σχολικές µονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης,
λόγω των αυξανόµενων φαινοµένων που απορρέουν από την οικονοµική κρίση.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3541) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Θήρας καταγγέλλει την
υποστελέχωση του Περιφερειακού Τµήµατος του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) Νάξου, καθώς οι
επιχειρηµατίες ασφαλισµένοι αντιµετωπίζουν αδυναµία κάλυψης
των αναγκών τους και δυσκολία στις συναλλαγές τους.
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Πολιτισµού και Αθλητισµού
3542) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στο Εθνικό Θέατρο αιτείται την κοινοποίηση των πρακτικών από το Διοικητικό
Συµβούλιο και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου, σχετικά
µε τη στελέχωση του οργανισµού σε θέσεις ευθύνης.

κών, Πολιτισµού και Αθλητισµού
3551) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων
στα Ιωάννινα διαµαρτύρονται για την υπερβολική φορολόγηση
που έχει επιβληθεί στα χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα κτήρια
και επισηµαίνουν την ανάγκη ευνοϊκότερων ρυθµίσεων.

Εξωτερικών
3543) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Αρµενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία της σχετικά µε απρόκλητες επιθέσεις ενόπλων οµάδων
εξτρεµιστών σε αρµενικούς πληθυσµούς στα σύνορα ΤουρκίαςΣυρίας.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3552) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Βησσαρία Λάζαρη αιτείται την
ενηµέρωσή της για το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται αίτηµά της
για τη συνέχιση του επιδόµατος ΕΚΑΣ, το οποίο ελάµβανε.

Οικονοµικών
3544) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εποχικού Προσωπικού Εργαζοµένων Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Σερρών
αιτείται την κατάθεση τροπολογίας του σχετικού νόµου, που να
επιτρέπει στην ΕΒΖ να προβαίνει σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού ακολουθώντας τη διαδικασία προσλήψεων µέσω ΑΣΕΠ.
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
3545) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι απολυµένοι εργαζόµενοι
του Δηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού
και Πολιτισµού- ΔΗΠΕΘΕ του Δήµου Βόλου εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την απόλυσή τους µετά από την πολυετή συνεχή προσφορά τους και διατυπώνουν την επιδίωξή τους για
δικαίωση µέσα από δικαστικές διαδικασίες.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3546) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Δέσποινα Χρυσάφη αιτείται την
δέσµευση της Κυβέρνησης για την πλήρη απορρόφηση των Δηµοτικών Αστυνοµικών του Δήµου Πέλλας, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαθεσιµότητα.
Οικονοµικών
3547) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Βαµβακούσης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την φοροεισπρακτική γραφειοκρατία
του Υπουργείου Οικονοµικών και παραθέτει έγγραφα ώστε να
αποκατασταθεί η υψηλή εικονική ληξιπρόθεσµη οφειλή της επιχείρησής του στην εφορεία.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3548) Η Βουλευτής Άρτης κ. ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Βασιλική Γκόρου διαµαρτύρεται για
την υποχρέωση των µαθητών των λυκείων της χώρας να συµµετάσχουν σε µαθητικό διαγωνισµό που διοργανώνει Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), επισηµαίνοντας την προσβολή
της ακαδηµαϊκής ελευθερίας που αυτή συνεπάγεται.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3549) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για την εξαίρεση των µελών της από τους δικαιούχους του εκλογικού επιδόµατος.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισµού
3550) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δυτικής Ηλείας αιτείται την αξιοποίηση του ΑΒΚ123
ακινήτου του δηµοσίου που βρίσκεται στον οικισµό Αρκουδιού
της δηµοτικής ενότητας Βαρθολοµιού του Δήµου Πηνειού.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµι-

Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3553) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για την εξαίρεση των µελών της από τους δικαιούχους του εκλογικού επιδόµατος.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών
3554) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ,
Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ, Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ και κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για την εξαίρεση των µελών της από τους δικαιούχους του εκλογικού επιδόµατος.
Υγείας
3555) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του 6ου
ΕΚΑΒ Καβάλας αιτείται την άµεση ενίσχυση σε πληρώµατα ασθενοφόρου του παραρτήµατος Οφρυνίου-Τούζλας και της ευρύτερης περιοχής Μουσθένης Καβάλας µε µετακίνηση υπαλλήλων
από άλλες περιοχές.
Υγείας
3556) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Νεφροπαθών εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την αγορά και
χρήση ακατάλληλων φίλτρων αιµοκάθαρσης επισηµαίνοντας τον
κίνδυνο που διατρέχει η ζωή των νεφροπαθών.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
3557) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι, Παραγωγών,
Μικροπωλητών-Οπωροκηπευτικών, Ένδυσης και Υπόδησης
Νοµού Μαγνησίας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τις διατάξεις του νόµου που εκτιµάται από τον κλάδο, ότι απειλούν µε
διάλυση τις παραδοσιακές λαϊκές αγορές προς όφελος των πολυκαταστηµάτων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3558) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος αιτείται τη µεταφορά της θέσης της εισαγωγής των φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών σε αντίστοιχη σχολή
ή τµήµα πανεπιστηµίου για τα έτη 2010 έως και 2013 µε ρύθµιση
της σχετικής τροπολογίας.
Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3559) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΙΚΑ σε διαθεσιµότητα εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την κατάργηση
του συνόλου των θέσεων του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αιτούνται την άµεση απορρόφησή τους σε
υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
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3560) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διοίκηση του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου Κρήτης επισηµαίνει τη µεγάλη
έλλειψη σε προσωπικό και αιτείται την εξέταση κάλυψης των
κενών θέσεων µε τη µεταφορά προσωπικού στο Κέντρο τους από
κινητικότητα υπαλλήλων.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3561) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ιεράπετρας Κρήτης
αιτείται την άµεση ανάκληση οποιασδήποτε απόφασης για την
µεταφορά της υπηρεσίας του ΟΑΕΕ Ιεράπετρας, η οποία είναι
απαραίτητη για τον παραγωγικό ιστό και την επιχειρηµατικότητα
της περιοχής.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3562) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας
του ΤΕΙ Θεσσαλίας επισηµαίνει µε ψήφισµα τη µείωση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και τη µείωση των διαθέσιµων
πιστώσεων για την πρόσληψή του.
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στον Υφυπουργό στον πρωθυπουργό για την ΔΡΤ
3563) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον κίνδυνο µόλυνσης υδάτων από το πλοίο «Νήσος Αµοργός».
Οικονοµικών, Επικρατείας
3564) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων
Οµολογιούχων Ελληνικού Δηµοσίου αιτείται µε ψήφισµά του την
αποκατάσταση των αποταµιεύσεών τους στην τιµή κτήσης των
οµολόγων τους.
Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3565) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διαπεριφερειακός Σύλλογος
«Βοήθεια στο Σπίτι» αιτείται τη Σύσταση Διευθύνσεων Κοινωνικής
Πολιτικής στους δήµους για την επίλυση των εργασιακών προβληµάτων τους, τα οποία παραθέτουν µε σχετικό υπόµνηµα.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών

11303

3566) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Σοσιαλιστική Προοπτική επισηµαίνει τις ασαφείς δράσεις που υπέγραψε η ΓΣΕΕ µε τους
εργοδότες σχετικά µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
3567) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νεµέας επισηµαίνει τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τη χαλαζόπτωση, στις καλλιέργειες των παραγωγών της Αρχαίας Νεµέας
των Δερβενακίων και των Αρχαίων Κλεωνών Κορινθίας.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3568) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευθυµιάδης Κώστας καταγγέλλει τις διατάξεις του σχεδίου νόµου για την εξυγίανση του
ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την παραβίαση των συµβάσεων των παραγωγών των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3569) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Σοφία Κολοτούρου παραθέτει
τις προτάσεις της σχετικά µε την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού των µεταγλωσσικών κωφών, των οποίων οι ανάγκες, δεν
καλύπτονται και δεν ικανοποιούνται από την επίσηµη πολιτεία.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3570) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ
- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία
Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για τη µη απόδοση από τον ΟΑΕΕ στον ΟΑΕΔ
(Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας) της παρακρατούµενης εισφοράς των ασφαλισµένων υπέρ των ανέργων συναδέλφων τους.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 5503/17-01-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Δηµαρά Ιωάννη και Αβραµίδη Γαβριήλ δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. 34257/ΙΗ ΕΞ /10-03-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 6199/12-02-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Πατριανάκου Φεβρωνίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 226/2014/10-

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

03-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3. Στην µε αριθµό 6655/27-02-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 11014/10-03-

2014 έγγραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΒ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 30 Απριλίου 2014 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθεί το
νοµοσχέδιο επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος
του ΣΥΡΙΖΑ, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κατά τη συζήτηση
του παρόντος νοµοσχεδίου τη Βουλευτή κ. Θεοφανώ Φωτίου.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής, ορίζει κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Λαρίσης κ. Θωµά Ψύρρα και ως
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ.
Νίκη Φούντα.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής,
ορίζει κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ως ειδική
αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Μαρίνο Ουζουνίδη.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος µε επιστολή
του ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Σερρών κ. Αρτέµιο Ματθαιόπουλο.
Επίσης, µε επιστολή των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών γνωστοποιείται ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
Βουλευτής Μαγνησίας κ. Παρίσης (Πάρις) Μουτσινάς και ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κοψαχείλης για δεκαπέντε λεπτά.
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοισυνάδελφοι Βουλευτές, το
παρόν σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης που εισηγούµαι
αφορά την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην εθνική µας οικονοµία µε την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσµατος και της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αποτελούν αποδείξεις ότι η
ανάκαµψη στην πραγµατική οικονοµία ξεκίνησε. Το ανά χείρας
σχέδιο νόµου αποτελεί µια κυβερνητική πρωτοβουλία για την
προσαρµογή της δηµόσιας διοίκησης στην ανάγκη τόνωσης της
επιχειρηµατικότητας και αυτό γιατί είναι πεποίθησή µας πως η
οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µε τη συµµετοχή της
κοινωνίας µέσα από την ως επί το πλείστον ανεµπόδιστη άσκηση
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Με το νόµο αυτό η Κυβέρνηση στέλνει µήνυµα ότι η Ελλάδα
χτυπάει τη µεγάλη πληγή της γραφειοκρατίας και κάνει ένα
άνοιγµα στην ενοχοποιηµένη επιχειρηµατικότητα αλλάζοντας
όλη τη φιλοσοφία σχετικά µε το πώς αυτή αντιµετωπίζεται από
το κράτος.
Για παράδειγµα, στο σηµερινό σύστηµα ισχύει ότι όλες οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν χρειάζονται πρώτα την άδεια του
κράτους πλην εξαιρέσεων. Τώρα περνάµε σε ένα νέο σύστηµα.
Όλες οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη
παρέµβαση της δηµόσιας διοίκησης, πλην συγκεκριµένων εξαιρέσεων.
Οι έλεγχοι µετατίθενται από το στάδιο έκδοσης της άδειας λειτουργίας σε εκείνο της λειτουργίας σύµφωνα µε προκαθορισµένα πρότυπα και διαδικασίες. Σηµειώνεται πως αυτό το
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νοµοσχέδιο δεν είναι µια αποσπασµατική διάταξη, αλλά ένας
νόµος πλαίσιο που θέτει τις βάσεις για τον εκσυγχρονισµό, την
ενίσχυση και βελτίωση του επιχειρείν στη χώρα µας.
Για τη δηµιουργία του νοµοσχεδίου προηγήθηκε µακρά συνεργασία των συναρµοδίων Υπουργείων. Αξιοποιήθηκαν µελέτες σηµαντικών φορέων από το εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας,
αξιοποιώντας τα επιτυχηµένα διεθνώς παραδείγµατα και λήφθηκαν υπ’ όψιν πολλές από τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν από
τους ενδιαφερόµενους κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης.
Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η δηµιουργία ενός σαφούς,
απλού, σταθερού και ευέλικτου ρυθµιστικού περιβάλλοντος για
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για τους Έλληνες επιστήµονες και κάθε δυναµικό και ικανό πολίτη της
κοινωνίας µας να δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά.
Από τα µέτρα και τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ξεχωρίζουν
για τη σηµασία τους τα εξής:
Στο πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου ορίζεται η γενική αρχή
της ελευθερίας της οικονοµικής δραστηριότητος για όλους τους
πολίτες. Η εφαρµογή αυτής της αρχής υπόκειται στην κρατική
παρέµβαση περιορίζοντας το δικαίωµα οικονοµικής δραστηριότητας για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος.
Η ουσιώδης διαφορά είναι ότι ο νοµοθέτης επιτρέπει αυτόν
τον περιορισµό στο µέτρο ακριβώς που επιβάλλεται για την αποτροπή του κινδύνου για το δηµόσιο συµφέρον και όχι περισσότερο. Επάνω σ’ αυτές τις παραδοχές στηρίζεται η εισαγωγή του
συστήµατος της απλής αδειοδότησης µε υπεύθυνη δήλωση των
επιχειρήσεων για συµµόρφωσή τους µε τους ισχύοντες κανόνες.
Οι αρχές αυτές ενσωµατώνουν τη λογική και το λεκτικό της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Πεδίο εφαρµογής του νόµου είναι οι οικονοµικές δραστηριότητες που εµπίπτουν στην περιβαλλοντική νοµοθεσία, δηλαδή
υποδοµές, µεταφορές, δίκτυα κοινής ωφέλειας κ.λπ., παραγωγικές µονάδες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις από µεταποίηση τροφίµων και ποτών, επεξεργασία µετάλλων, αγροτοκτηνοτροφικές
µονάδες, τουριστικές εγκαταστάσεις, πολυκαταστήµατα, αλλά
και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Για την επίτευξη των παραπάνω θα γίνει εκµετάλλευση όλων
των δυνατοτήτων που δίνονται από την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Στο άρθρο 4 του νοµοσχεδίου ορίζεται ο γενικός κανόνας που
επιτρέπει στον κάθε πολίτη να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την υποχρέωση τήρησης των όρων που αναφέρονται στα
επόµενα άρθρα και µέρη του νοµοσχεδίου.
Στη συνέχεια, σε επόµενη διάταξη, στο άρθρο 5 καθορίζονται
οι όροι λειτουργίας και οι ξεκάθαροι κανόνες που καταργούν την
περιπτωσιολογική αντιµετώπιση των αιτηµάτων των επενδυτών
και εισάγουν γενικούς όρους λειτουργίας, πρότυπα και προδιαγραφές για κάθε δραστηριότητα. Στα πρότυπα αυτά θα πρέπει
να προσαρµοστεί όποιος ενδιαφέρεται να ασκήσει οποιαδήποτε
δραστηριότητα χωρίς παρεκκλίσεις αλλά και χωρίς δυνατότητα
παρερµηνειών από τη διοίκηση.
Επιλέγεται, δηλαδή, η προσέγγιση που εφαρµόζεται ευρέως
στην Ευρωπαϊκή Ένωση της υπαγωγής του διοικούµενου σε συγκεκριµένο και καθολικά εφαρµοσµένο πλαίσιο υποχρεώσεων για
όλα τα πρόσωπα που ασκούν µια δραστηριότητα. Η χρήση των
προτύπων βελτιώνει την ταχύτητα, βοηθάει τους ελέγχους και τη
διαφάνεια, ενώ λαµβάνονται µέτρα προστασίας ώστε να µην καταστούν τα πρότυπα εµπόδια στην καινοτοµία και εξασφάλιση
πλεονεκτηµάτων σε κάποιους από τους εµπλεκόµενους.
Πολύ σηµαντική και ιδιαίτερης σηµασίας είναι η διάταξη που
προβλέπει ότι αν η αίτηση έγκρισης λειτουργίας επιχείρησης για
οικονοµική δραστηριότητα δεν απαντηθεί εντός της νόµιµα προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει
δεκτή. Στόχος είναι η αδειοδότηση σε πολλές δραστηριότητες
να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και αυθηµερόν. Εναντίον τυχόν
αρνητικής απόφασης της διοίκησης ο διοικούµενος µπορεί να
ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή.
Εξέχουσας σηµασίας είναι ο ρόλος του Εθνικού Συµβουλίου
Υποδοµών Ποιότητος, ΕΣΥΠ, στο άρθρο 15, που εποπτεύει τους
οργανισµούς αξιολόγησης-συµµόρφωσης που έχουν διαπιστευ-
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θεί για τον έλεγχο της αγοράς. Τέτοιος οργανισµός µπορεί να
είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα.
Πολύ σηµαντική είναι η εισαγωγή της έννοιας στο άρθρο 18
των Οργανωµένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων, ΟΥΔ, για την
δηµιουργία και λειτουργία των επιχειρηµατικών πάρκων. Με τις
ρυθµίσεις αυτές βελτιώνεται περαιτέρω το πλαίσιο για τα επιχειρηµατικά πάρκα απλοποιώντας τόσο τη διαδικασία ίδρυσης νέων
πάρκων όσο και την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε υφιστάµενα.
Στην πραγµατικότητα οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε
πάρκα θα καλύπτονται από τη γενική αδειοδότηση των πάρκων
παρέχοντας έτσι στις επιχειρήσεις ισχυρά κίνητρα για εγκατάσταση σε οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων. Παράλληλα ορίζεται αποκλειστική προθεσµία έγκρισης της λειτουργίας
του πάρκου εκατό ηµερών µετά την πάροδο των οποίων θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί.
Στην παράγραφο 17 δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον παρόντα νόµο µορφωµάτων που έχουν σχηµατιστεί µέχρι σήµερα.
Στο άρθρο 19 τίθεται το πλαίσιο συλλογής πληροφοριών για
τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς. Δεδοµένου ότι η συγκέντρωση των πληροφοριών γίνεται για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, δεν τίθεται ζήτηµα εφαρµογής των
διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Η διαδικασία παροχής πληροφοριών και η συγκέντρωση στοιχείων γίνεται και µε πρωτοβουλία των αρµοδίων αρχών για λόγους
εποπτείας κι ελέγχου.
Επίσης, καθορίζονται διατάξεις (άρθρα 23, 24, 25 και 26) όπως
υποχρέωση εχεµύθειας των εµπλεκοµένων στον έλεγχο και η
προστασία των απορρήτων στοιχείων των ελεγχοµένων. Για τον
ίδιο σκοπό επιβάλλεται η τήρηση πρακτικών από τα όργανα ελέγχου και η δηµοσιοποίησή τους µε χρήση των τεχνολογιών της
πληροφορικής µε την επιφύλαξη του σεβασµού του απορρήτου
ευαίσθητων δεδοµένων.
Επίσης, καθορίζονται οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες για τη µη τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου
από τη διοίκηση ή τους διοικουµένους.
Στις µεταβατικές διατάξεις ορίζεται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών µέσα στο οποίο πρέπει να εκδοθούν τα απαιτούµενα προεδρικά διατάγµατα κι αποφάσεις, ώστε το κράτος
και οι υπηρεσίες του να εφαρµόσουν το οριζόµενα στο νόµο.
Επιπροσθέτως και σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω
προθεσµίας δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Ανάπτυξης για
παρέµβασή του, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρµογή αυτού του
νόµου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις τοποθετήσεις
των συναδέλφων Βουλευτών, ακόµη και όσων δηλώνουν κατ’
αρχήν εναντίον του, συµπεραίνεται ότι το νοµοσχέδιο τυγχάνει
ζωηρού ενδιαφέροντος, αν όχι αποδοχής, όπως αποδεικνύουν
οι θετικές προτάσεις και παρατηρήσεις τους. Ακόµα δε περισσότερο θετικές είναι οι εντυπώσεις από τις αντιδράσεις των εκπροσώπων του επιχειρηµατικού κόσµου που καταγράφηκαν κατά την
ακρόαση των φορέων στην αρµόδια επιτροπή και κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.
Οφείλω να συγχαρώ τον Υπουργό Ανάπτυξης και την ηγεσία
του Υπουργείου και της οµάδας εργασίας του για την προσπάθειά του να έχουµε ένα ολοκληρωµένο, εύχρηστο, αποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο για την επιτάχυνση της επιχειρηµατικότητας
στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κοψαχείλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πλευρά του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας» ως ειδικός
αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής Αθανάσιος Μωραΐτης.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταθάκης για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας» αποτελεί µια τοµή µε την οποία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φιλελευθεροποιείται, µεταφέρεται κατ’ ουσία, µια βασική δραστηριότητα η οποία είναι στην αρµοδιότητα της δηµόσιας διοίκησης -κι έτσι είναι κατά κανόνα η αδειοδότηση των
επιχειρήσεων- σε µια σφαίρα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µέσα
από την οποία η διαδικασία αδειοδότησης και η λειτουργία των
επιχειρήσεων θα υπόκεινται στον έλεγχο πρακτικά ιδιωτικών θεσµών. Το κράτος περιορίζει το ρόλο του στο να θεσµοθετήσει
έναν ελεγκτή, ο οποίος θα ελέγχει τις εταιρείες και τους φορείς
οι οποίοι αδειοδοτούν τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία του νοµοσχεδίου.
Ο νόµος στηρίχτηκε στη µελέτη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος, στην τεχνογνωσία της Παγκόσµιας
Τράπεζας, σε έρευνα της «BOSTON CONSULTING GROUP» και
στο έργο του ίδιου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο νόµος κατατάσσει τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων σε
τέσσερις κατηγορίες.
Πρώτον, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων οι οποίες κάνουν
έναρξη της δραστηριότητάς τους µε µια απλή υπεύθυνη δήλωση.
Δεύτερον, στις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν έναρξη µε απλή
δήλωση, οφείλουν όµως να τηρούν ένα συγκεκριµένο πρότυπο
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της οικονοµικής τους δραστηριότητας.
Τρίτον, στις επιχειρήσεις οι οποίες όπως και σήµερα απαιτούν
έγκριση λειτουργίας πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, η
διαδικασία δηλαδή που ισχύει σήµερα.
Και η τέταρτη κατηγορία είναι η έγκριση λειτουργίας για επιχειρήσεις στις οποίες θα εκδίδεται µόνο περιορισµένος αριθµός
αδειών κατά γεωγραφική ενότητα.
Πρέπει να επισηµάνουµε από την αρχή ότι ο νόµος, όπως κατατίθεται, είναι ένας γενικός νόµος. Είναι ένας νόµος-πλαίσιο,
δεν αφορά τον τρόπο και την ουσία της νοµοθεσίας, η οποία θα
κατατάξει τις δραστηριότητες στην Α, στη Β, στη Γ ή στη Δ κατηγορία και δεκάδες άλλα θέµατα, τα οποία θα ρυθµιστούν στη
συνέχεια από αποφάσεις, οι οποίες καλούνται να ληφθούν εντός
µόλις οκτώ µηνών.
Επιτρέψτε µου να κάνω µια παρατήρηση για την ιδέα, τη φιλοσοφία του νόµου. Όπως ξέρετε, η διαδικασία αδειοδότησης
σήµερα τηρεί αυτούς τους κανόνες που είχε. Ταυτόχρονα, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν πάρα πολλές γενικές, ασαφείς
διατυπώσεις, ότι είναι µια χώρα η οποία δεν έχει χωροταξικό, ότι
είναι µια χώρα η οποία έχει διαδοχικά νοµοθετήµατα, όπου υπάρχουν τεράστιες ασάφειες και γκρίζες ζώνες στις αρµοδιότητες
των Υπουργείων ή των εµπλεκόµενων φορέων και υπάρχει µια
συνήθης προσφυγή στο δικαστικό σύστηµα προκειµένου να αποφανθεί για τη λειτουργία µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, η
προσφυγή σε µια δικαστική αρχή είναι συχνή.
Ο νόµος τώρα προσπαθεί να φτιάξει ένα σύστηµα µε το οποίο
να τυποποιεί τον τρόπο µε τον οποίο µέχρι στιγµής το Συµβούλιο
της Επικρατείας νοµοθετεί γύρω από τα θέµατα των αδειοδοτήσεων. Αυτή είναι η µια διαδικασία, η διαδικασία της τυποποίησης
δηλαδή όλου αυτού του συστήµατος µε βάση τις αποφάσεις του
νοµικού συστήµατος, προκειµένου ταυτόχρονα να αποθαρρύνει
-και αποθαρρύνει- µε διάφορες επιµέρους διατάξεις την προσφυγή στο νοµικό σύστηµα.
Άρα, η κεντρική ιδέα του νοµοσχεδίου είναι να αλλάξει τον
τρόπο λειτουργίας µε τον οποίο αδειοδοτείται το δηµόσιο σύστηµα από τη δηµόσια διοίκηση, αλλά ταυτόχρονα την ασάφεια
και τις γενικές διατάξεις και τον τρόπο όπου οι διάφορες αρµοδιότητες αλληλοεµπλέκονται και δηµιουργούν έννοµες ενστάσεις, πώς δηλαδή αυτό το σύστηµα µπορεί να οδηγηθεί σε ένα
σύστηµα που θα έχουµε λιγότερες προσφυγές στο νοµικό καθεστώς και ταυτόχρονα να φέρει µια τυποποίηση η οποία θα αποτρέπει αυτήν τη χρονοβόρα διαδικασία.
Για να το κάνει αυτό εισάγει µια βασική έννοια που θυµίζει αγγλοσαξονικό δίκαιο και η οποία βρίσκεται σε απευθείας αντιπαράθεση µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το οποίο είναι
ευρωπαϊκής έµπνευσης και όχι αγγλοσαξονικού δικαίου. Για παράδειγµα, ορίζει ότι για κάθε ξεχωριστή κατηγορία επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τα πρότυπα λειτουργίας τροποποιούνται
κάθε πέντε χρόνια ή κάθε φορά που µια δικαστική απόφαση
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προσδιορίζει µε διαφορετικό τρόπο την αναγκαιότητα προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος.
Αυτό τι σηµαίνει, αν το βάλουµε λίγο πρακτικά; Σηµαίνει ότι ο
νοµοθέτης, ο Υπουργός εν προκειµένω ή όποιος οργανισµός ή
θεσµός θα φτιάξει τα πρότυπα λειτουργίας, αυτά για πέντε χρόνια θα παραµείνουν σταθερά και ταυτόχρονα αν µια προσφυγή
στο δικαστήριο ή µια δικαστική απόφαση θεωρήσει ότι αυτά τα
προεδρικά διατάγµατα, οι υπουργικές αποφάσεις και ο,τιδήποτε
άλλο δεν συνάδουν µε το δηµόσιο συµφέρον, τότε η διοίκηση
είναι υποχρεωµένη να τα αλλάξει.
Τι σηµαίνει και γιατί εισάγει αυτή η διάσταση ένα αγγλοσαξονικού τύπου δίκαιο; Διότι κάνει σαφή τη διάκριση κι ο νοµοθέτης
στο νόµο-πλαίσιο. Άµα το διαβάσετε, θα δείτε αυτή τη διάκριση
διογκωµένη, ότι υπάρχει ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα,
την οποία κάθε άτοµο ή επιχείρηση µπορεί να ασκεί στη χώρα
µας και αυτός ο περιορισµός της ελεύθερης δραστηριότητας
των ατόµων και των επιχειρήσεων περιορίζεται, όποτε και όταν
θίγεται το δηµόσιο συµφέρον. Αυτή η φιλοσοφία, επαναλαµβάνω, εκπορεύεται από µια αγγλοσαξονική παράδοση.
Τι ισχύει στο ευρωπαϊκό σύστηµα; Στο ευρωπαϊκό σύστηµα
ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει το δηµόσιο συµφέρον, το
οποίο είναι καθολικός νόµος και η τήρησή του είναι αρµοδιότητα
του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης. Υπό το δηµόσιο συµφέρον αναπτύσσεται και η ατοµική δραστηριότητα των ατόµων
και φυσικά των επιχειρήσεων. Άρα, είναι µέρος µιας συγκροτηµένης έννοιας δηµοσίου συµφέροντος, η οποία δεν συγκρούεται
ή δεν δηµιουργούνται ή δεν φτάνουν στο σηµείο να δηµιουργούνται οι ενστάσεις, οι εντάσεις, µόνο σε ένα απροσδιόριστο
πεδίο της σύγκρουσης ανάµεσα σε αυτές τις δύο αρχές.
Γι’ αυτό και αν δούµε τα συστήµατα αδειοδότησης λειτουργίας
και αλλαγής της σχετικής νοµοθεσίας στην Ευρώπη, θα διαπιστώσουµε ότι το εγχείρηµα, το οποίο κάνει ο νόµος – πλαίσιο σήµερα, µπορεί να το συναντήσετε στην Πορτογαλία, δεν θα το
συναντήσετε όµως σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, Γερµανία και αλλού, όπου διατηρούνται, επαναλαµβάνω, οι ευρωπαϊκοί
κανόνες του δικαίου µε τον τρόπο που υπονόησα.
Τώρα, ο νοµοθέτης ξεκινάει κάνοντας το εξής: Εντός οχτώ
µηνών καλείται η σηµερινή δηµόσια διοίκηση και το Υπουργείο
Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις, να καταλήξει σε προτάσεις που θα καλύπτουν το σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, όσον αφορά όλες τις προϋποθέσεις που
έθεσαν οι τέσσερις κατηγορίες που ανέφερα πριν.
Δηλαδή, πρέπει να ταξινοµήσουµε όλες τις δραστηριότητες,
να φτιάξουµε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές, να κάνουµε κατανοµή κατά κατηγορία, πού και πώς γίνεται η έγκριση λειτουργίας και πού υπάρχουν οι περιορισµοί και υπό ποιούς όρους και
κανόνες, και όλα αυτά στους επόµενους οχτώ µήνες. Θα ήταν
εντυπωσιακό πραγµατικά να δούµε το αποτέλεσµα αυτό σε οχτώ
µήνες.
Δεύτερον: οι δήµοι και οι περιφέρειες εµπλέκονται σε ένα µεγάλο µέρος των αδειοδοτήσεων. Οι δήµοι για τους γενικούς
όρους λειτουργίας, οι περιφέρειες όπου εµπίπτει η έγκριση λειτουργίας, καλούνται να φτιάξουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες και
τους αντίστοιχους θεσµούς εντός έξι µηνών.
Το δεύτερο σηµείο αφορά την ίδια την αδειοδότηση των επιχειρήσεων ως διακριτό πεδίο επιχειρηµατικής παρέµβασης. Επαναλαµβάνω, η διαδικασία των αδειοδοτήσεων θα γίνεται από
φορείς, οι οποίοι θα ιδρυθούν εντός εκατό ηµερών. Αν δεν απαντήσει ο Υπουργός, ο φορέας ιδρύεται από µόνος του και δηµιουργείται ένας θεσµός ο οποίος αδειοδοτεί το σύστηµα αυτό.
Απαγορεύεται να ακολουθήσει κάποιος τη δηµόσια διαδικασία
αδειοδότησης; Όχι, µπορεί να επιλέξει ανάµεσα στους ιδιωτικούς
φορείς και το δηµόσιο. Αυτό ισχύει. Από την άλλη πλευρά, ενώ
όλος ο στόχος είναι η µείωση του κόστους, πέρα από τη γραφειοκρατία, ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού αν θα επιβάλει τιµολογιακή πολιτική
στους θεσµούς αδειοδότησης του ιδιωτικού συµφέροντος ή όχι.
Το τρίτο: οι επιχειρήσεις ουσιαστικά ελέγχονται εκ των υστέρων και υπάρχει µια µεγάλη ενότητα στην οποία προβλέπονται
από το νόµο υπερβολικά µεγάλες και αυστηρές διοικητικές κυρώσεις για περιπτώσεις επιχειρήσεων που ή δεν κάνουν τα απα-
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ραίτητα βήµατα για την αδειοδότησή τους ή παρεκκλίνουν από
τα πρότυπα λειτουργίας, τα οποία –επαναλαµβάνω- είναι να
προσδιοριστούν.
Δια της απροσδιοριστίας και της αυστηρότητας δηµιουργείται
ένα πλαίσιο µάλλον ασφυκτικό, προκλητικά ασφυκτικό, για χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες κινδυνεύουν να ξεκινήσουν και να τεθούν υπό ένα καθεστώς οµηρίας.
Σχετικά µε τους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων, ο
νόµος λέει -και αυτό είναι θετικό- ότι όπου υπάρχουν µορφές χωροταξικής συγκέντρωσης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
ΒΙΠΕ, επιχειρηµατικά πάρκα κ.ο.κ., τότε ο φορέας υποδοχής
µπορεί και να αδειοδοτεί τις επιχειρήσεις που χωροθετούνται
εντός της οργανωµένης ζώνης. Επαναλαµβάνω ότι αυτό έχει ένα
θετικό στοιχείο, διότι ακριβώς ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να ενταχθούν σε οργανωµένα πάρκα και χώρους υποδοχής.
Από την άλλη πλευρά, έχει το εξής αρνητικό: ότι αυτοί οι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων µπορεί να ιδρυθούν µόνο
ως ανώνυµες εταιρείες, ως ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες
ή ως ΣΔΙΤ. Δεν προβλέπεται να µπορούν να ιδρυθούν από δηµόσιους, ηµιδηµόσιους, δηµοτικούς, διαδηµοτικούς ή άλλους φορείς.
Το δεύτερο αρνητικό στοιχείο: στους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων κατά παράδοξο τρόπο εντάσσονται η διαχείριση παραλιών και αιγιαλών. Δεν νοµίζω ότι οι οργανωµένοι
υποδοχείς δραστηριοτήτων θα είναι µια εταιρεία ΑΕ, ιδιωτική,
ΣΔΙΤ, που στο αντικείµενό της θα έχει παραλίες και αιγιαλούς.
Είναι έξω από το πνεύµα του νόµου και δηµιουργεί κρίσιµα ερωτηµατικά.
Ανακεφαλαιώνω: Η µεταφορά της δραστηριότητας και της αρµοδιότητας από τη δηµόσια διοίκηση σε ιδιωτικούς ή ιδιωτικού
συµφέροντος φορείς αποτελεί µια µεγάλη τοµή, εµπορευµατοποιεί τις ίδιες τις προϋποθέσεις άσκησης µιας επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και δηµιουργεί ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης εταιρειών πιστοποίησης, που αποκτούν κοµβικό ρόλο στη
λειτουργία όλης αυτής της αγοράς.
Ταυτόχρονα, σε µια χώρα όπου οι χωροταξικές, περιβαλλοντικές και άλλες προϋποθέσεις βρίσκονται στην κατάσταση που
βρίσκονται στην Ελλάδα, ανοίγει µια τεράστια δυνατότητα όλο
αυτό το σύστηµα να µετατραπεί σε ένα νέο κόλαφο για το περιβάλλον και την οργανωµένη δόµηση στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω την παρακάτω ανακοίνωση: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης ορίζει
κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αρµοδιότητας Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τη Βουλευτή κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ.
Αθανάσιος Μωραΐτης για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία
ότι ο κυρίαρχος στόχος της χώρας αυτήν τη στιγµή είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη. Δε νοµίζω ότι υπάρχει κανείς σε αυτήν
την Αίθουσα που να µην πιστεύει ότι η ενίσχυση της οικονοµικής
δραστηριότητας απαιτεί την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας,
η οποία ναρκοθετεί ακόµα την προσπάθεια νέων επιχειρηµατιών
και επενδυτών. Συνεπώς, οποιαδήποτε προσπάθεια να αρθούν
γραφειοκρατικά εµπόδια στην επιχειρηµατική και επενδυτική
δραστηριότητα είναι σίγουρα σε θετική κατεύθυνση.
Το ΠΑΣΟΚ –και πιστεύω και όλοι οι φορείς της αγοράς– εδώ
και δύο χρόνια δεν έχουν σταµατήσει να εκφράζουν την αγωνία
τους για το ότι µια πολύ σηµαντική προσπάθεια, που είχε ξεκινήσει από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για
την άρση εκατοντάδων γραφειοκρατικών εµποδίων σε όλο το
φάσµα της δηµόσιας διοίκησης, δεν είχε την ανάλογη συνέχεια
και ως προς την ουσία των παρεµβάσεων αλλά και ως προς τις
ταχύτητες.
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Πιστεύω ότι αναλώθηκε πολύς χρόνος σε αποσπασµατικές παρεµβάσεις ήσσονος σηµασίας, οι οποίες σε καµµία περίπτωση
δεν ήταν αυτές τις οποίες περίµενε αλλά και είχε ανάγκη η
αγορά.
Σήµερα, λοιπόν, δυο χρόνια περίπου µετά έχουµε προς συζήτηση ένα νοµοσχέδιο που αφορά στην απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας.
Έχουµε ουσιαστικά ένα νόµο-πλαίσιο, ο οποίος έρχεται βεβιασµένα κατά τη γνώµη µου και χωρίς τη διαβούλευση που θα επέτρεπε να υπάρξει ένα βάθος ουσίας σε ένα τόσο σηµαντικό
νοµοσχέδιο. Και αυτό, βεβαίως, διαφαίνεται από την αοριστία
που διέπει όλο το νοµοσχέδιο.
Το είδαµε και σε άλλα νοµοσχέδια. Έχω την εντύπωση, όµως,
ότι µπορούσαµε µε µια πιο ουσιαστική συζήτηση να ανοίξουµε
αυτά τα πολύ σοβαρά και υπεύθυνα θέµατα. Σε αυτά τα θέµατα
έχω την εκτίµηση ότι δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη, η οποία να
έχει και µια εκλογική σκοπιµότητα πολλές φορές, αν θέλετε. Αν
νοµοσχέδια ετοιµάζονται σε µια νύχτα, τότε δεν είναι και αυτά που
χρειάζεται ειδικά σ’ αυτήν τη συγκυρία η πραγµατική οικονοµία.
Θα υπάρχει σίγουρα προχειρότητα και, αν θέλετε, µια προχειρότητα που είναι η µεγάλη αµαρτία του παλιού πολιτικού συστήµατος και η οποία θα έπρεπε να µας έχει διδάξει πάρα πολλά.
Και το λέω αυτό για ένα λόγο ακόµη, τον οποίο θεωρώ πάρα
πολύ σηµαντικό. Πληροφορηθήκαµε από τις εφηµερίδες και αναµένουµε όλοι τις επόµενες ηµέρες να δούµε το περίφηµο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο ετοιµάζει η Κυβέρνηση για τη χώρα.
Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουµε σταµατήσει ούτε λεπτό τα δυο τελευταία χρόνια να µιλάµε για την ανάγκη ενός εθνικού αναπτυξιακού
σχεδίου. Προσωπικά έχω πολλές φορές ασκήσει κριτική στην Κυβέρνηση ότι δεν είχε κάνει τίποτα σε αυτό το κρίσιµο και σηµαντικό θέµα για το µέλλον της χώρας.
Για το ΠΑΣΟΚ αυτό το σχέδιο θα έπρεπε να γίνει η σηµαία της
χώρας ειδικά σε αυτήν τη συγκυρία, να υπάρξει µια πλατιά διαβούλευση µε τη συµµετοχή όλου του πολιτικού φάσµατος, γιατί
δεν µπορεί η Αντιπολίτευση αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάµεις
να µην αναλαµβάνουν ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί.
Ξαφνικά λίγες µέρες πριν από τις εκλογές εµφανίζεται µέσα
από τις στήλες των εφηµερίδων η ύπαρξη ενός σχεδίου. Μάλιστα
ακούσαµε να επαναφέρονται κουβέντες και κορώνες παλιών
«Ζαππείων» όπως το «Ελλάδα 2021». Οι αρµόδιοι συνάδελφοι
πήραν κάποιο κείµενο το οποίο θυµίζει τη γνωστή σε όλους µας
Έκθεση της Μακένζι.
Και δεν τα λέω αυτά µε καµµία διάθεση γκρίνιας ειλικρινά. Τα
λέω µε διάθεση πραγµατικής αγωνίας, γιατί κανένας δεν έχει δικαίωµα –και δεν αναφέροµαι στον κύριο Υπουργό και αυτό το ξεκαθαρίζω- επειδή µπορεί να θέλει να εξυπηρετήσει µια εκλογική
ενδεχοµένως σκοπιµότητα, να παίξει και να κάψει µε προχειρότητα τον πιο σηµαντικό στόχο που θα έπρεπε να έχει η χώρα µας.
Το λέω αυτό, γιατί εθνικό σχέδιο δεν γίνεται ούτε βγάζοντας σε
µια βραδιά από το συρτάρι παλιές εκθέσεις, κάνοντας βιαστική
συρραφή, ούτε µε κορώνες τύπου «Ελλάδα 2021».
Η χώρα και ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη να του πουλήσουν κάποιοι προσδοκίες για τις είκοσι µέρες που αποµένουν
µέχρι τις εκλογές. Δεν έχει ανάγκη η χώρα και το πολιτικό σύστηµα να στριµώχνονται βεβιασµένα νοµοσχέδια του ποδαριού
και εξαγγελίες τύπου «success story». Φοβάµαι, όµως, ότι κάποιοι δεν έχουν µάθει από τα παθήµατα και δεν έχουν αντιληφθεί
ακόµα ότι δεν µπορεί να παίζουµε µε τόσο σηµαντικά και κρίσιµα
θέµατα.
Καλό είναι, λοιπόν, κάποιοι να ξεχάσουν τα προεκλογικά πανηγύρια και τις φιέστες τύπου «success story», όταν εδώ και δυο
χρόνια δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, για να αποκτήσει η
χώρα ένα εθνικό σχέδιο. Το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης µπορεί να
είναι η σηµαία όχι της Κυβέρνησης, αλλά –επαναλαµβάνω- όλου
του πολιτικού συστήµατος, όλης της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει να σηµατοδοτήσουµε σαν πολιτικό σύστηµα ότι έχουµε αλλάξει µυαλά και δεν είµαστε κακέκτυπα µιας εποχής που η χώρα
έχει αφήσει οριστικά πίσω.
Μένω εδώ και πιστεύω ότι θα έχουµε την ευκαιρία το επόµενο
διάστηµα και µε αφορµή, βεβαίως, τις εξαγγελίες να πούµε περισσότερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκεται πράγµατι η απλοποίηση
των διαδικασιών αδειοδότησης. Πιστεύω ότι ήδη, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές σ’ αυτήν την κατεύθυνση από την προηγούµενη
πολιτική ηγεσία, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν χρειάζονται νέες
αλλαγές και νέες παρεµβάσεις. Στην επιτροπή έγινε πολλή κουβέντα και πιστεύω ότι αρκετές από τις παρατηρήσεις που έγιναν,
ελήφθησαν υπ’ όψιν από τον Υπουργό και έγιναν κάποιες ουσιαστικές βελτιώσεις.
Θα ήθελα, όµως, να κάνω σήµερα κάποιες επισηµάνσεις.
Έχουµε, ουσιαστικά, ένα νόµο πλαίσιο. Τέθηκε από αρκετές
πλευρές το θέµα µιας προχειρότητας και µιας αοριστίας που διέπει το νοµοσχέδιο. Το είπα και στην επιτροπή ότι θα µπορούσε
το νοµοσχέδιο να χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη σαφήνεια και
να δίνει πιο σαφείς κατευθύνσεις των αλλαγών που έρχονται.
Είπα, επίσης, ότι θα µπορούσε, ενδεχοµένως, αυτό το νοµοσχέδιο να έρθει µετά τις εκλογές και να ενσωµατώνει και κάποιες
από τις συγκεκριµένες αλλαγές, αποφεύγοντας τη διαδικασία
τόσων πολλών κοινών υπουργικών αποφάσεων. Το λέω αυτό,
γιατί έχουµε δει πολλές φορές ότι η βιασύνη δεν είναι ο καλύτερος σύµβουλος, ειδικά σε µια εποχή που δεν έχει ανάγκη από
πειραµατισµούς και αοριστία.
Πραγµατικά πιστεύω ότι το έργο του Υπουργείου είναι πολύ
δύσκολο όλο το επόµενο διάστηµα. Εδώ έχουµε ουσιαστικά, λοιπόν, ένα νόµο πλαίσιο ο οποίος απαιτεί αµέσως µετά ένα πλήθος
έκδοσης ΚΥΑ, οι οποίες και θα τον εξειδικεύσουν.
Πρέπει, όµως, να πούµε το εξής: Ό,τι και να αποφασιστεί σε
επίπεδο διαδικασιών, θα είναι πάντα µισό, αν δεν λυθούν τα θέµατα µε τις χρήσεις γης. Το χωροταξικό, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι ο καρκίνος της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα.
Είναι τραγικό να µη µπορεί ακόµη το ελληνικό κράτος να απαντήσει µε αξιοπιστία σε έναν επενδυτή για το πού µπορεί και πού
δεν µπορεί να επενδύσει. Αν δεν λυθούν αυτά τα θέµατα εκτιµώ
ότι όλα τα νοµοθετήµατα θα είναι έωλα. Άρα, θα περιµένουµε και
το νοµοσχέδιο το οποίο ετοιµάζει το ΥΠΕΚΑ και είναι προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Ως προς τις δευτερογενείς αποφάσεις που πρέπει να ακολουθήσουµε, αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι αποτελούν την πραγµατική
ουσία αυτού του νοµοθετήµατος. Εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν σας
κρύβω ότι έχω µια µεγάλη ανησυχία όχι µόνο για το πώς θα υλοποιηθεί αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά και ποιες κατευθύνσεις θα
έχουν αυτές οι αλλαγές.
Θέλω να ελπίζω ότι όλα τα Υπουργεία –και βέβαια πρώτα απ’
όλα το Υπουργείο Ανάπτυξης- θα προχωρήσουν στις ΚΥΑ, αφού
προηγηθεί µια πλατειά και αποτελεσµατική διαβούλευση µε
όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες. Και βέβαια δεν µπορώ
να θεωρήσω επιτυχία το να έρθουν µονοµερείς αποφάσεις. Αν η
διαβούλευση αποτύχει σε αυτό, θα υπάρχουν ευθύνες σε όλους.
Και σας µιλώ πολύ ειλικρινά ότι και εγώ και το κόµµα µου είµαστε αρνητικοί, σε περίπτωση που προχωρήσουµε µε µονοµερείς αποφάσεις. Γιατί αµφιβάλλω πολύ αν το Υπουργείο
Ανάπτυξης –και δεν το προσωποποιώ, αναφέροµαι στην εκάστοτε ηγεσία- µπορεί να δώσει µόνο του απαντήσεις για το τι
πρέπει να γίνει, παραδείγµατος χάριν, µε τα τουριστικά καταλύµατα στη χώρα, µε τους παραδοσιακούς οικισµούς, µε τα ειδικά
χωροταξικά και όλα αυτά τα ζητήµατα, που είναι µεγάλα και δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν έχουν απαντηθεί.
Θέλω να είµαι ξεκάθαρος. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, λοιπόν,
εφόσον αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή σε όλο αυτό, θα
πρέπει να προχωρήσει σε ειλικρινή και καλόπιστη διαβούλευση
και όχι σε ανακοίνωση τετελεσµένων.
Θέλω να κάνω µια επισήµανση ως προς δύο βασικά σηµεία του
νοµοσχεδίου, τα οποία είναι η εισαγωγή του συστήµατος απλής
αδειοδότησης µε υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων, αλλά και
η µετάθεση των ελέγχων από το στάδιο της έκδοσης της άδειας
σε εκείνο της λειτουργίας µιας επιχείρησης. Είναι, πράγµατι, µια
σηµαντική αλλαγή για την οποία µίλησαν θετικά και αρκετοί συνάδελφοι στις επιτροπές αλλά το είδαµε και κατά την ακρόαση
φορέων από την αγορά.
Θα ήθελα να πω το εξής: Δεν πρέπει και δεν µπορούµε εύκολα
να πηγαίνουµε από το ένα άκρο στο άλλο. Και θα είµαστε εδώ
να δούµε και να κρίνουµε το πώς θα λειτουργήσει η συγκεκρι-
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µένη νοµοθετική παρέµβαση. Γιατί είναι βέβαιο ότι αυτό το νέο
σύστηµα απαιτεί και µια νέα νοοτροπία –αν θέλετε- από πλευράς
της αγοράς.
Είπα και στην επιτροπή ότι δεν αρκεί µόνο το κράτος να διορθώσει τις δικές του παθογένειες, να υπάρχει δηλαδή ένα αυτοµαστίγωµα, το οποίο ουσιαστικά να κρύβει µια σκοτεινή πλευρά
της αγοράς. Το κράτος πρέπει να αλλάξει και να αποσυρθεί,
όπου χρειάζεται, από µια γραφειοκρατική τυραννία. Χρειάζεται,
όµως και η αγορά να αλλάξει µυαλά. Μην ξεχνάµε ότι ένα πολύ
µεγάλο ποσοστό του γραφειοκρατικού όγκου δεν δηµιουργήθηκε καθόλου τυχαία. Ήταν µια προσπάθεια να κλείσουν µια
σειρά από παραθυράκια, άγαρµπα και άσκοπα τις περισσότερες
φορές.
Το λέω αυτό, όµως, γιατί σήµερα, έχοντας µάθει από τα λάθη
του παρελθόντος, δεν χρειάζεται να υπάρχουν εµµονές. Δεν
χρειάζεται ούτε να θεοποιούµε αλλά ούτε και να δαιµονοποιούµε. Το κράτος δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζει ως εχθρό
έναν υποψήφιο επενδυτή, αλλά και αυτό δεν µπορεί να σηµάνει
την ισοπέδωση των κανόνων.
Θέλουµε να απαλλάξουµε τον επενδυτή από το γραφειοκρατικό τέρας, αλλά όχι εις βάρος των κανόνων, όχι εις βάρος του
δηµοσίου συµφέροντος, όχι εις βάρος της κοινωνίας. Οπότε, θα
δούµε πώς αυτό το νέο πλαίσιο µπορεί να λειτουργήσει, εάν θα
είναι αποτελεσµατικό, αλλά και αν θα εµπεδώνει υγιείς κανόνες
εντός της αγοράς. Και αυτά για εµάς πάνε µαζί.
Το ίδιο ισχύει και για το πώς θα λειτουργήσουν και οι έλεγχοι
που θα µπορούν να γίνονται και από πιστοποιηµένους φορείς
εκτός του δηµοσίου. Ο στόχος είναι να διασφαλίζεται η νοµιµότητα και το δηµόσιο συµφέρον.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζουµε επί της
αρχής το νοµοσχέδιο, για το οποίο όµως σηµειώνουµε για µια
ακόµα φορά ότι διέπεται από αρκετή αοριστία.
Επαναλαµβάνω ότι θα χρειαστεί µεγάλη προσοχή πλέον –µε
τον τρόπο που ήρθε τελικά αυτό το νοµοσχέδιο- στην παραγωγή
όλων των δευτερογενών αποφάσεων, µιας και είναι αυτές οι
οποίες θα κρίνουν τελικά την ουσία και βέβαια το αποτέλεσµα
αυτού του νοµοθετήµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Μωραΐτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις
µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το
Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η συνάδελφος ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή για δεκαπέντε λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μας προκαλεί πραγµατική εντύπωση ο πανικός στον οποίο
φαίνεται ότι βρίσκεται η συγκυβέρνηση. Είναι πανικός ο οποίος
δηµιουργεί έναν νοµοθετικό πυρετό άνευ προηγουµένου. Καταθέτετε νοµοσχέδια πολλές φορές µειώνοντας τις ηµέρες διαβούλευσης. Δεν γνωρίζετε καν οι ίδιοι τι θέλετε να πετύχετε, όπως
για παράδειγµα µε το νοµοθέτηµα για τις λαϊκές, όπου ενώ µε τα
άρθρα ενδυναµώνατε τους οργανισµούς λαϊκών αγορών Αττικής
και Θεσσαλονίκης, φέρατε τροπολογία µε την οποία τους καταργήσατε.
Ακόµη και σε αυτό το νοµοσχέδιο σας επισηµάναµε από τη
πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου ότι
απουσιάζει ο πίνακας των τροποποιούµενων και καταργούµενων
διατάξεων. Δεν φροντίσατε να το καταθέσετε στο µεσοδιάστηµα
των τεσσάρων συνεδριάσεων, ενώ σας το είχαµε ζητήσει. Αυτό,
όµως, το οποίο φροντίσατε να καταθέσετε, είναι δεκατρείς τροπολογίες.
Σε ένα, λοιπόν, νοµοσχέδιο τριάντα τεσσάρων άρθρων καταθέτετε δεκατρείς τροπολογίες, οι περισσότερες άσχετες µε το
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Υπουργείο Ανάπτυξης και φυσικά άσχετες µε την αδειοδότηση
των επιχειρήσεων. Κατανοούµε βέβαια τον προεκλογικό οίστρο
εξυπηρέτησης που σας διακατέχει, αλλά δεκατρείς τροπολογίες
ρουσφετολογικών ρυθµίσεων, πελατειακού κράτους και χαριστικών διατάξεων είναι πραγµατικά πάρα πολλές.
Καθώς ο χρόνος της αυριανής συνεδρίασης για τα άρθρα και
τις τροπολογίες είναι περιορισµένος, θα αναφερθούµε σε ορισµένα εξ αυτών στη σηµερινή µας τοποθέτηση.
Το νοµοσχέδιο: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας» υποτίθεται ότι υπηρετεί
τον πολύ απλό και συνάµα πολυδιαφηµισµένο στόχο της ταχείας
αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Δεν έχουµε καταλάβει πώς είναι δυνατόν σε κάθε προεκλογική
περίοδο ο Υπουργός Ανάπτυξης να υπόσχεται ταχεία διαδικασία
αδειοδότησης, πάταξη της γραφειοκρατίας, ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας, και παράλληλα ο Υπουργός Οικονοµικών να
εξαγγέλλει αοριστολογίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και βέβαια, για µαγική αύξηση των δηµοσίων εσόδων.
Αυτό συνέβη σήµερα, βέβαια, µε τον κ. Σταϊκούρα, ο οποίος
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, που συζητάµε το µεσοπρόθεσµο, µας µίλησε για καταπολέµηση της διαφθοράς για
ακόµη µια φορά. Και όταν ερωτήθηκε για να το ποσοτικοποιήσει
αυτό, να µας πει πώς ακριβώς, τι εννοεί µε τον όρο διαφθορά,
εάν αυτό θα συµπεριλαµβάνει τη λαθρεµπορία καυσίµων, για παράδειγµα ή άλλες µορφές της διαφθοράς, πόσος είναι ο στόχος
που έχει βάλει η Κυβέρνηση και πόσα θα είναι τα έσοδα, εκνευρισµένος αρνήθηκε να απαντήσει.
Εµείς, λοιπόν, του λέµε ότι έχει γίνει αυτή η δουλειά, για παράδειγµα, όπως στη διαφθορά. Και αυτό δεν το λέµε εµείς. Το
λέει ο Γενικός Γραµµατέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στην έκθεση πεπραγµένων 2012-2013, για την οποία έκθεση έχουµε πληρώσει 1,342 εκατοµµύρια ευρώ.
Σε αυτήν την έκθεση λέει, για παράδειγµα, ότι, µε µετριοπαθείς υπολογισµούς, οι απώλειες ανέρχονται σε περισσότερα από
12 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Αυτές είναι απώλειες εσόδων
για την εθνική οικονοµία. Και µάλιστα, έχει πολύ αναλυτικά όλους
τους τύπους, τους πιο σηµαντικούς τύπους δηλαδή, για τη διαφθορά. Άρα, έχετε ποσοτικοποιήσεις, έχετε εδώ συγκεκριµένη
έκθεση και µπορούσατε, για παράδειγµα, να ξέρατε. Ωστόσο,
δεν το κάνατε.
Από το «λεφτά υπάρχουν» του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου,
τα οποία θα έβρισκε µε τους ανωτέρω αναφερόµενους τρόπους
και τις διαρθρωτικές αλλαγές νοικοκυρέµατος των δαπανών του
κράτους, µέχρι τους ανεφάρµοστους νόµους για fast track αδειοδοτήσεις και υπηρεσίες µίας στάσης, φαίνεται ότι η νοοτροπία
των κοµµάτων σας δεν έχει αλλάξει πολύ. Με το µεσοπρόθεσµο
του κ. Στουρνάρα και το παρόν νοµοσχέδιο µάλλον αντιγράφετε
τις τεχνικές ενός ΠΑΣΟΚ στη δύση του, πριν βέβαια µετατραπεί
σε «Ελιά» ή σε «Ποτάµι», για να διαγράψει τα χρέη του.
Σας το είπαµε και στην επιτροπή, ότι δεν φτάνει µόνο ένα νοµοσχέδιο καλών προθέσεων, που µπορεί να έχετε. Οφείλετε να
καταθέσετε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα είναι υλοποιήσιµο.
Δεν σας το λέµε, όµως, µόνο εµείς. Η Γενική Συνοµοσπονδία
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος σε ανακοίνωσή
της διακρίνει τον κίνδυνο διοικητικής σύγχυσης, επιχειρηµατικής
αδράνειας, καθώς και πιθανότητα να προκύψουν αδιαφανείς διευθετήσεις στην πιστοποίηση, οµαδοποίηση επιχειρηµατικών
δράσεων και διάκριση στην εφαρµοστέα διαδικασία αδειοδότησης στις διαδικασίες ελέγχου συµµόρφωσης, που θα οδηγήσουν
στον περιορισµό των αδειών.
Η ΓΣΒΕΕ σηµειώνει ότι αν δεν προσδιοριστεί µεγάλο µέρος
των ρυθµίσεων στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για
την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, δεν θα µπορέσει να υλοποιηθεί ο σκοπός του. Είναι ενδεικτικό, κατά τη συνοµοσπονδία, ότι
ενώ το σχέδιο νόµου προσδιορίζει ακόµη και το ύψος των προστίµων για κάθε παράβαση τήρησης των ελάχιστων προτύπων,
δεν έχει προσδιορίσει ακόµη τα ίδια τα πρότυπα, τη διαδικασία
πιστοποίησης, τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης και άλλα, βέβαια, σηµαντικά ζητήµατα.
Επισηµαίνεται επίσης, ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι από το παραθυράκι που αφήνετε για εµπλοκή ιδιωτών και ιδιωτικών εταιρειών
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στη συλλογή πληροφοριών, τον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων.
Αυτά, µεταξύ άλλων, σας είχαµε επισηµάνει στις συνεδριάσεις
της αρµόδιας επιτροπής. Σας τα είχαµε πει και σας τα ξαναλέµε.
Δεν είναι δυνατό να καταστρέφετε τις κρατικές δοµές της δηµόσιας διοίκησης και να αναθέτετε σε ιδιώτες αρµοδιότητες οι
οποίες ανήκουν καθαρά στο δηµόσιο. Ο βλακώδης νεοφιλελευθερισµός του κράτους «νυχτοφύλακα» έχει και ένα όριο.
Δεν µπορείτε να καταθέτετε ανερυθρίαστα διατάξεις που επιτρέπουν σε ιδιώτες, οι οποίοι δεν δεσµεύονται από τις δικλίδες
ασφαλείας των δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, να µπουκάρουν στα σπίτια άλλων ιδιωτών και να ψάχνουν για κρυµµένα
βιβλία. Ακόµη και αν αποσύρατε µε νοµοτεχνική βελτίωση τη δυνατότητα παραβίασης του ασύλου της οικίας, έχετε αφήσει όλες
τις άλλες διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα διαφθοράς και
εκβιασµών.
Μην χρησιµοποιείτε το επιχείρηµα της αδυναµίας των δηµοσίων υπαλλήλων να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί αποκαλύπτετε
την ανικανότητα των Υπουργών των κοµµάτων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που διόριζαν και προήγαγαν σε θέσεις
ευθύνης τους κοµµατικούς στρατούς και ύστερα κλαίγονταν,
γιατί δεν µπορούσαν να ελέγξουν τη διαφθορά, που οι ίδιοι βέβαια δηµιούργησαν.
Σήµερα, βέβαια, υπάρχουν υπάλληλοι που έχουν διοριστεί µε
αξιοκρατικά κριτήρια. Αξιοποιήστε τους, λοιπόν. Εκµεταλλευτείτε
τη γνώση τους. Μην τους περνάτε από την κρεατοµηχανή ενός
κοµµατικού κράτους, που επιβραβεύει την οκνηρία, τη ρουφιανιά
και την αναξιοκρατία.
Μιας και αναφερόµαστε σε αυτό το θέµα, θα θέλαµε να µας
εξηγήσετε λίγο την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1455 και ειδικό
66 της 5-5-2014. Εάν έχουµε καταλάβει καλά, προκειµένου να προάγετε τα δικά σας παιδιά, καταστρατηγείτε κάθε έννοια αξιοκρατίας στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, παραβιάζετε τον
Υπαλληλικό Κώδικα και αφήνετε το Γενικό Γραµµατέα να ρουσφετολογεί υπέρ των εκλεκτών του κοµµατικού σας µηχανισµού.
Με την ίδια τροπολογία αφαιρείτε ουσιαστικά την αποζηµίωση
απόλυσης απ’ όσους έχετε εισάγει σε αυτό το οποίο ονοµάζεται
διαθεσιµότητα, αλλά στην ουσία αποτελεί συγκεκαλυµµένη απόλυση. Αφήνετε, ακόµη, ανοικτό ένα ρουσφετολογικό παράθυρο
εφαρµογής της πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµό
33/2006, που αφορά κατ’ εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού. Αλήθεια, πόσους διορίσατε χωρίς να τηρήσετε τις νόµιµες διαδικασίες και θέλετε τώρα να τους νοµιµοποιήσετε;
Μένοντας στις τροπολογίες και στους εργαζόµενους, θα θέλαµε να σας ρωτήσουµε γιατί κοροϊδεύετε τους εργαζόµενους
του Μεγάρου Μουσικής. Οι άνθρωποι αυτοί, προκειµένου να
πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους, υποστηρίζουν µε υποµνήµατα και ανακοινώσεις τους την τροπολογία µε αριθµό 1435/47
από 30-4-2014. Σας υπενθυµίζω ότι είναι η γνωστή τροπολογία
για την απαλλαγή της υποχρέωσης κατάθεσης φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας από το Μέγαρο Μουσικής, όταν αρνιόσασταν πεισµατικά να κάνετε το ίδιο ή να δώσετε µία παράταση στους ανθρώπους που εργάζονται στο υπαίθριο εµπόριο
και στις λαϊκές αγορές. Προκειµένου, λοιπόν, να πάρουν τα χρήµατα που έχουν δουλέψει και δικαιούνται, υποστηρίζουν την
απαλλαγή των αποτυχηµένων διαχειριστών του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις και τις βεβαιωµένες απαιτήσεις του δηµοσίου.
Γιατί δεν τους λέτε ότι ακόµη και αν ψηφιστεί η τροπολογία
δεν θα διασφαλιστούν µε σιγουριά τα εργασιακά τους δικαιώµατα; Γιατί δεν βάλατε ως όρο σε µία εκ των πολλών επιχορηγήσεων, µε τελευταία τα 3 εκατοµµύρια ευρώ για το 2014, αλλά και
των δανειοδοτήσεων που έχετε δώσει προς το Μέγαρο Μουσικής, την πληρωµή των εργαζοµένων; Γιατί εκβιάζετε τους ανθρώπους αυτούς, µε στόχο να πιέσουν τους εκπροσώπους της
Αντιπολίτευσης στην ψήφιση µίας τροπολογίας, που δεν διασφαλίζει τους µισθούς, αλλά αυτούς που ορίσατε ως Διοίκηση του
Μεγάρου, το οποίο φτιάχτηκε στην ουσία µε χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων;
Τι έχετε να απαντήσετε, ακόµη, σε όσους αναφερόµενοι στην
τροπολογία µε αριθµό 1453/64, κατατεθείσα από 5-5-2014, κα-
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ταγγέλλουν ότι µειώνετε τα πρόστιµα διευκολύνοντας όσους διοχετεύουν στην αγορά νοθευµένα ποτά; Η εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», σχολιάζοντας την τροπολογία, τιτλοφορεί άρθρο της
ως ««Μπόµπες» και µε το νόµο».
Θα κλείσουµε τη σηµερινή τοποθέτησή µας µε τη δήλωση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Μητσοτάκη, ο οποίος
παραλαµβάνοντας το πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης για το τραγικό δυστύχηµα στο Ελληνικό, ανέφερε: «Τα συµπεράσµατα του πορίσµατος είναι
αποκαρδιωτικά. Το λούνα παρκ δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει λειτουργήσει και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να µας προβληµατίσει όλους». Και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Σας µιλάω, όχι
µόνον ως πολιτικός, αλλά και ως πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία συχνά πηγαίνουν σε τέτοιους χώρους αναψυχής.
Το ζητούµενο δεν είναι µόνο η απόδοση των ευθυνών για τη συγκεκριµένη περίπτωση, κάτι που είναι σίγουρο πως θα συµβεί,
καθώς το πόρισµα αυθηµερόν διαβιβάζεται, τόσο στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, όσο και στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής. Το ζητούµενο είναι η βελτίωση
του θεσµικού πλαισίου, έτσι ώστε να είµαστε σίγουροι ότι οι
χώροι αναψυχής όπου περνάνε τον ελεύθερο χρόνο, τα παιδιά
µας είναι ασφαλής και δεν θα συµβεί ποτέ ξανά ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό στην πατρίδα µας».
Όσο κι αν διαφωνούµε πολιτικά µε τον κ. Μητσοτάκη, στη συγκεκριµένη δήλωση ως γονείς δεν µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε. Εάν όµως συµφωνείτε και εσείς και το ζητούµενο τελικά
είναι η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, έτσι ώστε να είµαστε σίγουροι ότι το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική επικράτεια είναι ασφαλές, γιατί δεν φέρατε έναν
πραγµατικό νόµο-πλαίσιο να τον ψηφίσουµε κι εµείς, έναν νόµο
που θα θέτει σωστά και σοβαρά τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, όχι για να δηµιουργεί ανούσιες καθυστερήσεις, αλλά για να
επιβάλλει µε τρόπο αυστηρό και κατανοητό τις προϋποθέσεις
εξασφάλισης της δηµόσιας υγείας και της κοινωνικής ειρήνης;
Γιατί δεν ασχοληθήκατε λίγο περισσότερο για τον προσδιορισµό
αυτό, ενώ σας το ζητήσαµε, δίνοντας εν συνεχεία τις είκοσι µία
εξουσιοδοτικές διατάξεις, µόνο για την έκδοση αποφάσεων µε
τεχνικούς όρους και όχι µε την ουσία των διαδικασιών και των
απαιτήσεων αδειοδότησης;
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούµε ότι µε το παρόν νοµοθέτηµα το µόνο το οποίο παρέχετε είναι µια αόριστη υπόσχεση, µία
γενική εξουσιοδότηση κι ένα νοµοσχέδιο, απλώς για να κρεµάσετε ένα πλήθος τροπολογιών προεκλογικών παροχών. Μην περιµένετε, λοιπόν, να συµφωνήσουµε στο νοµοθέτηµα στην
παρούσα του µορφή, ψηφίζοντας τις ανεδαφικές και αόριστες
διατάξεις, τις οποίες εισηγείστε. Και βέβαια το είπε και προηγουµένως ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το νοµοσχέδιο είναι
τελείως αόριστο και επιβεβαιώνοντάς µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριοι συνάδελφοι, να σας υπενθυµίσω ότι 19.30’ ακριβώς θα
γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία που εκκρεµεί για το χθεσινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Δηµήτριος Κουκούτσης για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι του δηµοκρατικού τόξου, είµαστε εδώ. Πήγαµε στον ανακριτή σας, αλλά είµαστε εδώ και θα είµαστε για
πάρα πολλά χρόνια!
Το ζήτηµα είναι ότι αύριο θα έχουµε τον απόλυτο εξευτελισµό
του Κοινοβουλίου, τον απόλυτο εξευτελισµό της Κυβέρνησης.
Θα έρθει εδώ ο έγκλειστος συναγωνιστής µας, ο Γιώργος Γερµενής, για την περαιτέρω άρση ασυλίας, δέσµιος. Και το µέγα
ζήτηµα ποιο είναι για την Κυβέρνηση, για τον Πρόεδρο της Βουλής, για όλους; Θα µπει µε χειροπέδες στη Βουλή ή όχι; Εµείς
θα λέγαµε να τις φοράει και εδώ και να τις φορέσουµε και εµείς.
Είναι δική µας πρόταση, δεν θα είναι κάτι άσχηµο. Ούτως ή
άλλως δέκα εκατοµµύρια δέσµιοι είµαστε τώρα, τι δύο, τι τρεις
παραπάνω;
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Μίλησε η κ. Μακρή πριν και τι είπε; Είπε για τον ΔΟΛ, για το
Μέγαρο Μουσικής. Τι λέτε τώρα; Σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
σούζα όλοι στο Λαµπρακέικο και στο µεγάλο κεφάλαιο! Να κουνηθεί κάποιος στον ΔΟΛ; Κουνιέται κανένας σε ονόµατα; Η Αριστερά δεν λέει ονόµατα, είναι έξυπνη. Τα παίρνει, αλλά δεν λέει
τίποτα.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα νόµο-πλαίσιο, αφού στην ουσία παρέχει εξουσιοδότηση στους αρµόδιους Υπουργούς µε αποφάσεις τους να ρυθµίσουν τα θέµατα που καθορίζονται σε γενικό
πλαίσιο.
Το νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να ενοποιήσει και να απλοποιήσει τη
νοµοθεσία που αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης για την
άσκηση σε µία σειρά από οικονοµικές δραστηριότητες. Στην αιτιολογική έκθεση και στις διατάξεις που παρουσιάζουν τους σκοπούς του νοµοσχεδίου όλα -µα όλα- παρουσιάζονται όµορφα,
τυπικότατα, ωραία και καλά: Μείωση γραφειοκρατίας, µεταρρύθµιση, ανάπτυξη –ανάθεµά τη, αργεί να έρθει και αυτή σε αυτήν
εδώ τη χώρα.
Επίσης, το νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να πράξει πολλά, αλλά αποτυγχάνει. Μεταξύ άλλων, αυτό οφείλεται στο ότι ως νόµος-πλαίσιο εξαρτάται από τη βούληση, τη διάθεση και την ικανότητα των
αρµοδίων Υπουργών να σχηµατοποιήσουν όλα αυτά τα µεταρρυθµιστικά και αναπτυξιακά που ευαγγελίζεται ο νόµος µε τις
απαραίτητες υπουργικές πράξεις.
Όµως, η Κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι εδώ ακριβώς είναι
το πρόβληµα, στην υλοποίηση της οποιασδήποτε ρύθµισης. Εδώ
παρουσιάζεται το πρόβληµα. Βέβαια, όταν µιλούµε για περικοπή
µισθών και συντάξεων, διάλυση επαγγελµατικών οµάδων κ.λπ.,
όλα αυτά υλοποιούνται άµεσα και επιτυχηµένα.
Το νοµοσχέδιο αυτό κατ’ αρχάς βρίθει νοµοτεχνικών λαθών.
Πάνω από δεκαπέντε λάθη έχουν καταγραφεί στην Επιστηµονική
Έκθεση της Βουλής. Είναι λάθη συντακτικά, νοηµατικά, ακόµα
και λάθη αρίθµησης. Όµως, το σηµαντικό είναι ότι το νοµοσχέδιο
παρουσιάζει λάθη που το καταστούν στο σύνολό του προβληµατικό. Για παράδειγµα, στο άρθρο 18, όπως λέει και η Επιστηµονική Έκθεση της Βουλής, δεν αποσαφηνίζεται ποιο νοµοθετικό
πλαίσιο θα εφαρµόζεται κάθε φορά όταν έχουµε να κάνουµε µε
περίπτωση οικονοµικής δραστηριότητας, όπου ήδη ισχύει ειδικό
καθεστώς χωροταξικού σχεδιασµού και η οποία ρυθµίζεται και
µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Επιπλέον, δεν είναι σαφές αν καταργούνται υφιστάµενες
δοµές, όπως οι οργανωµένοι υποδοχείς µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του ν. 3982 κ.λπ.. Είναι αυτό που
λέµε ασάφεια και πολυνοµία, επικαλυπτόµενες ρυθµίσεις και
πάει λέγοντας. Αντί, λοιπόν, να ξεκαθαρίσει κάποια πράγµατα το
νοµοσχέδιο, µάλλον τείνει να τα µπερδέψει περισσότερο.
Στο ίδιο άρθρο δηµιουργείται σύγχυση ως προς το αν οι σε
παραποµπή διατάξεις του ν. 2971/2001, που αφορά τους αιγιαλούς, αφορά µόνο την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην
παραλία ή ουσιαστικά την εν γένει παραχώρηση του αιγιαλού ή
της παραλίας.
Στο άρθρο 32 έχουµε µία άλλη αστοχία του νοµοσχεδίου. Στην
ουσία, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, χωρίς να καθορίζεται
επακριβώς από πριν ποια συµπεριφορά διώκεται. Αυτό συµβαίνει, γιατί οι διατάξεις οι οποίες υποτίθεται ότι θα παραβιάζονται
θα αποσαφηνιστούν στο µέλλον, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που παραχωρείται στους αρµόδιους Υπουργούς. Με λίγα
λόγια, όπως αναφέρεται και στην επιστηµονική έκθεση της Βουλής, έχουµε την εισαγωγή λευκών ποινικών διατάξεων, κάτι που
έρχεται σε σύγκρουση µε το Σύνταγµα. Θα πρέπει οι αξιόποινες
συµπεριφορές να περιγραφούν συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την
αρχή της νοµιµότητας και την αρχή της αναλογικότητας.
Υπάρχουν και άλλες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που απαιτούν
διευκρίνιση, όπως για παράδειγµα το άρθρο 5. Γενικότερα,
όµως, το νοµοσχέδιο δείχνει κακογραµµένο και πρόχειρο.
Απορρίπτει, λέει, η Κυβέρνηση την αξιοποίηση του αιγιαλού
από το δηµόσιο. Μάλιστα, ο κύριος Υπουργός µίλησε και για σοβιετικό κράτος, ότι ο αιγιαλός είναι µία «ιερή αγελάδα». Ναι, αλλά
εδώ ουσιαστικά τι γίνεται; Νοµιµοποιούνται οι µεγαλοκαταπατητές. Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, για τα οποία
θα µιλήσουµε εκτενέστερα.
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Επίσης, µειώνονται µε τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών τα πρόστιµα που ισχύουν για παραβάσεις στην παραγωγή
και εµπορία αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων. Τα
πρόστιµα των 500 ευρώ µειώνονται στα 300 ευρώ, των 1.500
ευρώ στα 1.000 ευρώ, των 3.000 ευρώ στα 2.000 ευρώ.
Με την ίδια τροπολογία παρέχεται και στα αποσταγµατοποιεία
που συλλειτουργούν µε οινοποιεία και διαθέτουν εµφιαλωτήριο
οίνων η δυνατότητα εµφιάλωσης των παραγοµένων αποσταγµάτων. Όλη η Ελλάδα θα πίνει «µπόµπες», νοµίµως βέβαια. Θα µιλήσουµε και γι’ αυτά στην πορεία.
Κρίνουµε ότι υπάρχει µία αναντιστοιχία περί ελεύθερης άσκησης κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της πραγµατικότητας ενός θολού θεσµικού τοπίου, που µέλλει να διαµορφωθεί
προς απροσδιόριστες κατευθύνσεις. Ως εκ τούτου, θα καταψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουκούτση.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµάς Ψύρρας.
Κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνω ότι µετά το τέλος της οµιλίας του κ. Ψύρρα θα αρχίσει η ονοµαστική ψηφοφορία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, µε την άδεια του κ.
Ψύρρα, µου επιτρέπετε µία διακοπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εάν το επιτρέπει ο κ.
Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ίσως θα έπρεπε να το κάνω και νωρίτερα,
αλλά ήθελα απλώς να γνωστοποιήσω στο Σώµα, για να µην
υπάρχουν παρεξηγήσεις και η συζήτηση να γίνεται επί πραγµατικών δεδοµένων, ότι αποσύρονται πέντε υπουργικές τροπολογίες.
Αποσύρεται η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας µε γενικό
αριθµό κατάθεσης 1447 και ειδικό 58 που αφορούσε στην ανανέωση κάρτας ανεργίας ηλεκτρονικά, επικαιροποίηση του ν.δ.
2656.
Αποσύρεται η τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1448 και ειδικό 59 για τη Λυρική Σκηνή.
Αποσύρεται η τροπολογία του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως
µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1446 και ειδικό 57 σε σχέση µε τον
εισαγγελικό λειτουργό στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης
Πληροφοριών και την εξουσιοδότηση για έκδοση προεδρικού
διατάγµατος για οργάνωση κοινών δράσεων και προγραµµάτων
υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Αποσύρεται µία ακόµη τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1452 και ειδικό 63, που αφορά
στα αθλητικά σωµατεία.
Αποσύρεται και µία τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών
µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1453 και ειδικό 64 που αφορά σε
διάφορα ζητήµατα του Γενικού Χηµείου του Κράτους και στην
οποία έγινε προηγουµένως αναφορά.
Εποµένως, αυτές οι πέντε τροπολογίες αποσύρονται. Μένουν
αυτές που έχουν πιο επείγοντα χαρακτήρα και που διάφοροι
λόγοι που θα εξηγήσουν οι αρµόδιοι Υπουργοί επιτάσσουν τη
συζήτησή τους σε αυτή τη φάση, προτού κλείσει η Βουλή ενόψει
των εκλογών. Πάντως, κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να περιορίσουµε στον απολύτως αναγκαίο αριθµό τις τροπολογίες που
κατατίθενται εκ µέρους της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μας συγχωρείτε,
κύριε Ψύρρα, για τη διακοπή.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με προλάβατε, κύριε Υπουργέ. Από τον Τύρναβο προετοιµαζόµουν να σας µιλήσω για το τσίπουρο, για την τροπολογία που
περνάει, αλλά την αποσύρατε. Πραγµατικά ήταν µια τροπολογία
εντελώς βιαστική…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και έχει και ωραίο
τσίπουρο…
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Βέβαια, το καλύτερο!
Κύριοι συνάδελφοι, όποιος δοκίµασε να ξεκινήσει µια επιχείρηση και να εµπλακεί στη γραφειοκρατία κατάλαβε πραγµατικά
τι σηµαίνει Γολγοθάς. Ένας επιχειρηµατίας χρειάζεται είκοσι ένα
βήµατα για να αδειοδοτηθεί. Και πώς να µην αποθαρρυνθεί, πώς
να µην ενισχυθεί εξαιτίας αυτού του γεγονότος το κλίµα της αποεπένδυσης, ειδικά, όταν σε γειτονικές χώρες η αδειοδότηση µιας
επιχείρησης γίνεται και διαφηµίζεται κιόλας, σε δυο ή τέσσερις
µέρες; Είναι ένας λόγος από τους οποίους, δυστυχώς, η νότια
Βουλγαρία έχει καταντήσει βιοµηχανική χώρα της Βόρειας Ελλάδας.
Συνεπώς, όταν ένας νόµος, οποιοσδήποτε νόµος, έρχεται να
µειώσει τη γραφειοκρατία, συνιστά ένα εξ ορισµού επιθυµητό θεσµικό βήµα. Αλλά πρέπει το επιθυµητό να µετατραπεί τελικά σε
ένα θετικό βήµα. Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν λείπουν κάποια προβλήµατα. Η βραχείας διάρκειας διαβούλευση, από τις
18 Φεβρουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου, δυσκόλεψε, επειδή
δεν περιείχε τα παραρτήµατα και εποµένως, δεν ήταν γνωστές
εξ αρχής οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο
του νόµου.
Δεύτερον, για να ενεργοποιηθεί πλήρως ο νόµος χρειάζονται
είκοσι µία πράξεις κι αν προσθέσουµε και την εµπλοκή της Επιτροπής Ανταγωνισµού και του ΕΣΥΠ, τότε τα πράγµατα πηγαίνουν πάρα πολύ βαθιά στο χρόνο. Βέβαια, θα µου πείτε ότι µέσα
στο νόµο τίθεται µια δεσµευτική προθεσµία έκδοσης όλων αυτών
των πράξεων µέχρι το τέλος του 2014. Όµως, πάντοτε στην Ελλάδα υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούµε στη χώρα του ποτέ.
Τρίτο πρόβληµα: Ο έλεγχος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας διενεργείται στη βάση προτύπων. Ξέρουµε, όµως, πάρα
πολύ καλά ότι τα συστήµατα προτυποποίησης ποικίλουν. Επιλέγονται συγκεκριµένα προαπαιτούµενα, για να οργανωθεί κάθε
πρότυπο, τα οποία τελικά δεν είναι αθώα. Πάντοτε τα επιλεγµένα
προαπαιτούµενα λειτουργούν υπέρ κάποιων συµφερόντων. Δηλαδή, ακόµα κι όταν µιλάµε για αντικειµενικές διαδικασίες και
διαδικασίες προτυποποίησης, τελικά αναφερόµαστε σε πολιτικές
πρακτικές. Γιατί τα πρότυπα δεν είναι απλά τεχνοκρατικά εργαλεία και το γεγονός ότι ο νόµος-πλαίσιο παραπέµπει στη δηµιουργία του στο µέλλον µε µια διαδικασία συζητήσιµη όσον
αφορά την πολιτική της διάσταση, αποτελεί ήδη ένα µέγα πρόβληµα που θα το συναντήσουµε κατόπιν.
Το τέταρτο πρόβληµα είναι η αυστηρότητα των ποινών και των
προστίµων. Είναι µέτρο που µάλλον στην πράξη θα λειτουργήσει
αποτρεπτικά. Υπάρχει πιθανότητα να εισπράξει το κράτος υπέρογκα πρόστιµα σε συνθήκες χρόνιας ύφεσης; Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα. Νοµίζω πως όχι.
Το πέµπτο πρόβληµα είναι η δηµιουργία των οργανωµένων
υποδοχέων δραστηριοτήτων. Θα ήταν µια σηµαντική και επί της
ουσίας καινοτοµία αν προϋπήρχαν άλλου τύπου δεδοµένα.
Όµως, στο άρθρο 18 επικρατεί µια επικίνδυνη ασάφεια, η οποία
θα δηµιουργήσει και δεν θα λύσει προβλήµατα. Η πρότασή µας
είναι να αποσυρθεί το άρθρο 18, όχι γιατί αυτή καθ’ αυτή η ιδέα
είναι για πέταµα, αλλά γιατί πρέπει πρώτα να υπάρξει από το
ΥΠΕΚΑ νοµοσχέδιο, µε το οποίο να ξεκαθαρίζονται οι χρήσεις
γης και εν συνεχεία πάνω σ’ αυτό να στηθεί ένα νοµοσχέδιο αποκλειστικά από οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων,
πράγµα που φαίνεται ότι το ΥΠΕΚΑ δεν µπορεί να κάνει στα επόµενα χρόνια.
Επίσης, πρέπει να εξεταστούν οι δραστηριότητες που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή, γιατί µέσα στους οργανωµένους υποδοχείς των δραστηριοτήτων αναφέρονται οι
υδατοκαλλιέργειες, οι εγκαταστάσεις τροφίµων, οι σταβλικές εγκαταστάσεις κ.λπ., οι οποίες δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα ενταχθούν σε αυτούς τους οργανωµένους υποδοχείς χωρίς
προβλήµατα, τόσο από την ενωσιακή νοµοθεσία, αλλά ακόµα και
από την ελληνική νοµοθεσία, η οποία είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αντιφατική εξαιτίας της πολυνοµίας και µε λογής-λογής
αλληλοαναιρούµενες διατάξεις.
Συµπερασµατικά, ένας νόµος-πλαίσιο είναι από τη φύση του
ένας νόµος γενικός. Η επιτυχία του εξαρτάται από την ταχύτητα
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έκδοσης των εφαρµοστικών πράξεων, αλλά και από τη συγκεκριµενοποίηση και σαφήνεια των γενικών όρων που χρησιµοποιεί.
Και ο συγκεκριµένος νόµος που συζητούµε σήµερα σε αυτό το
επίπεδο έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης ως προς αυτό το σηµείο.
Ερχόµαστε τώρα στο σηµαντικό ζήτηµα. Κατατέθηκαν δεκατρείς υπουργικές τροπολογίες, εκ των οποίων αποσύρθηκαν οι
πέντε. Ουσιαστικά, µε αυτόν τον τρόπο ο νόµος-πλαίσιο είναι δυνατόν να περάσει απαρατήρητος στην Ολοµέλεια.
Θέλω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω ειλικρινά: Εσείς
που υπήρξατε Ευρωβουλευτής, κατά τη θητεία σας στην Ευρώπη είδατε πολλές φορές να ακολουθείται ο τρόπος νοµοθέτησης που έχει καταντήσει να γίνεται κανόνας στο δικό µας το
Κοινοβούλιο; Δηλαδή σε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων να προστίθενται υπουργικές τροπολογίες η µία πάνω στην άλλη. Δεν απόµεινε κυριολεκτικά
Υπουργείο, το οποίο έως την τελευταία στιγµή να µην εισάγει κατιτίς και αυτό. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό το κατιτίς
ήταν ένα πραγµατικό µικρό νοµοσχέδιο.
Τελικά, η εκάστοτε πλειοψηφία έρχεται και περνά δίχως ουσιαστική συζήτηση αυτά τα µικρά νοµοσχέδια και η θέση του
Βουλευτή είναι απλώς να κάνει κάποιες νύξεις γι’ αυτό, χωρίς ουσιαστική συζήτηση.
Βεβαίως, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό δεν είναι παράνοµο, είναι απλώς νοµότυπο. Όµως, δεν πρέπει να οχυρωνόµαστε πίσω από το νοµότυπο. Πέρα από το νοµότυπο και το
τυπικό υπάρχει και η ουσία. Οι συσσωρευµένες τροπολογίες
ακυρώνουν και τη συζήτηση για το νοµοσχέδιο και αχρηστεύουν
τις τροπολογίες ως εργαλείο, καθώς γίνονται απλώς ένα µέσο
επιβολής. Αλλά η επιβολή καταργεί την ουσία.
Κατά συνέπεια, κύριε Υπουργέ, εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω
γιατί ανέχεστε αυτό το χάλι που υποτιµά τελικά και το δικό σας
το νοµοσχέδιο και βέβαια δεν συνάδει µε την ευρωπαϊκή σας θητεία.
Εκτός των άλλων, είναι ορατό και θα µπορούσε κάποιος µε µία
µατιά να κατανοήσει ότι οι περισσότερες τροπολογίες είναι αποσπασµατικές και κατά περίπτωση. Δεν τιµά την Κυβέρνηση να
δείχνει αυτό το νοµοθετικό άγχος και πολλές φορές αυτόν το νοµοθετικό ερασιτεχνισµό, εισάγοντας απανωτές τροπολογίες, για
να κερδίσει τι;
Επιµένω, λοιπόν, και έρχοµαι σε κάποιες από αυτές τις τροπολογίες, οι οποίες αφορούν κατ’ αρχάς το Μέγαρο Μουσικής, για
το οποίο έγινε ιδιαίτερος λόγος και γι’ αυτό πρέπει να περάσω
σε κάποιες επισηµάνσεις.
Έρχοµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1435 που αφορά
το Μέγαρο Μουσικής. Και πάλι δεν δίδεται οριστική λύση.
Ωστόσο, έστω και αυτή η µικρή παράταση θα βοηθήσει να υπάρξει ρευστότητα. Αυτό, όµως, που πρέπει να διασφαλιστεί είναι
ότι θα καταβληθούν τα δεδουλευµένα των τελευταίων τεσσάρωνπέντε µηνών, που είναι τα χρωστούµενα. Εµείς ζητούµε να υπάρξει γραπτή δέσµευση επί της τροπολογίας ότι τα χρήµατα που
θα δοθούν θα έχουν προτεραιότητα την εξόφληση των δεδουλευµένων. Πάντως, γι’ αυτό το ζήτηµα επείγει η κατάθεση ενός
νοµοσχεδίου που θα διασφαλίζει τη συνέχεια του Μεγάρου Μουσικής.
Έχω ένα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ: Στην ειδική έκθεση αναφέρεται ότι η χρηµατοδότηση θα προκύψει από άλλες πηγές του
προϋπολογισµού. Δεν είναι σαφές ποιες είναι αυτές ακριβώς οι
άλλες πηγές.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1438, που αναφέρεται στον ΟΚΑΝΑ, η Δηµοκρατική Αριστερά έχει θέσει εγκαίρως το θέµα της επικείµενης λήξης της προγραµµατικής
σύµβασης µε επανειληµµένες ερωτήσεις, αλλά και µε την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, η οποία τότε συνάντησε την άρνηση
του Υπουργείου.
Προφανώς, πρέπει να κατοχυρωθεί το ενδιάµεσο διάστηµα
από τη λήξη της προηγούµενης προγραµµατικής σύµβασης
µέχρι την υπογραφή της νέας και να πληρωθούν οι εργαζόµενοι
που είναι απλήρωτοι εδώ και µήνες. Από εκεί και πέρα, πρέπει
απαραιτήτως να λυθεί το µισθολογικό ζήτηµα των εργαζοµένων
στα κέντρα πρόληψης.
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Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο είναι ασαφές, µε αποτέλεσµα κάποια διοικητικά συµβούλια των κέντρων να έχουν αποφασίσει την
υπαγωγή στο ενιαίο µισθολόγιο και κάποια άλλα όχι. Υπάρχουν,
για παράδειγµα, περιπτώσεις όπου η υπαγωγή έγινε τον Σεπτέµβριο του 2013 και ζητούνται τώρα αναδροµικά από τους εργαζόµενους. Το ίδιο χάος ισχύει και µε τα επιδόµατα.
Αν δεν τακτοποιηθεί αυτό το ζήτηµα, µε βάση τις συζητήσεις
που έχει κάνει το Σωµατείο µε την αρµόδια Υφυπουργό και µε
ενιαίο τρόπο για όλους τους εργαζόµενους, εµείς δεν µπορούµε
να στηρίξουµε αυτήν την τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
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των: «Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας».
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2015-2018».
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διακόψουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για
την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας».
Κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 5, 14, 38 και 39 και επί των τροπολογιών
1418/38, 1424/41, 1433/45, 1441/52 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εµπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα αναγνώσω τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κοδέλας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Φωτίου Θεανώ. Παρούσα.
Ο κ. Κουρουµπλής Παναγιώτης. Απών.
Η κ. Μπόλαρη Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος. Απών.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ειδοποιήσατε την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για να έρθουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί διαµαρτύρεστε;
Είναι απών.
Ο κ. Μητρόπουλος Αλέξιος. Παρών.
Ο κ. Δερµιτζάκης Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Διακάκη Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Καφαντάρη Χαρά. Παρούσα.
Ο κ. Σταθάκης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Λίτσα. Παρούσα.
Ο κ. Αλεξόπουλος Απόστολος. Παρών.
Η κ. Βαµβακά Ευγενία. Παρούσα.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Ιγγλέζη Αικατερίνη. Παρούσα.
Η κ. Κανελλοπούλου Μαρία. Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
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Ανταγωνιστικότητας): Ζήτησα τον λόγο, για λόγους τάξεως. Δεν
πρόκειται για κάτι καινούριο. Είναι κάτι που είχε προκύψει από
εχθές το βράδυ, αλλά πρέπει να είµαστε εντάξει σε σχέση µε τα
Πρακτικά της Βουλής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ησυχία, σας παρακαλώ! Καθίστε κάτω, κύριοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Αφορά τις εµποροπανηγύρεις. Υπήρχε
µία εκκρεµότητα από χθες το βράδυ.
Η παράγραφος 1, λοιπόν, του νέου άρθρου 26 του σχεδίου
νόµου αναδιατυπώνεται ως εξής: «1. Για τη συµµετοχή σε εµποροπανηγύρεις που διενεργούνται µε την ευκαιρία θρησκευτικών
ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές πανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται µία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και
χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών
αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει για τις εµποροπανηγύρεις των
θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ηµέρες, για τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται µία φορά το χρόνο επτά (7) συναπτές ηµέρες,
για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ηµέρες και για
τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ηµέρες. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου,
το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των
ορίων του προηγουµένου εδαφίου.
2. Η παράγραφος 5 του (νέου) άρθρου 26 διαγράφεται και οι
υπόλοιπες αναριθµούνται.».
Είναι κάτι τυπικό που έπρεπε να το διαβάσω, επαναλαµβάνω,
για λόγους τάξεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
(Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι από τα
άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 46ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για
δέκα (10) λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 14,
38 και 39 και επί των τροπολογιών 1418 38, 1424 41, 1433 45 και
1441 52 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα και τις τροπολογίες λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα και τις τροπολογίες λέγουν
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«ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου. Οι
ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑΤΣΑΡΟΥΧΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Υπάρχει κάποιος συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο
επιστολές των συναδέλφων κ.κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, Αγγελικής
Γκερέκου και Συµεών Κεδίκογλου, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι
απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα
ψήφιζαν «ναι».
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ.κ. Οδυσσέα Βουδούρη, Νικολάου Νικολόπουλου, Τέρενς Κουίκ και Βασιλείου Καπερνάρου, οι οποίοι
µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν
ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «όχι».
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι έχει έρθει στο Προεδρείο επιστολή της συναδέλφου κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη, η οποία µας
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γνωρίζει ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρούσα θα ψήφιζε «όχι» στα άρθρα 5,38 και 39, «παρών» στο
άρθρο 14 και «όχι» στις τροπολογίες 1424/41, 1433/45, 1418/38
και 1441/52.
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι έχει έρθει στο Προεδρείο επιστολή του συναδέλφου κ. Μάρκου Μπόλαρη, ο οποίος µας γνωρίζει ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρών
θα ψήφιζε «όχι» στα άρθρα 5, 14, 38 και 39 και στις τροπολογίες
1433/45, 1424/41, 1418/38 και «ναι» στην τροπολογία 1441/52.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Επανερχόµαστε τώρα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση
της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας».
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου, ειδική αγορήτρια του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θεωρούµε ότι ξεπερνά κάθε όριο
η προκλητικότητα της Κυβέρνησης µε τις δεκατρείς τροπολογίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι άσχετες µε το θέµα.
Μπορεί να αποσύρατε τις πέντε, οι οποίες είναι, βεβαίως, οι πιο
ανώδυνες.
Εµείς ζητάµε να αποσύρετε και τις υπόλοιπες και ειδικά την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1449 και ειδικό 60, που ευνοεί προκλητικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Τελικά, για τι θα πρωτοσυζητήσουµε, για την αδειοδότησηαστραπή των επιχειρηµατιών, για τροπολογίες όπου ξεδιάντροπα ευνοείτε και δίνετε και νέα προνόµια στους εφοπλιστές,
καταργώντας συλλογικές συµβάσεις για τους ναυτικούς µε επιβολή της επιχειρηµατικής σύµβασης και δροµολόγια του εφοπλιστή στα νησιά, όποτε αποφασίσει και όταν θέλει µε µια απλή
δήλωσή του, καταργώντας και το φύλλο συκής που καθοριζόταν
µε υπουργική απόφαση;
Αυτή είναι η λεηλασία της εργασίας και των λαϊκών αναγκών
από εφοπλιστές, Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πολιτική θεοποίησης της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας, καταργώντας τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µε
οδυνηρές επιπτώσεις ακόµα και στο συνταξιοδοτικό δικαίωµα και
τον καθορισµό της σύνταξης, διαλύοντας αυτήν την κοινωνικοασφαλιστική περίθαλψη και προστασία που έχει αποµείνει σε ένα
συρρικνωµένο ΝΑΤ από τη διαχρονική φιλοεφοπλιστική πολιτική.
Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη που προωθείτε.
Θέλετε σε κάτεργα σκλάβους και το νοµοθετείτε µε τον πιο ξεδιάντροπο και ταυτόχρονα ένοχο τρόπο. Νύχτα φέρνετε τις τροπολογίες. Δεν έχετε ούτε ιερό ούτε όσιο, προκειµένου να
διευκολύνετε και να εξυπηρετήσετε άµεσα, γρήγορα, εδώ και
τώρα, τις απαιτήσεις για σκληρότερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων από την κεφαλαιοκρατία για την αύξηση των κερδών
της!
Για όσα δε δεν προλαβαίνετε τραβάτε εξουσιοδοτήσεις του
κάθε Υπουργού, για να το περάσει χωρίς να το δει και κανείς.
Ντροπή σας! Η αγριότητα της πολιτικής σας δεν έχει τέλος!
Είναι επικίνδυνο, όµως, να αφήνετε µέχρι και τα νησιά χωρίς
δροµολόγια, γιατί έτσι συµφέρει την κερδοφορία του εφοπλιστή.
Ταυτόχρονα, είναι υποκριτικό να κάνετε ότι ενδιαφέρεστε για
τα προβλήµατα του λαού που η πολιτική σας δηµιουργεί, µεγεθύνει και πολλαπλασιάζει. Εχθρός είναι ο λαός για εσάς. Σπέρνετε ανέµους, θα θερίσετε θύελλες! Καταθέτω και στα Πρακτικά
τις πρώτες οµόφωνες αντιδράσεις-καταγγελίες από τα ναυτικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ και Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών καθώς και από την ΠΝΟ, την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία, που χαρακτηρίζει επαίσχυντη την
τροπολογία σας, που κατετέθη εν κρυπτώ και παραβύστω, και
απαιτεί την άµεση απόσυρση του εγκληµατικού ανοσιουργήµατος σε βάρος των ναυτεργατών. Έτσι την αποκαλεί.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν φτιασιδώνεται αυτό το βάρβαρο σύστηµα, το απάνθρωπο
και εξοντωτικό για τις ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων. Η µόνη
λύση είναι η ανατροπή του!
Μάλιστα δεν σας έφταναν και τα τριάντα πέντε άρθρα αυτού
του νοµοσχεδίου, µε το οποίο εξασφαλίζεται τον παράδεισο
στους επιχειρηµατικούς οµίλους, µε διαδικασίες «σούπερ εξπρές» για τη γρήγορη ιδιωτικοποίηση όσων κρατικών θυλάκων
υπάρχουν, αλλά θέλατε και τις τροπολογίες που εξασφαλίζουν
συνθήκες κόλασης για την εργατική τάξη.
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Πρόσχηµα η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και η διαφάνεια, διαφάνεια στην καταλήστευση µε τους νόµους σας της εργασίας και του δηµόσιου πλούτου. Ναι, υπάρχει γραφειοκρατία.
Είναι πρόβληµα διαπιστωµένο. Είναι αποδεκτό.
Δίνετε λύσεις; Το αντιµετωπίζετε; Μα, δίνετε λύσεις µόνο για να
εξυπηρετηθούν οι επιχειρηµατίες και οι ανάγκες τους. Πραγµατικά
απλουστεύετε τους όρους δανειοδότησης και µάλιστα -το λένε
και οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατιών- µε κρατική παρέµβαση. Λιγότερο κράτος θέλουν, δηλαδή να εξασφαλίζουν σχεδόν µηδενικούς ελέγχους, για να κερδοφορούν άµεσα και γρήγορα.
Μάλιστα από ορισµένους επιχειρηµατικούς φορείς έχουν κοστολογηθεί οι απώλειες που επιφέρει στην κερδοφορία τους η καθυστέρηση µίας ηµέρας. Δεν κοστολογούν, όµως, τις απώλειες
όσον αφορά τις ανάγκες των ανθρώπων, την υγεία, την πρόνοια
και άλλες, όταν οι καθυστερήσεις είναι τόσο µεγάλες, λόγω γραφειοκρατίας, ή ακόµα και περικοπών ή και απορρίψεων αναγκαίων
ιατρικών εξετάσεων, αφού τους εργαζοµένους τούς περνάτε από
σαράντα κύµατα.
Συνεπώς απλοποιείτε τις διαδικασίες για τη γρήγορη κερδοφορία του κεφαλαίου, όµως δεν κάνετε το ίδιο ως Κυβέρνηση για τις
λαϊκές ανάγκες, πράγµα που δείχνει ταξική επιλογή υπέρ του κεφαλαίου. Μάλιστα, αυτές τις λαϊκές ανάγκες -την υγεία, την πρόνοια και άλλες- τις εµπορευµατοποιείτε, για να εξασφαλίζετε νέα
κέρδη στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Ικανοποιείτε τις ανάγκες του κεφαλαίου για εύκολη αδειοδότηση και εξασφάλιση υποδοµών και τσάµπα δουλειά, όµως καταδικάζετε τα λαϊκά στρώµατα σε φτώχεια, ανέχεια και ευκαιριακά
µεροκάµατα πείνας. Αυτή είναι η ταξική πολιτική επιλογή υπέρ του
κεφαλαίου. Δεν διστάζετε µάλιστα να συρρικνώνετε ακόµη και
υποτυπώδεις περιβαλλοντικούς όρους και άλλους ελέγχους που
έχουν αποµείνει.
Προσπαθήσατε να µας πείσετε ότι δεν καταργείται ο περιβαλλοντικός νόµος, όµως όταν δίνονται άδειες µε απλή δήλωση, σε
µερικές περιπτώσεις χωρίς προϋποθέσεις, και δεν χρειάζονται
ούτε καν έλεγχοι, όταν στα επιχειρηµατικά πάρκα οι επιχειρήσεις
δεν χρειάζονται ούτε αυτήν τη δήλωση, όταν η επένδυση θα γίνεται µε ευθύνη του επενδυτή, ενώ οι όποιοι έλεγχοι επενδυτών θα
ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες, τότε δεν υπάρχουν επιπτώσεις
στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, µέσα από αυτές τις σκανδαλώδεις διευκολύνσεις; Το παράδειγµα µε το δυστύχηµα στο λούνα
παρκ µε το νεκρό παιδί είναι ακόµη νωπό.
Ταυτόχρονα υλοποιείτε, µέσα από τις επαγγελµατικές πιστοποιήσεις, την αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελµα, δηλαδή
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των
επαγγελµατιών. Συνεπώς όποιος στοιχειώδης έλεγχος υπήρχε
εξαφανίζεται, προκειµένου να ικανοποιήσετε τις διευρυµένες επιχειρηµατικές απαιτήσεις.
Το fast track δεν είναι µόνο η διαδικασία συζήτησης αυτού του
νοµοσχεδίου, αλλά είναι fast track στον υπερθετικό βαθµό. Δίνετε
γη και ύδωρ στους επιχειρηµατικούς οµίλους, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, µε µία δήλωση. Βεβαίως για τους λαϊκατζήδες ζητάτε πολύ περισσότερα σε ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Φτάνετε να τους στερείτε µέχρι και τη δουλειά.
Μάλιστα στον οργανωµένο υποδοχέα δραστηριοτήτων –και µιλάµε για τα επιχειρηµατικά πάρκα- παραχωρείτε αιγιαλό και παραλία, ακόµη και εκτέλεση λιµενικών έργων και αυτά λέτε ότι τα
κάνετε για το δηµόσιο συµφέρον. Ποιο δηµόσιο συµφέρον, όταν
αυτά που ανήκουν σε όλο τον λαό και έχουν φτιαχτεί µε χρήµατά
του, µέσω του κρατικού προϋπολογισµού, ουσιαστικά τα δίνετε
στους λίγους για να τα εκµεταλλεύονται και να έχουν τρελά
κέρδη;
Παραδείγµατος χάριν, µεγάλες τουριστικές µονάδες που έχουν
κάνει καταπάτηση και παρανοµούν εµποδίζοντας τον κόσµο να
φτάσει στην παραλία ή σε άλλες περιπτώσεις, ανάλογα µε τη δραστηριότητα, ρυπαίνουν και καταστρέφουν τώρα τις νοµιµοποιείτε.
Ρωτήστε τους κατοίκους στην Ελευσίνα. Εταιρείες όπως ο
«ΤΙΤΑΝ», ο «ΧΑΛΥΨ» και άλλες µολύνουν τη θάλασσα, αφού ο κόλπος της Ελευσίνας έχει µετατραπεί σε κλειστή θάλασσα των βιοµηχάνων. Ετοιµάζεστε µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο να
παραδώσετε την παράκτια ζώνη, από Παλάσκα έως Μέγαρα. Το
ίδιο έγινε και µε το Φαληρικό Δέλτα, τον Φλοίσβο, το Ελληνικό, τον
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Άγιο Κοσµά, τον Αστέρα της Βουλιαγµένης και αλλού. Όλα αυτά
είχαν µεγάλες συνέπειες στους εργαζόµενους, στα λιµάνια, στους
επαγγελµατίες και σε όλες τις λαϊκές οικογένειες.
Αν εσείς αυτό το λέτε ανάπτυξη εµείς το λέµε µόνο ευηµερία
για το κεφάλαιο και την πλουτοκρατία. Αυτή είναι η καπιταλιστική
ανάπτυξη, γιατί µε νόµο έχετε καταδικάσει τους εργαζόµενους σε
εντατικοποίηση της δουλειάς, όταν την έχουν, και σε µισθούς πείνας και φτώχειας. Γι’ αυτό και όσοι νόµοι φτιάχνετε γίνονται αφ’
ενός για την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων που έχουν
αποµείνει, τσακίζοντας τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, και αφ’ ετέρου για την άρση κάθε εµποδίου και ελέγχου που αφορά τους επιχειρηµατικούς οµίλους και τα κέρδη τους.
Ταυτόχρονα, µε πάνω από είκοσι υπουργικές αποφάσεις και
προεδρικά διατάγµατα σε αυτό το νοµοσχέδιο θα ορίζετε σηµαντικότατα ζητήµατα. Με υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζετε το
παράβολο, τους γενικούς όρους λειτουργίας και χωροταξίας, πολεοδοµικού σχεδιασµού ίδρυσης οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων και τόσα άλλα, που φοβόσαστε µην τα δει ο κόσµος
και τροµάξει ακόµη πιο πολύ από την αγριότητα της πολιτικής σας
και τον απροκάλυπτο κυνικό τρόπο στήριξης των επιχειρηµατιών.
Μας ζητάτε να εξουσιοδοτήσουµε εν λευκώ µέσα από αυτές τις
υπουργικές αποφάσεις το πολιτικό προσωπικό των εκµεταλλευτών του κόπου και του ιδρώτα των εργαζοµένων και της κρατικής
περιουσίας. Δεν πρόκειται να το κάνουµε σε καµµία περίπτωση.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής και στα άρθρα το νοµοσχέδιο,
αλλά θα καλέσουµε και τον λαό να πολεµήσει, να γκρεµίσει και να
προστατεύσει τα συµφέροντα της ζωής του και των παιδιών του.
Όµως αυτά που προωθείτε ταχύτατα δεν αµφισβητούνται ουσιαστικά ούτε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αφού είναι ευρωκοινοτικοί πολιτικοί καπιταλιστικής ανάπτυξης και γι’ αυτό η
κριτική της επικεντρώνεται όχι στην ένταση της εκµετάλλευσης,
τα προνόµια της πλουτοκρατίας και τη µεγαλύτερη κερδοφορία,
αλλά στο αν είναι αγγλοσαξονικό το σύστηµα διαχείρισης, στη
µορφή του, στα είδη αδειών και στο επίπεδο ελέγχων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι στα «ορεινά», είναι ωραία η παρέα, το ξέρω και ζηλεύω,
αλλά καθίστε και πιο ήσυχα. Πιο ήσυχα, παρακαλώ.
Συγγνώµη, κυρία Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Για εµάς είναι καθαρό αυτό που
λέει το σύνθηµα που γεννήθηκε στον µεγάλο αγώνα των χαλυβουργών: «Εργάτη χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, µπορείς
χωρίς αφεντικά.».
Όταν, λοιπόν, αυτό το σύνθηµα γίνει συνείδηση και πράξη,
τότε τα βασικά µέσα παραγωγής θα είναι κοινωνικοποιηµένα, οι
επιχειρηµατίες άνεργοι και η λαϊκή ευηµερία στο κέντρο προσοχής. Γιατί την εξουσία τότε πραγµατικά θα την έχει ο λαός και η
οικονοµία θα ασκείται σε όφελός του, για την ικανοποίηση των
αναγκών του, µε µόνιµη, σταθερή δουλειά, µε µισθό που να µπορεί να ζήσει, µε δωρεάν, δηµόσια και υψηλής ποιότητας υγεία
και εκπαίδευση, µε παιδικούς σταθµούς, αθλητικά και πολιτιστικά
κέντρα, µε ηµέρες ξεκούρασης και ανάπαυλας.
Για µια τέτοια κοινωνία παλεύουµε, όπου δεν θα υπάρχει εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Γι’ αυτό καταψηφίζουµε το απάνθρωπο, άγριο και εκµεταλλευτικό νοµοσχέδιό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μανωλάκου.
Ο κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών, έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Άκουσα την αγαπητή συνάδελφο κ.
Μανωλάκου στην ανάλυσή της και το κλείσιµο της οµιλίας της.
Οφείλουµε όµως να κάνουµε και κάποιες εξαιρέσεις, αγαπητή
κυρία συνάδελφε.
Δεν είναι συλλήβδην όλοι οι επιχειρηµατίες αυτοί που πίνουν το
αίµα του εργάτη. Υπάρχουν και φωτεινά παραδείγµατα επιχειρηµατιών, οι οποίοι πράγµατι πιστεύουν στον ιδρώτα του εργάτη,
τον αµείβουν σωστά και είναι αυτοί οι οποίοι µάλιστα έχουν σηµατοδοτήσει και φωτεινά παραδείγµατα στην ιστορία αυτής της
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χώρας. Στην παρούσα κατάσταση ίσως να είναι και οι άνθρωποι
αυτοί που θα µπορέσουν να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο.
Σαφώς και όλοι υποστηρίζουµε τα δικαιώµατα των εργατών.
Διαφωνούµε µε πολλές από τις αποφάσεις και τις πολιτικές του
µνηµονίου της σηµερινής συγκυβέρνησης, ωστόσο δεν πρέπει να
αφορίζουµε τον επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, σε αυτήν τη συγκυρία κατά την οποία η χώρα
µας ψάχνει τον βηµατισµό της και στον επιχειρηµατικό κλάδο,
φαντάζει σαν µια σανίδα σωτηρίας αυτός ο τίτλος του νοµοσχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης οικονοµικών δραστηριοτήτων και, πράγµατι, δηµιουργεί ένα κλίµα
ευφορίας µε την πρώτη ανάγνωση.
Ωστόσο, όπως επισηµάναµε και στις συνεδριάσεις των επιτροπών, θεωρούµε ότι αυτή η προσέγγιση που γίνεται ως ένας νόµοςπλαίσιο δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην πράξη, δεν µπορεί να είναι
και ένας εφαρµοστικός νόµος, διότι έχει κάποιες αοριστίες, κάποιες ασάφειες, κάποια κενά, που επισηµάναµε και θα αναφέρω
στη συνέχεια.
Κάνουµε µια τελευταία προσπάθεια εδώ στη συζήτηση να προτείνουµε κάτι και µε τις τολµηρές πρωτοβουλίες που είδαµε ότι
πήρατε χθες, µε τις αποφάσεις στο νοµοσχέδιο για τις λαϊκές,
αλλά και σήµερα, που αποσύρατε κάποιες τροπολογίες, µε την
ίδια τόλµη ελπίζουµε να περάσατε και κάποιες προτάσεις τις
οποίες θα καταθέσω στη συνέχεια.
Σαφώς και όλοι θέλουµε την έµπρακτη υποστήριξη για τη ριζική
µεταρρυθµιστική τοµή στο πλαίσιο της απλούστευσης της αδειοδότησης για την άσκηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στη
χώρα. Επιβάλλεται ριζοσπαστική τοµή, που να συνδέει τις νέες νοµοθετικές διατάξεις µε διαδικασίες σε συνθήκες διαφάνειας, αποτελεσµατικότητας και απλοποίησης, µε κανόνες, προδιαγραφές,
πρότυπα και κριτήρια τα οποία θα φέρνουν πρακτικά, χειροπιαστά
αποτελέσµατα, τα οποία θα επιβάλλονται από τον νόµο κιόλας,
χωρίς καθυστερήσεις ή παρερµηνείες. Είναι, άλλωστε, αυτά τα
προβλήµατα που όλοι επισηµαίνουµε και συµπεραίνουµε εδώ και
δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια για τον λόγο για τον οποίο δεν περπατά σωστά η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και ποια είναι τα
τρωτά της σηµεία, η γάγγραινα που τη µαστίζει.
Σαφώς και επιβάλλεται εκσυγχρονισµός και συµµόρφωση,
τόσο στη δηµόσια διοίκηση όσο και στην αγορά αυτών των υπηρεσιών, για την αδειοδότηση δηλαδή των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Εκφράσαµε, όπως προανέφερα, την ανησυχία και τον
προβληµατισµό µας γι’ αυτό το νοµοσχέδιο σε συγκεκριµένα σηµεία, όπως, παραδείγµατος χάριν, την αοριστία και την ασάφεια
σε κρίσιµα θέµατα του νοµοσχεδίου που σχετίζονται µε την έλλειψη σαφών και αδιάσειστων κανόνων αξιολόγησης, προδιαγραφών και κανονισµών που θα ορίζουν ξεκάθαρα το νοµικό
περιβάλλον αδειοδότησης, τους φορείς αδειοδότησης και τις
προϋποθέσεις που κάθε επιχείρηση πρέπει να εκπληρώνει για να
πάρει την άδεια οικονοµικής δραστηριότητας.
Επίσης, ναι, είναι εντυπωσιακό και ουσιαστικό ότι µε µια υπεύθυνη δήλωση θα ξεκινά µια οικονοµική δραστηριότητα, όµως, σίγουρα αυτό δεν µπορεί να εφαρµοστεί οριζόντια, όπως
επικαλείστε, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν
µπορούν µε την εκ των υστέρων διαδικασία ελέγχου να εγγυηθούν ασφάλεια, κατ’ αρχάς, και σιγουριά στη δηµόσια υγεία, παραδείγµατος χάριν. Εδώ υπάρχουν έντονες ανησυχίες και πολλά
ερωτηµατικά για το αν θα µπορούν και δραστηριότητες στον
τοµέα των τροφίµων να λειτουργούν µε µια απλή υπεύθυνη δήλωση κατ’ αρχάς και εκ των υστέρων να γίνεται ο έλεγχος. Ένα
τραγικό επίκαιρο παράδειγµα είναι η περίπτωση του λούνα παρκ
στο Ελληνικό. Ίσως ένας επιχειρηµατίας θα µπορούσε µε µια
υπεύθυνη δήλωση να στήσει µια επιχείρηση σε ένα µπαζωµένο
ρέµα, όπως αποδεικνύεται, και να συµβούν αυτά τα τραγικά της
µοίρας που συνέβησαν και όλοι θρηνούµε.
Φαντάζεστε, λοιπόν, τι σηµαίνει η εκ των υστέρων διαπίστωση
παρανοµιών σε τέτοιες περιπτώσεις που εγκυµονούν κινδύνους
για τη δηµόσια ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, µπορείτε να εξετάσετε κάποιες εξαιρέσεις
σε αυτήν την οριζόντια εφαρµογή αυτού του θετικού, κατά τα
άλλα, µέτρου που είπαµε για την έναρξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων µε µια απλή υπεύθυνη δήλωση.
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Επίσης, ένα σηµαντικό σηµείο που επισηµάναµε, µια ουσιαστική
έλλειψη είναι αυτή η έλλειψη του αναπτυξιακού χωροταξικού σχεδιασµού και των χρήσεων γης, που θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα, να προηγηθεί αυτού του νοµοσχεδίου. Διότι φαντάζεστε
ότι, αν θέλει κάποιος επιχειρηµατίας να αναπτύξει κάποιες δραστηριότητες που εκ των υστέρων οι χρήσεις γης ή ο χωροταξικός
σχεδιασµός θα δίνουν αλλού πλεονέκτηµα, τότε ουσιαστικά αποδυναµώνουµε ή ακυρώνουµε αυτήν την επένδυση. Μάλιστα, πρωτίστως εθνική ανάγκη θα έπρεπε να είχε ανακηρυχτεί από την
Κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η ανάπτυξη στον
πρωτογενή τοµέα, άρα ο χωροταξικός σχεδιασµός του πρωτογενούς τοµέα για την επίτευξη αυτάρκειας, κατ’ αρχάς, στη χώρα,
όταν στην Ελλάδα σήµερα εξαρτούµε το 70% των τροφίµων µας
από τις εισαγωγές.
Τι πιο ξεκάθαρο, τι πιο σαφές µήνυµα για την ανάγκη της χώρας
για ανάπτυξη, αλλά πρωτίστως για την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών, από τα επιµέρους χωροταξικά σχέδια που σχετίζονται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, µε τη
µελισσοκοµία και τηνυλοτοµία!
Είναι φυσικός πλούτος που παράγεται, αλλά, εξαιτίας της αναρχίας που επικρατεί και της αποσπασµατικής προσέγγισης που επιχειρείται –δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια- από τις εκάστοτε
ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
όπως και από τη σηµερινή, δεν έχουµε µία κατεύθυνση προς τα
αυτονόητα, δηλαδή να παράγουµε την τροφή που καταναλώνουµε
ως χώρα και να µη δαπανούµε κάθε χρόνο 7 δισεκατοµµύρια ευρώ
σε εισαγωγές βασικών διατροφικών προϊόντων που θα µπορούσαµε να τα παράγουµε στη χώρα µας σε καλύτερη ποιότητα και
να δουλεύουν και πεντακόσιες χιλιάδες Έλληνες νέοι πολίτες, οι
οποίοι σήµερα φεύγουν στο εξωτερικό, για να βρουν µια καλύτερη
µοίρα.
Επίσης, επειδή γίνεται λόγος στο νοµοσχέδιο για πρότυπα πιστοποίησης και εν γένει για τα πρότυπα, αλήθεια, κύριε Υπουργέ,
τι απέγιναν οι περιβόητοι πόλοι καινοτοµίας στη χώρα; Ήταν µια
πραγµατικά εντυπωσιακή και ουσιαστική ιδέα και δράση, που
εφαρµόστηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, του κ. Καραµανλή, αλλά δεν ξέρουµε τι απέγιναν αυτά τα προγράµµατα που
εφαρµόστηκαν διάσπαρτα σε διάφορες περιφέρειες της χώρας
και είχαν στοχευµένο αναπτυξιακό περιεχόµενο. Χρηµατοδοτήθηκαν ισχυρά, αλλά δεν ξέρουµε αν απέδωσαν, τι απέδωσαν και ποια
είναι η συνέχειά τους.
Θα µπορούσατε, όπως θα πω στη συνέχεια, να συγκεράσετε
αυτήν την προηγούµενη εµπειρία µ’ αυτήν την τοµή που επιχειρείται στο σχέδιο νόµου µε τους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων, για τους οποίους θα µιλήσω στη συνέχεια.
Εποµένως η γενικότητα και η αοριστία του σχεδίου νόµου είναι
εµφανής και αποτυπώνεται µε χαρακτηριστικές εκφράσεις σε διατάξεις σε διάφορα άρθρα του νοµοσχεδίου, όπως «δηµόσιο συµφέρον», «επαρκώς δικαιολογηµένα», «αντικειµενικά κριτήρια» και
άλλες παρόµοιες έννοιες. Αυτές είναι διάχυτες στο σχέδιο νόµου,
αλλά επιδέχονται πολλαπλές ερµηνείες που κατά κανόνα οδηγούν
σε αντίθετα αποτελέσµατα απ’ αυτά που επιθυµείτε κι εσείς, κύριε
Υπουργέ, αλλά και όλοι µας εδώ µέσα, δηλαδή τη διευκόλυνση
των επιχειρηµατικών υγιών δραστηριοτήτων στη χώρα.
Στο σχέδιο νόµου διαπιστώνεται ελάχιστη τεχνική υποστήριξη
και τεκµηρίωση στις διατάξεις που αναφέρονται, γεγονός το οποίο
δεν µπορεί να αποκατασταθεί µε τη δευτερεύουσα νοµοθεσία, για
την οποία δεσµευτήκατε, κύριε Υπουργέ –εµείς ευχόµαστε να υλοποιηθεί- ότι θα ολοκληρωθεί σε οκτώ µήνες από την ψήφιση του
σχεδίου νόµου.
Κύριε Υπουργέ, αν δεν προηγηθεί για καθεµία από τις εκατοντάδες οικονοµικές δραστηριότητες σαφές και θεσµοθετηµένο
πλαίσιο προδιαγραφών και προτύπων, το οποίο να γνωρίζει η κάθε
επιχείρηση και να είναι ξεκάθαρο και για τη δηµόσια διοίκηση και
για τους διοικούµενους –δηλαδή, τους επιχειρηµατίες- τότε η τοµή
που επιχειρείται, να παρέχεται δηλαδή το δικαίωµα στην επιχείρηση να αδειοδοτείται µε δήλωση αυτοσυµµόρφωσης κατ’ αρχάς,
θα πέσει στο κενό.
Κατά συνέπεια, εξαιτίας αυτής της διάταξης, της διατύπωσης
και της δράσης που προτείνετε, το κρίσιµο θέµα για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων είναι η στοιχειοθέτηση ενός πλήρους και
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ισχυρού φακέλου, προκειµένου να κατατεθεί στην αδειοδοτούσα
αρχή για να πάρει την άδεια έγκρισης λειτουργίας.
Εδώ, όπως όλοι γνωρίζουµε, ένας επιχειρηµατίας θα πρέπει να
περάσει από χίλια κύµατα –έστω και εκ των υστέρων- δηλαδή από
το Δασαρχείο, από την Αρχαιολογία, από τις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και από κάποιες άλλες υπηρεσίες, οι
οποίες µέχρι σήµερα κυριολεκτικά βασανίζουν τους εκάστοτε επιχειρηµατίες, οι οποίοι µάλιστα θέλουν να κάνουν και σοβαρές
επενδύσεις.
Άρα, εξαιτίας αυτής της αοριστίας που προανέφερα, οι προθεσµίες που ορίζετε µέσα στο σχέδιο νόµου ως υποχρέωση της δηµόσιας διοίκησης, κατόπιν της αιτήσεως του επιχειρηµατία, δεν
µπορούν να ισχύουν, αφού ως επί το πλείστον θα βγουν όλες εκπρόθεσµες, και δικαιωµατικά ο επιχειρηµατίας, κατόπιν έλλειψης
απάντησης από την υπηρεσία, θα προχωρήσει στην επένδυσή του.
Αυτή, λοιπόν, η ιδιάζουσα οµηρία των επιχειρηµατιών επιτείνεται και από την έλλειψη αναπτυξιακού χωροταξικού σχεδιασµού
µε επιµέρους –ας µου επιτραπεί η έκφραση- «κλαδικά χωροταξικά», όπως προανέφερα, και από την έλλειψη χαρτών χρήσεων
γης στη χώρα.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό που αναφέρεται
στις ιχθυοκαλλιέργειες. Εσείς λέτε ότι θα ισχύσουν οι διατάξεις
αυτού του σχεδίου νόµου και για τις ιχθυοκαλλιέργειες, την ίδια
στιγµή που ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει
σε διαβούλευση και φέρνει στην επιτροπή ανάλογο σχέδιο νόµου
για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν ξέρω αν προηγήθηκε κάποια συνεννόηση µεταξύ σας, αλλά από ό,τι συµπεραίνουµε κατ’ αρχάς
υπάρχει µια διάσταση προθέσεων και προτάσεων.
Επίσης, εξαιτίας αυτής της έλλειψης του χωροταξικού σχεδιασµού ή των χρήσεων γης, υπάρχει και ένα τεράστιο πρόσθετο κόστος, κύριε Υπουργέ, σε επενδύσεις που γίνονται αυτήν τη στιγµή
στη χώρα µας. Είναι µια πραγµατικότητα που τη ζούµε, τουλάχιστον εµείς στη δυτική Μακεδονία. Ίσως να µην υπάρχουν τόσο
µεγάλης κλίµακας επενδύσεις αλλού στη χώρα όσο αυτές που
αναφέρονται στα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων στη δυτική Μακεδονία, όπου πάνω από πενήντα επιχειρήσεις -µε ένα κόστος επένδυσης πάνω από 300-400 χιλιάδες ευρώ έκαστη- έχουν γίνει τον
τελευταίο χρόνο και τρέχουν οι επιχειρηµατίες να βρουν τρόπο να
συνδέσουν µε ρεύµα το χωράφι που πήραν για να στήσουν το
εκτροφείο τους, να πείσουν τον δήµαρχο να τους φέρει νερό και
µετά από κάποια χιλιόµετρα διαδροµή, γιατί είναι αναγκαίο για τα
ζωάκια τους, να ανοίξουν δρόµους πρόσβασης µε παρακαλετά
στους δηµάρχους ή στους περιφερειάρχες, για να λειτουργήσουν
αυτές οι επενδύσεις, που είναι ζωτικής σηµασίας για τη χώρα,
πολύ περισσότερο για τη δυτική Μακεδονία, η οποία έχει σπάσει
τον δείκτη ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Αν προηγούνταν ένα κλαδικό χωροταξικό, όπως είπα, µαζί µε
τις απλοποιήσεις που προτείνετε, σίγουρα θα µειωνόταν και το κόστος, αλλά σίγουρα θα αυξανόταν και η αποτελεσµατικότητα
αυτών των επενδύσεων.
Τώρα θα ήθελα κάποια σχόλια, κύριε Υπουργέ, ως προς τους
οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων. Όπως δηλώσατε και
στην επιτροπή, θεωρείτε ότι ίσως να είναι και το βασικότερο
άρθρο του σχεδίου νόµου.
Ναι, θεωρούµε ότι είναι θετική η σκέψη σας να δηµιουργήσετε
τέτοιους χώρους οργανωµένους, όπως τους λέτε, όπου να έχει
προηγηθεί µία προεργασία, µια προαδειοδότηση, όπως την είπατε, ώστε ευθύς αµέσως ο κάθε επιχειρηµατίας να παίρνει τον
χώρο και να ξεκινάει το χτίσιµο της επένδυσής του.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, σας επισηµάναµε στην επιτροπή και
εγώ και άλλοι συνάδελφοι, ότι οφείλετε αυτές τις βιοµηχανικές περιοχές, που µετονοµάζετε σε οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων, να τις εξετάσετε σε βάθος, γιατί δυστυχώς είναι χώροι
σκανδάλων, που κυριολεκτικά ρήµαξαν τον δηµόσιο κορβανά,
είναι οι χώροι όπου βρήκαν εφαρµογή τα περιβόητα θαλασσοδάνεια, βρήκε εφαρµογή η διαπλοκή µεταξύ της δηµόσιας διοίκησης
και των επιχειρηµατιών, όπου έστησαν κουφάρια που δεν λειτούργησαν ποτέ.
Σας είπα και το συγκεκριµένο παράδειγµα στην Κοµοτηνή,
µέρος που το έχω επισκεφτεί. Το επιβεβαιώσατε και εσείς. Είδα
εκατόν είκοσι κουφάρια επιχειρήσεων εκ των οποίων µόνο τα εί-
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κοσι λειτούργησαν, ενώ τα άλλα εκατό δεν λειτούργησαν ποτέ.
Πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Πού πήγαν τα προγράµµατα που δόθηκαν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι επιχειρηµατίες ή άτοµα από τη δηµόσια διοίκηση; Και πώς θα εµπιστευτούµε ξανά στους ίδιους επιχειρηµατίες να αιτηθούν ευνοϊκή µεταχείριση από τον νέο νόµο; Πώς
θα εµπιστευθούµε δηµόσιους λειτουργούς που µπορεί σήµερα να
είναι, από απλοί υπάλληλοι τότε, διευθυντές αυτών των θέσεων;
Ο συνάδελφος κ. Ουζουνίδης µού επιβεβαιώνει το ίδιο παράδειγµα στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για προκλητικά γεγονότα. Την ώρα που ελληνικός λαός πληρώνει αυτό το κενό στις
τράπεζες ύψους 40 και 50 δισεκατοµµυρίων, όπου εκεί µέσα βρίσκονται αυτά τα θαλασσοδάνεια, εσείς κωφεύετε, αρνείστε να ψάξετε τους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι αυτοί, ηµέτεροι ή άλλοι,
για να πληρώσουν το τίµηµα αυτής της αρπαγής του πλούτου του
ελληνικού λαού.
Εποµένως ζητάµε και την επιστροφή αυτών των θαλασσοδανείων και όχι την απαλλαγή των ευθυνών, που δυστυχώς ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής. Για να πιστέψουµε ότι
υπάρχουν πράγµατι αυτές οι καλές προθέσεις, πρέπει να αποτυπώνονται και µε δράσεις στηνπράξη.
Όπως σας είπα, κύριε Υπουργέ, αξίζει να εξετάσετε την εµπειρία, όποια και αν είναι αυτή, και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν
από τους πόλους καινοτοµίας και να συγκεράσετε αυτά τα συµπεράσµατα στους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου σας- γιατί πρόκειται για
εξειδικευµένους χώρους, που ήταν διάσπαρτοι σε περιφέρειες της
χώρας και είχαν συγκεκριµένη αποστολή.
Κάτι τέτοιο προτείνουµε και θα περιµέναµε να δούµε στο σχέδιο
νόµου, ώστε να δοθεί µια κατεύθυνση αναπτυξιακής τροχιάς στη
χώρα. Για παράδειγµα, στους επιχειρηµατίες που θέλουν να επενδύσουν στην ενέργεια, να πάνε σε αυτήν την ΟΥΔ, γι’ αυτούς που
θέλουν να επενδύσουν στα τρόφιµα, να πάνε στην άλλη ΟΥΔ, γι’
αυτούς που έχουν ενεργοβόρες βιοµηχανίες, δραστηριότητες, να
χτιστούν ΟΥΔ στα γεωθερµικά πεδία της χώρας. Από τα εξήντα
και πλέον που έχουµε, τα δεκατρία είναι αναγνωρισµένα και έτοιµα
να δεχθούν επενδύσεις. Δυστυχώς, όµως, ελάχιστα έχουν µερικά
θερµοκήπια. Μάλιστα, σε ορισµένα στα οποία δόθηκε άδεια, σε
συγκεκριµένες επιχειρήσεις δεν γίνεται ούτε καν ηλεκτροπαραγωγή.
Άρα, προκειµένου, κύριε Υπουργέ, να αποκτήσει πρακτικό περιεχόµενο το σχέδιο νόµου και συµφωνώντας µε βασικές θέσεις
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων που σας έχουν καταθέσει
και αυτοί –και κλείνω µ’ αυτές, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ και
για την ανοχή του στον χρόνο- θα θέλαµε να προτείνουµε µεταξύ
των άλλων, πρώτον, τον σαφή προσδιορισµό των αδειοδοτουσών
αρχών µε τη συµµετοχή και των επιµελητηρίων ανά τη χώρα. Δεύτερον, τη συγκεκριµενοποίηση και ποσοτικοποίηση των κριτηρίων
αξιολόγησης και των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου των
επιχειρήσεων. Τρίτον, τη ρητή περιγραφή και θεσµοθέτηση των
αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων αδειοδότησης
και ελέγχου ανά κατηγορία δραστηριοτήτων. Τέλος, τον χωροταξικό σχεδιασµό µε διασπορά των ΟΥΔ ή των επιχειρηµατικών πάρκων, όπως προανέφερα, µε εξειδικευµένο περιεχόµενο σε
περιοχές της χώρας, ανάλογα µε µοναδικά ή συγκριτικά πλεονεκτήµατα που υπάρχουν και µπορούν να αξιοποιηθούν. Και εδώ
υπάρχουν πλεονεκτήµατα που σχετίζονται είτε µε εξειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό είτε µε αναξιοποίητους φυσικούς πόρους
είτε µε γεωγραφική θέση είτε µε ποσοστά ανεργίας, κάτι που αποτελεί ένα τεράστιο πρόβληµα της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Κασαπίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κλείνω µ’ αυτό, κυρία Πρόεδρε.
Αυτοί, λοιπόν, οι θύλακες ανάπτυξης στο πνεύµα των πόλων και-

11341

νοτοµίας, έστω και µε την επωνυµία ΟΥΔ, αλλά µε ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο αρµοδιοτήτων προς ενίσχυση και επιτάχυνση των
παραγωγικών και καινοτόµων οικονοµικών δραστηριοτήτων, µπορούν να σηµατοδοτήσουν την πρακτική εφαρµογή αυτού του
νόµου-πλαισίου, που, ναι µεν, είναι στη θετική κατεύθυνση, αλλά
είναι ηµιτελές, είναι ανεφάρµοστο.
Γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Υπουργέ, περιµένουµε και τη δευτερεύουσα νοµοθεσία που είπατε και τον χωροταξικό σχεδιασµό του
ΥΠΕΚΑ και τις χρήσεις γης, προκειµένου να µπορούµε να δώσουµε θετική ψήφο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κασαπίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε για λίγο τη συζήτηση του σχεδίου νόµου. Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το
αποτέλεσµα της προηγούµενης διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Συνολικά ψήφισαν 239 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 5, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 98 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 14, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 98 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 38, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 98 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 39, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 98 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1418 και ειδικό αριθµό
38, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1418 και ειδικό αριθµό
38, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 98 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1418 και ειδικό
αριθµό 38 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως
ίδιο άρθρο.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1424 και ειδικό αριθµό
41, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1424 και ειδικό αριθµό
41, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 98 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1424 και ειδικό
αριθµό 41 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως
ίδιο άρθρο.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1433 και ειδικό αριθµό
45, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1433 και ειδικό αριθµό
45, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 98 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1433 και ειδικό
αριθµό 45 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται σε άρθρα του νοµοσχεδίου.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1441 και ειδικό αριθµό
52, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1441 και ειδικό αριθµό
52, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 98 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1441 και ειδικό
αριθµό 52 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο στο άρθρο 21, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Εισερχόµεθα
στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και
στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ερωτάται, λοιπόν, το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος
και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τον παρόντα νόµο ρυθµίζεται το πλαίσιο άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και η οργάνωση και
λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκσυγχρονίζονται οι κανόνες και
οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
1. «Υπαίθριο εµπόριο»: η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας
σε ακάλυπτο χώρο, δηµόσιο, ιδιωτικό, δηµοτικό ή εκκλησιαστικό,
ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελµατική στέγη.
2. «Ακάλυπτοι χώροι άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος»: δηµόσιοι, δηµοτικοί χώροι προσδιορισµένοι µε βάση τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και σηµεία καθορισµένα για µεµονωµένους πωλητές όπου επιτρέπεται η άσκηση
εµπορικής δραστηριότητας.
3. «Εγκατάσταση υπαίθριου εµπορίου»: κάθε κατασκευή για
την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας.
4. «Λαϊκή Αγορά»: χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωµένης
αγοράς, σε συγκεκριµένο και καθορισµένο δηµόσιο ή δηµοτικό
χώρο όπου οι αδειούχοι πωλητές διαθέτουν τα προϊόντα που
προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
5. «Λαϊκή Αγορά παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας
(Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων)»: χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωµένης αγοράς, σε συγκεκριµένο και καθορισµένο
δηµόσιο ή δηµοτικό χώρο, όπου οι αδειούχοι παραγωγοί διαθέτουν αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
6. «Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο»: το υπαίθριο εµπόριο που
ασκείται µε τη χρήση αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου οχήµατος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος του
γυρολόγου ή άλλης εµπορικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις
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διατάξεις του παρόντος.
7. «Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο»: το υπαίθριο εµπόριο που δεν
αποτελεί πλανόδιο εµπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε
υπαίθρια οργανωµένη αγορά.
8. «Υπαίθρια οργανωµένη αγορά»: συγκεκριµένος και καθορισµένος χώρος όπου διενεργούνται εµποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές,
παραδοσιακές πανηγύρεις που διοργανώνονται µε την ευκαιρία
επετειακών ή θρησκευτικών εορτών, κυριακάτικες ειδικές αγορές
παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευµάτων.
9. «Προϊόντα οικοτεχνίας»: τα προϊόντα, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, που διατίθενται στους χώρους υπαίθριου εµπορίου,
κατόπιν µικρής κλίµακας επεξεργασίας ή µεταποίησης που πραγµατοποιείται από τον παραγωγό και την οικογένειά του στο χώρο
της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκµετάλλευσής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 3
Λειτουργία των λαϊκών αγορών
1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο,
εκτός των επίσηµων εθνικών ή τοπικών αργιών, σε ανεξάρτητους
υπαίθριους, ελεύθερους, δηµόσιους ή δηµοτικούς χώρους. Εάν
αυτό δεν είναι εφικτό, λειτουργούν σε δρόµους ή πλατείες εντός
αστικού ιστού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η
προσβασιµότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές.
2. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται για
µεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης µε απόφαση
του αρµόδιου κατά περίπτωση Περιφερειακού Συµβούλου, για
δε τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές της χώρας µε αποφάσεις των οικείων Δηµοτικών Συµβουλίων.
3. Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχοµένου των Περιφερειακών Συµβουλίων των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
Αττικής και της Mητροπολιτικής Eνότητας Θεσσαλονίκης και των
Δηµοτικών Συµβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, που εκδίδονται εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαµβανοµένων
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύρυθµη
λειτουργία των λαϊκών αγορών ρυθµίζονται θέµατα ιδίως όπως:
α) οριοθέτηση και διαγράµµιση των χώρων λειτουργίας των
λαϊκών αγορών και των θέσεων των επαγγελµατιών πωλητών που
δεν διαθέτουν τρόφιµα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε
µορφή και άνθη, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν τρόφιµα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε µορφή και
άνθη,
β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαµβάνουν οι πωλητές,
αρίθµηση θέσεων, καθορισµός ενιαίων µέτρων του µήκους των
πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών, στάθµευσης
αυτοκινήτων αδειούχων πωλητών, µέριµνα για την τοποθέτηση,
εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασµένων οχηµάτων (αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα) και
των οχηµάτων ειδών κυλικείων,
γ) ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, µεταφοράς εξοπλισµού και εµπορευµάτων, πριν και µετά από το καθορισµένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
δ) καθαριότητα του χρησιµοποιούµενου χώρου από τους αδειούχους πωλητές, άµεση συλλογή των απορριµµάτων και των
χαρτοκιβωτίων, τρόπος έκθεσης και πώληση των προϊόντων και
ειδικότερα των νωπών ψαριών - συλλογής και αποµάκρυνσης των
νερών από το λιώσιµο του πάγου που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών, απολύµανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρισµού ψαριών,
ε) τις διαστάσεις, τον τύπο και το περιεχόµενο των πινακίδων
που υποχρεούνται οι πωλητές να τοποθετούν σε εµφανές µέρος
του σηµείου πώλησης, ιδίως το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία,
την ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή επαγγελµατίας ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων), τον αριθµό µητρώου, την περιοχή
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παραγωγής των προϊόντων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο,
στ) ο τύπος, το χρώµα και το υλικό του εκθετηρίου των πωλούµενων προϊόντων και του στεγάστρου του, έτσι ώστε να
υπάρχει οµοιοµορφία και ενιαία αισθητική, καθώς και ο τρόπος
εµφάνισης και συµπεριφοράς των πωλητών.
Άρθρο 4
Ίδρυση, µεταφορά, επέκταση, κατάργηση
λαϊκών αγορών
1. Για την ίδρυση, µεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης αρµόδιοι φορείς είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Μετά
από ειδικά εµπεριστατωµένη και αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου µετά από γνώµη του οικείου
Δήµου και της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται
µόνον σχετικά µε την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία
συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς, χωροθετείται και καθορίζεται ο
ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών και η τυχόν
ίδρυση, µεταφορά και επέκτασή τους. Εφόσον ο Δήµος και η
Αστυνοµική Αρχή δεν απαντήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη σχετική πρόσκληση του αρµόδιου Περιφερειάρχη, η απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου εκδίδεται χωρίς τη γνώµη
τους.
2. Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, η ίδρυση, ο
ακριβής τόπος λειτουργίας τους, η τυχόν αλλαγή και επέκτασή
τους καθορίζονται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου
Δηµοτικού Συµβουλίου µετά από γνώµη της οικείας Αστυνοµικής
Αρχής, η οποία αποφαίνεται µόνον σχετικά µε την κυκλοφοριακή
επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς,
εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της σχετικής πρόσκλησης του οικείου Δήµου. Οι Δήµοι, προκειµένου για ίδρυση
νέας λαϊκής αγοράς εντός των ορίων της χωρικής τους αρµοδιότητας, γνωστοποιούν το συνολικό αριθµό των θέσεων της νέας
λαϊκής και τον ακριβή τόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στο
Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας, το οποίο παρέχει την
έγκρισή του.
3. Η κατάργηση λαϊκής αγοράς γίνεται, για τις λαϊκές αγορές
Αττικής και Θεσσαλονίκης µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου της οικείας Περιφέρειας και για τις υπόλοιπες
λαϊκές αγορές µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του οικείου Δήµου αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές
1. Με απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
εγκρίνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές αγορές που
λειτουργούν στη χωρική του αρµοδιότητα, ο οποίος συναρτάται
µε τον πληθυσµό του δήµου βάσει τελευταίας απογραφής. Ο
υφιστάµενος αριµθοός αδειών δεν δύναται να µειωθεί.
2. Οι Δήµαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές
αγορές ευθύνης τους. Στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι
παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελµατίες και
κατά την κατανοµή των θέσεων µεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. Οι επαγγελµατίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιµα
γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε µορφή ή άνθη, τοποθετούνται
στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, µε τρόπο που τους
καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους. Οι πωλητές
αλιευτικών προϊόντων τοποθετούνται χωριστά από τους υπόλοιπους παραγωγούς ή επαγγελµατίες πωλητές και σε σηµεία όπου
υπάρχει αποχέτευση.»
3. Το σύστηµα διακριτότητας µεταξύ παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών, καθώς και ο τρόπος κατανοµής
των θέσεων, θα προσδιορισθούν µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η οποία θα εκδοθεί εντός
τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µετά από διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και ενηµέρωση

στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται τα κριτήρια για την κατανοµή των
θέσεων, όπως ιδίως η παλαιότητα κατοχής της άδειας, καθώς
και κοινωνικά κριτήρια, και κάθε άλλο σχετικό θέµα που προκύπτει για την κατανοµή των θέσεων.
Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούµενες θέσεις
θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και
σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων - αδειών.
4. Οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθεται από τους αρµόδιους φορείς, η είσπραξη του ηµερήσιου τέλους του άρθρου 7
υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους οικείους φορείς για τις
κενές θέσεις που προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο, εντός
δέκα (10) ηµερών από τότε που έλαβαν γνώση για την κένωση
της θέσης. Σε περίπτωση παράλειψης αυτής της υποχρέωσης
υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.
Άρθρο 6
Αλλαγή λαϊκής αγοράς
1. Αλλαγή λαϊκής αγοράς επιτρέπεται µόνο µετά την πάροδο
έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος ή ανανέωσης της άδειας
και µία µόνο φορά κάθε χρόνο. Η αλλαγή αυτή γίνεται, για τις
µεν λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης µε απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, και για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές
µε απόφαση του αρµόδιου Δηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου. Μεταξύ των αιτούντων για αλλαγή λαϊκής αγοράς, προκρίνονται τα αιτήµατα των αδειούχων µε
παλαιότερη ηµεροµηνία έκδοσης άδειας.
2. Αµοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς µεταξύ παραγωγών πωλητών ή µεταξύ επαγγελµατιών πωλητών επιτρέπεται πάντοτε µε
δήλωση των πωλητών στο φορέα που χορήγησε την άδεια. Σε
περίπτωση αµοιβαίας αλλαγής θέσεων, οι κάτοχοι των αδειών
οφείλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους για τα επόµενα
τρία χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση η αµοιβαία αλλαγή θέσεων
ανακαλείται.
Άρθρο 7
Ηµερήσιο Τέλος
1. Οι προσερχόµενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι
επαγγελµατικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας
αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως
λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δηµόσιας
υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. Το
ύψος του ηµερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε σχετικό θέµα, ρυθµίζονται µε αποφάσεις των Περιφερειακών Συµβουλίων της
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες εγκρίνονται από
τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη. Για τις λοιπές λαϊκές αγορές της
χώρας τα ανωτέρω ζητήµατα ρυθµίζονται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του οικείου Δήµου. Ως προς τον καθορισµό
του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου ή του Δηµοτικού Συµβουλίου αιτιολογείται ειδικά,
λαµβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού.
Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερήσιου τέλους στους φορείς
λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος
υπέρ δήµων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’ 171) για
την καθαριότητα και αποκοµιδή των απορριµµάτων των χώρων
που χρησιµοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος
για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της
παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’ 171).
Η µη καταβολή του ηµερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η οποία διαπιστώνεται µε
απόφαση των Περιφερειακών Συµβουλίων των Περιφερειών Ατ-
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τικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για δε τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του οικείου Δήµου. Σε περίπτωση µεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών η αναστολή
αίρεται αµέσως αυτοδίκαια.
2. Το ηµερήσιο τέλος της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται ως εξής:
α) Οι επαγγελµατίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου τέλους ανάλογα µε τον αριθµό
των ηµερών που, µε βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ηµερολογιακό µήνα. Από το ηµερήσιο
τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελµατίες πωλητές, οι οποίοι δεν
προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) µήνα και βεβαιώνεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας
βίας.
β) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές
αγορές υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου τέλους
µόνον για όσες ηµέρες προσέρχονται σε αυτές.
3. Με απόφαση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου για
τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης και µε απόφαση του
οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας καθορίζεται το ποσό του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 που διανέµεται:
α) Στους Δήµους της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Ενότητας Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές Αττικής και
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, και στους λοιπούς Δήµους για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές, µε εγγραφή στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς τους για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών
που προκύπτουν από τη λειτουργία λαϊκών αγορών και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
β) Στις Οµοσπονδίες ή τους Συλλόγους, όπου δεν υπάρχουν
Οµοσπονδίες, των δραστηριοποιούµενων στις λαϊκές αγορές
επαγγελµατιών και παραγωγών πωλητών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισµό και την προβολή
των λαϊκών αγορών.
Ειδικότερα:
βα) Για τις λαϊκές αγορές Αττικής, δικαιούχοι είναι η Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Πωλητών
Λαϊκών Αγορών και η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών και
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφερείας Αττικής και το ποσό
εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί του ηµερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα µέλη της.
ββ) Για τις λαϊκές αγορές Θεσσαλονίκης δικαιούχοι είναι η
Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας -Θράκης και η Οµοσπονδία
Σωµατείων Επαγγελµατιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας -Θεσσαλίας - Θράκης και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ηµερήσιου τέλους
που καταβάλλουν τα µέλη της.
βγ) Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας δικαιούχοι
είναι οι δύο αντιπροσωπευτικότερες Οµοσπονδίες ή Σύλλογοι,
όπου δεν υπάρχουν Οµοσπονδίες, των επαγγελµατιών και των
παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών του οικείου Δήµου και το
ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του
ηµερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα µέλη της.
Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση επιχορήγηση των φορέων αυτών.
4. Ποσοστό 40% του εισπραττόµενου ηµερήσιου τέλους της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί αφενός µεν το
µοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήµους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών µε τη µορφή τελών
καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδροµίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αφετέρου τυχόν συνδροµή προς τους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισµό και προβολή των λαϊκών αγορών. Στο ποσό αυτό
δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσηµο και είναι ενιαίο για
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όλη τη χώρα. Το υπόλοιπο ποσοστό 60% του τέλους αυτού εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων
Περιφερειών.
5. Οι Οµοσπονδίες ή οι Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Οµοσπονδίες, των δραστηριοποιούµενων στις λαϊκές αγορές επαγγελµατιών και παραγωγών πωλητών, για να εισπράξουν το
προβλεπόµενο ποσό της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου, που τους διατίθεται µε την απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου ή Δηµοτικού Συµβουλίου κατά
περίπτωση, υποχρεούνται να υποβάλουν προηγουµένως στον
φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών αίτηση µε συνηµµένη
απόφαση του Διοικητικού τους Συµβουλίου, στην οποία ορίζεται
επακριβώς ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται τα ποσά.
Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ειδικότερα τα αρµόδια Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές τα δηµοτικά συµβούλια κατά περίπτωση, µε αποφάσεις τους
βεβαιώνουν την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης και εγκρίνουν τη
σκοπιµότητα και τη διάθεση του προβλεπόµενου ποσού. Με την
απόφαση έγκρισης καθορίζεται ο σκοπός για τον οποίο διατίθεται το ποσό, το χρονικό διάστηµα από την εκταµίευση, µέσα στο
οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεσή του, και το οποίο δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών, καθώς και το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο υποχρεούται η Οµοσπονδία ή ο Σύλλογος
να αποδώσει λογαριασµό, υποβάλλοντας όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και παραστατικά έγγραφα, το οποίο δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο του ενός (1) µηνός.
Σε περίπτωση µη τήρησης της νόµιµης διαδικασίας, η απόφαση έγκρισης ανακαλείται από το φορέα έγκρισης και η Οµοσπονδία ή ο Σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει το χορηγηθέν
ποσό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και θα αποκλείεται από κάθε διάθεση σχετικού ποσού για χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών.
6. Η απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εκδίδεται µέχρι το τέλος Δεκεµβρίου έκαστου έτους, έπειτα από πρόταση των οικείων δήµων στην εδαφική περιφέρεια των οποίων
λειτουργούν λαϊκές αγορές και αφορά τέλη καθαριότητας, τέλη
κατάληψης πεζοδροµίου και χρήσης κοινοχρήστων χώρων τρέχουσας περιόδου. Οι προτάσεις των οικείων δήµων υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου τρέχοντος
έτους. Σε περίπτωση µη υποβολής πρότασης από δήµο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυτή.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών και Εσωτερικών, µπορεί να διατίθεται
ποσοστό έως 10% από το ποσό του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 που αποτελεί έσοδο των περιφερειών, αποκλειστικά
για την οικονοµική ενίσχυση ανέργων, πολύτεκνων, απόρων, ατόµων µε αναπηρία άνω του 67%, ατόµων τρίτης ηλικίας που έχουν
εισοδήµατα κάτω από το όριο της φτώχειας, οικογενειών µε ανήλικα τέκνα µε ειδικές ανάγκες και γονιών που προστατεύουν
άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η οικονοµική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη βιοτικών αναγκών των ανωτέρω µε είδη
που πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 8
Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών
1. Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελµατίες πωλητές
αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές
οργανώσεις και αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, εφόσον
κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
2. Αρµόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(α) Τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας για µεν τον παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµάδα παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια
της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τον επαγγελµατία πωλητή λαϊκών
αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη µόνιµη διαµονή του στα
διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και
(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο, για µεν τον παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση
ή την αναγνωρισµένη οµάδα παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήµου,
για δε τον επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει
την κατοικία ή τη µόνιµη διαµονή του στον οικείο Δήµο και για
τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν.
3. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα
ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.
Άρθρο 9
Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
1. Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται:
Α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελµατίες αγρότες,
όπως ορίζεται, και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010,
καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους, δηλαδή ασχολούνται
προσωπικά µε την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή µισθωµένης ή
είναι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές, και διαθέτουν τα κατωτέρω προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 17:
(α) αβγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώµα που δεν έχει
υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) οίνος εµφιαλωµένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµφιαλωθεί
και επισηµανθεί, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική
αµπελοοινική νοµοθεσία,
(ε) ελαιόλαδο συσκευασµένο, όπως ορίζεται στην απόφαση
323902/18.09.2009 (Β’2026) «Συµπληρωµατικά µέτρα του Κανονισµού 1019/2002»,
(στ) µέλι τυποποιηµένο,
(ζ) ξηροί καρποί,
(η) οπωροκηπευτικά,
(θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
(ια) µεταποιηµένα ή συσκευασµένα ή τυποποιηµένα προϊόντα
οικοτεχνίας, ιδίως µαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα
ντοµάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυµαρικά, βότανα και αρτύµατα,
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,
(ιδ) τυροκοµικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, φέρουν σήµανση αναγνώρισης (κωδικό
αριθµό έγκρισης), σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 852/2004
και 853/2004, έχουν συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της κείµενης
νοµοθεσίας για την επισήµανση και κατά τη µεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήµατος II του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, και
(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες και πιστοποιηµένες µονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή
νοµοθεσία.
Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, προκειµένου να διακινήσουν προϊόντα των
µελών τους τα οποία δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή

λαϊκών αγορών. Κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση και αναγνωρισµένη οµάδα παραγωγών διαθέτει τα προϊόντα της µέσω υπαλλήλου της, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο φορέα
έκδοσης της άδειας και αναγράφονται µαζί µε τα λοιπά στοιχεία
στην άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά την κάρτα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13.
2. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του
παρόντος λαµβάνει µία µόνον άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, η
οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται
να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισµένη οµάδα παραγωγών λαµβάνει µία µόνο άδεια ανά δέκα (10) παραγωγούς και µέχρι
δεκαπέντε (15) άδειες, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης
της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός
προϊόντα. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά, φυσικά ή νοµικά, επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν και σε λαϊκή αγορά εκτός
διοικητικών ορίων της αρµόδιας αρχής έκδοσης της άδειας, υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος σε κάθε αρχή στα διοικητικά
όρια της οποίας ανήκει η κάθε λαϊκή αγορά.
3. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει
σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ύψους 0,14 µ. και πλάτους
0,20 µ., χρώµα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ηµεροµηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον δε πρόκειται για
τα πρόσωπα του στοιχείου Β’ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, την επωνυµία και την έδρα τους.
γ) Τον αριθµό µητρώου πωλητή µε ηλεκτρονική σήµανση.
δ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια Δ.Ο.Υ.
του δικαιούχου.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθµό ΑΜΚΑ του δικαιούχου φυσικού προσώπου.
στ) Τη λαϊκή αγορά και τη συγκεκριµένη θέση εντός αυτής
στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδειας ανά ηµέρα,
καθώς και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισµένη από το
φορέα που εκδίδει την άδεια.
η) Τα παραγόµενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες
αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστηµα για
το οποίο η άδεια ισχύει, µε βάση τη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόµου.
θ) Τις προσκοµιζόµενες προς διάθεση ποσότητες προϊόντων
για κάθε συγκεκριµένη ηµέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς
σύµφωνα µε τα σχετικά παραστατικά. Για το σκοπό αυτόν φέρει
τον αναγκαίο αριθµό φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων.
ι) Τον αριθµό καταχώρισης του παραγωγού στο Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.).
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µπορεί να προστίθενται και άλλα προϊόντα από αυτά που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται οι τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις διακίνησης και διάθεσης
των προϊόντων.
Άρθρο 10
Χορήγηση, ανανέωση και µεταβίβαση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
1. Για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στην Αρµόδια Αρχή του άρθρου 8 του παρόντος νόµου,
στην οποία δηλώνεται:
α) ότι ασχολείται προσωπικά µε την παραγωγή ή από κοινού
συµβάλλουν στην παραγωγή ο/η σύζυγος και πρόσωπα που
έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ
αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού,
β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηµάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων που παράγει,
καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές
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αγορές. Ειδικά, για τα πρόσωπα που από κοινού συµβάλλουν
στην παραγωγή προϊόντων µε τον κάτοχο της γεωργικής εκµετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού
ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού, δηλώνεται ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας και αναφέρεται το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να
διαθέσει στις λαϊκές αγορές,
γ) ότι σε περίπτωση µισθωµένων εκτάσεων καλλιέργειας,
αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
της µόνιµης κατοικίας του, ή σε όµορη Περιφερειακή Ενότητα,
εκτός εάν πρόκειται για όσπρια, ρύζι ή ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.),
δ) ότι είναι επαγγελµατίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, και
είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/ 2010,
ε) τον αριθµό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθµό
της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ,
στ) µέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές στις οποίες, κατά σειρά προτίµησης, επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί,
ζ) ότι θα δραστηριοποιείται σε µία λαϊκή αγορά ανά ηµέρα και
ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών
σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών παραγωγού
λαϊκών αγορών.
2. Ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει µαζί µε την αίτησή του
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11, η
οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής της.
β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του
προηγούµενου έτους.
γ) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) µε
όλες τις µεταβολές.
δ) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλµατος και βεβαίωση έναρξης ταµειακής µηχανής.
ε) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010.
στ) Πιστοποιητικό υγείας, σύµφωνα µε τη µε αριθµό
Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’ 1199) υπουργική απόφαση.
Τέλος, ο ενδιαφερόµενος κατά την κατάθεση της αίτησης επιδεικνύει το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών (Έντυπο Ε3) του προηγούµενου.
3. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών οφείλουν να υποβάλουν επιπλέον, µέσω των εκπροσώπων τους:
α) Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών και
β) Ονοµαστική κατάσταση των µελών της, θεωρηµένη από τη
Δ.Ο.Υ. της, έδρας, της στην οποία αναγράφονται οι αδειούχοι
πωλητές λαϊκών αγορών.
γ) Βεβαίωση ότι τα πωλούµενα προϊόντα προέρχονται από
µέλη τους που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται αναλυτικά τα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που
απαιτούνται να προσκοµιστούν κατά περίπτωση για την έκδοση
ή ανανέωση της άδειας και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
5. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο
χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του
άρθρου 11 για κάθε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο
(2) µήνες και µέγιστο τους δώδεκα (12) µήνες.
6. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται,
µία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, για κάθε
προϊόν. Κατά την ανανέωση της άδειας λαµβάνονται υπόψη και
αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, τα οποία συντηρούνται επί µακρόν, µετά την περίοδο συγκοµιδής, χωρίς να
υφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας. Οι αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν
µετά από αφαίρεση από τη συνολική αρχική ποσότητα, που είχε
δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Ορ-
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γάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών, µε βάση
τη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής, κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, των συνολικών ποσοτήτων, που τµηµατικά
είχαν διακινηθεί κατά το χρόνο ισχύος της άδειας, µε τα συνοδευτικά για τη διακίνηση των προϊόντων µέχρι το χώρο της λαϊκής αγοράς.
7. Η άδεια, σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα ισχύος της, µε αίτηση του παραγωγού
ή του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών. Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται και αναγράφονται στην άδεια.
8. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, µε προσκόµιση της βεβαίωσης της Τριµελούς Επιτροπής.
9. Με απόφαση των Περιφερειακών Συµβουλίων των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές
της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού
Συµβουλίου για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται µία φορά µόνον η µεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας
στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της
άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν άρθρο και προσκοµίζουν όλα τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά,
β) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, σε έναν
µόνο εκ των νοµίµων κληρονόµων, µε αντίστοιχη παραίτηση των
υπολοίπων, η οποία γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από δηµόσια αρχή,
γ) σε περίπτωση µόνιµης αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό
τουλάχιστον 67% µε την προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων που
εκδίδονται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Στις περιπτώσεις β’ και γ’ το εν λόγω δικαίωµα ασκείται µε αίτηση του δικαιούχου εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6)
µηνών από τη γέννηση του δικαιώµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως. Ο νέος κάτοχος, τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές
και στις ίδιες θέσεις του προηγούµενου κατόχου.
Άρθρο 11
Τριµελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συστήνονται Τριµελείς Επιτροπές για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, ορίζεται η
σύνθεσή τους, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να
προσκοµιστούν ανάλογα µε το είδος του προϊόντος, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους, καθώς και το περιεχόµενο της βεβαίωσης.
2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτούνται
στις περιφέρειες ή στις περιφερειακές ενότητες της χώρας οι
αντίστοιχες Τριµελείς Επιτροπές.
3. Έργο της Τριµελούς Επιτροπής είναι η έκδοση σε κάθε ενδιαφερόµενο της σχετικής βεβαίωσης, στην οποία αναφέρεται ο
τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών, η θέση και
η έκταση των κτηµάτων, η προβλεπόµενη στρεµµατική και συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών, ιδιόκτητο ή µισθωµένο.
4. Στα µέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η δαπάνη των
οποίων βαρύνει τους προϋπολογισµούς των οικείων Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.
Άρθρο 12
Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή
1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου παραγωγού πωλητή µόνο από συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και τρί-
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του βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού και από
τον/τη σύζυγο, από αδυναµία προσέλευσης του αδειούχου για
λόγους υγείας, µε την υποβολή στο φορέα έκδοσης της άδειας
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο
αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω
παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από
δηλωµένο υπάλληλο.
2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου παραγωγού για λόγους µητρότητας ή πατρότητας µόνο από συγγενείς εξ αίµατος
µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού
και από τον/τη σύζυγο, για χρονικό διάστηµα που ορίζουν οι κείµενες περί προστασίας της µητρότητας και πατρότητας διατάξεις.
3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαµβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου
που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας µε σφραγίδα του φορέα
που εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια.
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον
αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής.
γ) Το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.).
ε) Το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης.
4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης.
5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν προσωρινά τον παραγωγό
είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας.
Άρθρο 13
Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή
1. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών µπορούν να προσλαµβάνουν υπαλλήλους εφόσον προηγουµένως προσκοµισθούν
τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρµόδιους
φορείς που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια:
α) Αίτηση του παραγωγού, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία της ταυτότητας του ιδίου και του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, καθώς και ο αριθµός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του τελευταίου.
β) Σύµβαση εργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων και σε περίπτωση σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, η τυχόν ανανέωσή της.
γ) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου στον
Ο.Α.Ε.Δ..
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία δηλώνεται ότι
δεν ασκεί άλλο επάγγελµα ή επαγγελµατική δραστηριότητα και
ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή συγγενείς εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού δεν έχουν άλλη
άδεια επαγγελµατική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές ή τις
λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας της χώρας ή για
υπαίθριο εµπόριο.
ε) Προκειµένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών,
άδεια διαµονής και εργασίας που προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία και η τυχόν ανανέωσή της.
2. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου υπόκειται σε έγκριση
του οργάνου που χορήγησε την άδεια, µετά από αίτηση του παραγωγού πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του και καταχωρούνται
στην παραγωγική άδεια πωλητή µετά από έλεγχο ακρίβειας των
δηλούµενων στοιχείων.
3. Η απόφαση πρόσληψης, και κάθε άλλης µεταβολής της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου κοινοποιείται από το αρµόδιο όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκατάστηµα του
ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του παραγωγού πωλητή.
4. Οι αγρεργάτες, που είναι ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α. και απασχολούνται παραλλήλως ως υπάλληλοι σε λαϊκές αγορές από
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, εξαιρούνται της ασφάλισης
στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Κατά την πρόσληψή τους, ο αδειούχος παραγωγός, προσκοµίζει µαζί µε την αίτηση, εκτός από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 και βιβλιάριο Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κύριας
ασφάλισης του Ο.Γ.Α. και υπεύθυνη δήλωση περί αποκλειστικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απασχόλησης του αγρεργάτη τόσο στην καλλιέργεια των κτηµάτων όσο και στην πώληση των παραγοµένων προϊόντων στις λαϊκές αγορές.
5. Καθιερώνεται πλαστικοποιηµένη κάρτα κίτρινου χρώµατος
για τον υπάλληλο, την οποία φέρει σε εµφανές σηµείο της ενδυµασίας του, όταν είναι στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς
και στην οποία επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του υπαλλήλου και αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο, η ηµεροµηνία πρόσληψης και τα στοιχεία του εργοδότη - παραγωγού πωλητή λαϊκής
αγοράς.
Άρθρο 14
Άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, µπορεί
να αποκτήσει άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, µετά
από σχετική προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τα Περιφερειακά
Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και από τα οικεία
Δηµοτικά Συµβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας
και εγκρίνεται µε απόφαση του αντίστοιχου Περιφερειάρχη. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για κάθε κατηγορία δικαιούχων, πλην των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, κάθε
άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την εφαρµογή του παρόντος
και συγκροτείται τριµελής επιτροπή για τη διενέργεια κλήρωσης
ανά κατηγορία δικαιούχων, µε Πρόεδρο δικαστικό και µέλη από
έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και του οικείου δήµου. Για την
επιλογή του Προέδρου, εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία του
άρθρου 5.
2. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού
επαγγέλµατος, και µεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα µε βάση
κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα,
(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και
θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α’ 82),
(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων
τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτοµα µε
νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης,
(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες,
(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά
που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης της χώρας,
ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση.
3. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται µε τη διαδικασία της κλήρωσης της παραγράφου 1, στην οποία µετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και
όταν ο αριθµός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα,
κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογεί
σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθµός των αιτήσεων από
ανέργους είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς χορήγηση
αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται µόνο ύστερα από νέα
προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας.
4. Δεν δικαιούται άδειας ο πωλητής, ο οποίος µεταβιβάζει την
άδειά του και ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης,
γήρατος ή αναπηρίας. Επαγγελµατίας πωλητής, ο οποίος µε αίτησή του παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται οριστικά, µε
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους ή των οικείων δηµοτικών
συµβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών
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ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούται νέα άδεια.
5. Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις
λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα έχουν δικαίωµα να µην εισπράττουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις των κατόχων επαγγελµατικής άδειας πωλητών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν
οι κάτοχοι αυτοί δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, στις λαϊκές
αγορές αυτοπροσώπως για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο
(2) µηνών και βεβαιώνεται τούτο µε εκθέσεις των αρµόδιων υπαλλήλων.
6. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για
το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια
επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρµόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:
α) Φορολογική ενηµερότητα.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της
άδειας.
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας
κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών στην αρχή
που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την
ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.
7. Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελµατία πωλητή
υποβάλλονται εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλιστικού
φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σηµειώµατα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστηµα TAXIS
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύµφωνα µε τη µε αριθµό Υ1γ/Γ.Π/οικ
35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελµα ο
ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην προκήρυξη.
8. Οι άδειες επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κοµµένων ανθέων,
β) βιολογικών νωπών, µεταποιηµένων και τυποποιηµένων
αγροτικών προϊόντων, πιστοποιηµένων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων,
ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγµένων ειδών αλιείας-αλιευµάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασµάτων ζύµης,
ε) ειδών κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές
διατάξεις),
στ) µέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκµετάλλευση χηµικών τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισµών, φο µπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερµάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών
ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (µη εδώδιµα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώµα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων
οπωροφόρων, αµπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού
υλικού, επιτρέπεται µόνον από τους πωλητές που πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α’ 164), ως ισχύει, και
των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή
του,
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ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρή µορφή,
εδώδιµα, τυροκοµικά και αλλαντικά), χαρτιού ατοµικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, µελιού, ζαχαρωδών
προϊόντων, τυποποιηµένου κοµµένου καφέ.
9. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελµατικής άδειας επιτρέπεται
να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα
ως εξής:
α) κατηγορίες α’, β’ και ι’β) κατηγορίες ε’ και στ’και
γ) κατηγορίες ζ’, η’ και θ’.
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται µόνο από τις κατηγορίες στ’,
ζ’, η’, θ’ και ι’, στις κατηγορίες α’, β’, γ’, δ’, και ε’.
10. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την
ονοµασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»,
έχει σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ύψους 0,11 µ. και πλάτους 0,08 µ., χρώµα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ηµεροµηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του.
γ) Τον αριθµό µητρώου πωλητή µε ηλεκτρονική σήµανση.
δ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια Δ.Ο.Υ.
του δικαιούχου.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθµό ΑΜΚΑ του δικαιούχου.
στ) Τη λαϊκή αγορά και τη συγκεκριµένη θέση εντός αυτής
στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδειας ανά ηµέρα,
καθώς και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισµένη από το
φορέα που εκδίδει την άδεια.
η) Τις κατηγορίες πωλούµενων προϊόντων.
Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας επαγγελµατία πωλητή
λαϊκών αγορών
1. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αµεταβίβαστη. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση των Περιφερειακών Συµβουλίων της Περιφέρειας Αττικής ή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της
Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται µια
φορά µόνον η µεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη
σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων µε ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωµα των λοιπών και εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών
αγορών, που αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των αντίστοιχων
δικαιολογητικών, στις εξής περιπτώσεις:
α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και
β) σε περίπτωση µόνιµης εφ’ όρου ζωής αναπηρίας του κατόχου της άδειας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον µε την προσκόµιση
σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Επίσης, επιτρέπεται µία φορά η µεταβίβαση στα τέκνα ή
στον/στη σύζυγο ή στα αδέλφια ή σε υπάλληλο του αδειούχου
πωλητή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγµένα εργάζονται
µαζί µε τον αδειούχο πωλητή τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια.
2. α) Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως των
δικαιούχων, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη γέννηση του δικαιώµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας η ισχύς της άδειας
παύει αυτοδικαίως. Χρονική αφετηρία για τη γέννηση του δικαιώµατος, για τις µεν µεταβιβάσεις λόγω θανάτου νοείται η ηµεροµηνία θανάτου, για τις δε περιπτώσεις αναπηρίας η ηµεροµηνία
πιστοποίησής της.
β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιότητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από δηµόσια Αρχή. Η µεταβιβασθείσα άδεια φέρει την ένδειξη
«Η παρούσα άδεια δεν µεταβιβάζεται εκ νέου».
γ) Πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατοχή
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επαγγελµατικής άδειας, που αναφέρονται στο άρθρο 14, απαιτείται επιπλέον σε περίπτωση θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου και σε περίπτωση αναπηρίας, σε ποσοστό 67% τουλάχιστον,
βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην οποία ρητά θα
αναγράφεται ο προσδιορισµός της αναπηρίας ως µόνιµης (εφ’
όρου ζωής).
δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστηµα TAXIS
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
ε) Πιστοποιητικό υγείας σύµφωνα µε τη µε αριθµό Υ1γ/Γ.Π/οικ
35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελµα ο
ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
Άρθρο 16
Πρόσληψη υπαλλήλου από επαγγελµατία πωλητή
1. Τα φυσικά πρόσωπα επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών µπορούν να προσλαµβάνουν υπαλλήλους, εφόσον προηγουµένως προσκοµισθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους
κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς που χορηγούν ή ανανεώνουν
την άδεια:
α) Αίτηση του επαγγελµατία στην οποία αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ιδίου και του υπό πρόσληψη
υπαλλήλου, καθώς και ο αριθµός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του τελευταίου.
β) Σύµβαση εργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων και σε περίπτωση σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, η τυχόν ανανέωσή της.
γ) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου στον
Ο.Α.Ε.Δ..
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία δηλώνεται ότι
δεν ασκεί άλλο επάγγελµα ή επαγγελµατική δραστηριότητα και
ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή συγγενείς εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού δεν έχουν άλλη
άδεια επαγγελµατική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές ή τις
λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας της xώρας ή για
υπαίθριο εµπόριο.
ε) Προκειµένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών,
άδεια διαµονής και εργασίας που προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία και η τυχόν ανανέωσή της.
2. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου εγκρίνεται µε απόφαση του οργάνου που χορήγησε την άδεια, µετά από αίτηση
του επαγγελµατία πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του και καταχωρούνται στην άδεια επαγγελµατία πωλητή µετά από έλεγχο
ακρίβειας των δηλούµενων στοιχείων.
3. Η απόφαση πρόσληψης και κάθε άλλης µεταβολής της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου κοινοποιείται από το αρµόδιο όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκατάστηµα του
ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του επαγγελµατία πωλητή.
4. Καθιερώνεται πλαστικοποιηµένη κάρτα κίτρινου χρώµατος
για τον υπάλληλο, την οποία φέρει σε εµφανές σηµείο της ενδυµασίας του, όταν είναι στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς
και στην οποία επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του υπαλλήλου και αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο, η ηµεροµηνία πρόσληψης και τα στοιχεία του εργοδότη- επαγγελµατία πωλητή
λαϊκής αγοράς.
Άρθρο 17
Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης
αγροτικών προϊόντων
Τα διατιθέµενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείµενη
εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, στις διατάξεις της κείµενης Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµι-

κές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρµόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 257543/ 31.7.2003
«Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ)
1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον
τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β’ 1122). Τα είδη ζωικής
προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται
από ειδικά διασκευασµένα οχήµατα αυτοκίνητα ή ρυµουλκούµενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται και η κοινή υπουργική
απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β’ 1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο
Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίµων σε λαϊκές αγορές
(κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων)
Άρθρο 18
Γενικές Διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού εφαρµόζονται ειδικά για
τις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων και όπου δεν ορίζεται
διαφορετικά, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ και των άρθρων 8 έως 13 και 17 του Κεφαλαίου Γ’ του
παρόντος για τα θέµατα που ρυθµίζουν.
2. Οι Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων λειτουργούν διακριτά από τις άλλες λαϊκές αγορές.
Άρθρο 19
Άδεια παραγωγού πωλητή
λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων
1. Στις λαϊκές αγορές του παρόντος κεφαλαίου δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και µόνον αδειούχοι φυσικά πρόσωπα,
καθώς και Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισµένες
οµάδες παραγωγών αυτοτελώς, οι οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως οµάδες βιοκαλλιεργητών και πωλούν τα προϊόντα
για λογαριασµό τους και µε την επωνυµία τους σύµφωνα µε τα
οριζόµενα: στον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2092/91(L 198) του Συµβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
είδη διατροφής», όπως έχει τροποποιηθεί, στον Κανονισµό (ΕΚ)
834/2007 (L 189) του Συµβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή
και επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91», σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 889/2008 και στην υπ’ αριθµ.245090/31.1.2006 (Β’ 157)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, «Καθορισµός συµπληρωµατικών Μέτρων για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ)
2092/91 (L 198) του Συµβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων
στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προσωπικά
µε την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή µισθωµένης, µε την προϋπόθεση ότι είναι επαγγελµατίες αγρότες, όπως ορίζεται, και
είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010.
3. Οι παραγωγικές άδειες για τις λαϊκές αγορές βιολογικών
προϊόντων διακρίνονται κατά το περιεχόµενό τους ανάλογα µε
τα παραγόµενα πιστοποιηµένα και µε επισήµανση διατιθέµενα
προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ως κατωτέρω:
α) Αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού.
β) Ανθέων, φυτών, φυτάριων που προορίζονται προς φύτευση
για την παραγωγή φυτών.
γ) Οπωροκηπευτικών.
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δ) Ελιών.
ε) Λαδιού τυποποιηµένου.
στ) Μελισσοκοµικών προϊόντων.
ζ) Ξηρών καρπών στη φυσική τους κατάσταση.
η) Οσπρίων (φασόλια, φακές κ.λπ.).
θ) Λοιπών αγροτικών προϊόντων στη φυσική τους κατάσταση
για τα οποία εφαρµόζονται οι εκάστοτε ρυθµίσεις της εθνικής ή
ενωσιακής νοµοθεσίας κατά την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. εδώδιµων φυτών-µανιταριών κ.λπ.).
ι) Παραδοσιακών πιστοποιηµένων οικοτεχνικών αγροτικών
προϊόντων συσκευασµένων - τυποποιηµένων και µεταποιηµένων
(π.χ. µαρµελάδες, κοµπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τοµάτας κ.λπ.), παρασκευασµένων από πιστοποιηµένες πρώτες ύλες πρωτογενούς
βιολογικής παραγωγής του ιδίου του παραγωγού πιστοποιηµένα
και στη διαδικασία παρασκευής τους και βοτάνων-αρτυµάτων,
που δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία.
ια) Πουλερικών νωπών.
Τα ανωτέρω προϊόντα, για να διατεθούν στις λαϊκές αγορές
προϊόντων βιολογικής γεωργίας, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις
της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά το βιολογικό
τρόπο παραγωγής επισήµανσης και διάθεσης, όπως εκάστοτε
ισχύει.
4. Οι άδειες παραγωγού πωλητή για Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων χορηγούνται για µεν τις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων Αττικής και Θεσσαλονίκης από τα Περιφερειακά
Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας,
αντίστοιχα, για δε τις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων της
υπόλοιπης χώρας, από τα Δηµοτικά Συµβούλια στην περιφέρεια
των οποίων λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων.
5. Οι Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων οργανώνονται και
λειτουργούν όπως οι λοιπές λαϊκές αγορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και αποκλειστικά µε βάση το σχέδιο προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές βιοκαλλιεργητών-Απαιτήσεις
λειτουργίας».
6. Καθιερώνεται ειδικός τύπος άδειας για Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων µε την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», πράσινου ανοικτού
χρώµατος, σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου, ύψους
0,14 µ. και πλάτους 0,20 µ. την οποία κάθε κάτοχος φέρει υποχρεωτικά και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.
7. Οι αδειούχοι οφείλουν κατά την πώληση των προϊόντων να:
α) αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πάγκο) το πιστοποιητικό του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π),
µε τον κωδικό και το όνοµα του κατόχου,
β) τοποθετούν ανάλογα µε τη φύση του κάθε προϊόντος πινακίδα µε τις ενδείξεις κατά σειρά:
- Ονοµασία προϊόντος
- Ποικιλία και ποιότητα
- Προέλευση
- Τιµή πώλησης ανά µονάδα µέτρησης και τις κατά περίπτωση
ενδείξεις «προϊόν βιολογικής γεωργίας» ή «προϊόν βιολογική γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο».
Άρθρο 20
Διαδικασία χορήγησης αδειών
1. Ο ενδιαφερόµενος για την απόκτηση παραγωγικής άδειας
Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων υποβάλλει αίτηση στον
αρµόδιο φορέα έκδοσης της άδειας στην οποία δηλώνεται:
α) ότι ασχολείται προσωπικά µε την παραγωγή ή από κοινού
συµβάλλουν στην παραγωγή ο/η σύζυγος και πρόσωπα που
έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ
αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού,
β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηµάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων που παράγει,
καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές
αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από κοινού συµβάλλουν
στην παραγωγή προϊόντων µε τον κάτοχο της γεωργικής εκµετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού
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ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού, δηλώνεται ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας και αναφέρεται το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να
διαθέσει στις λαϊκές αγορές,
γ) ότι σε περίπτωση µισθωµένων εκτάσεων καλλιέργειας,
αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακή Ενότητας
της µόνιµης κατοικίας του,
δ) ότι είναι επαγγελµατίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, και
είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/ 2010.
2. Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί µαζί µε την αίτησή τους οφείλουν να υποβάλουν:
α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόµου, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία έκδοσής της.
β) Αντίγραφο του βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου
κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α..
γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) για τα εισοδήµατα του/ης ενδιαφερόµενου/ης, συνοδευόµενη µε την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φόρου.
δ) Αντίγραφο Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών ( Έντυπο Ε3) των δύο
προηγουµένων ετών.
ε) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων ( Έντυπο Ε9) µε
όλες τις µεταβολές.
στ) Αποδεικτικά στοιχεία τήρησης της κείµενης εθνικής και
ενωσιακής νοµοθεσίας για το βιολογικό τρόπο παραγωγής.
ζ) Έγγραφο πιστοποίησης για τα προσκοµιζόµενα προς πώληση βιολογικά προϊόντα που είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις
της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας.
η) Τον αριθµό καταχώρισης του παραγωγού στο Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.).»
3. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, ως νοµικά
πρόσωπα, µαζί µε την αίτησή τους οφείλουν επιπλέον να υποβάλουν:
α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόµου η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία έκδοσής της.
β) Αποδεικτικά στοιχεία τήρησης της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας και το έγγραφο πιστοποίησης για τα προσκοµιζόµενα προς πώληση βιολογικά προϊόντα που είναι σύµφωνο
µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας.
γ) Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών.
δ) Αντίγραφο του Μητρώου των µελών της, θεωρηµένο από
την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρας του.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των παραγωγών στην οποία αναφέρεται ότι η Συνεταιρική Οργάνωση ή η
αναγνωρισµένη οµάδα των παραγωγών έχει ενταχθεί, ως νοµικό
πρόσωπο, στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών
προϊόντων. Ο τρόπος διάθεσης της συνολικής παραγωγής της
Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των
παραγωγών, καθώς και το ύψος αυτής που θα διατεθεί στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων.
4. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο λαµβάνει µία µόνο άδεια
πωλητή λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων και δύναται να
αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισµένη οµάδα παραγωγών λαµβάνει µία µόνο άδεια ανά δέκα (10) παραγωγούς και µέχρι
δεκαπέντε (15) άδειες και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.
5. Η άδεια ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση
της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν, µε
ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δυο (2) µήνες και µέγιστο τους δώδεκα (12) µήνες.
6. Προκειµένου η Τριµελής Επιτροπή να αποφανθεί για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τη
σχετική αίτησή του στην αρµόδια υπηρεσία του φορέα έκδοσης
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της άδειας, συνοδευµένη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Το έντυπο γνωστοποίησης παραγωγού που είναι σύµφωνο
µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας.
β) Αποδεικτικά στοιχεία τήρησης της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας και το έγγραφο πιστοποίησης για τα προσκοµιζόµενα προς πώληση βιολογικά προϊόντα που είναι σύµφωνο
µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας.
γ) Αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης ή µισθωτηρίου συµβολαίου για µισθωµένα κτήµατα, ως κάτωθι:
Για µονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή µικρότερης διάρκειας,
ή πολυετείς καλλιέργειες, το θεωρηµένο από τη Δ.Ο.Υ. µισθωτήριο συµβόλαιο δεν πρέπει να έχει διάρκεια µικρότερη των τριών
(3) ετών και να έχει συνοµολογηθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν
από την πρώτη συγκοµιδή των προϊόντων ή κατά το τελευταίο
έτος πριν τη συγκοµιδή µε την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η
προβλεπόµενη στην εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία περίοδος µετατροπής.
δ) Δήλωση ότι σε περίπτωση µισθωµένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της µόνιµης κατοικίας του ή σε όµορη Περιφερειακή
Ενότητα εκτός εάν πρόκειται για όσπρια, ρύζι, ή ξηρούς καρπούς
ή προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
ή Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 21
Κατάργηση των νοµικών προσώπου δηµοσίου δικαίου
«Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αττικής»
και «Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης»
και µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους
1.α. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αττικής» ο
οποίος συστάθηκε µε τον α.ν.1470/1938 (Α’428), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3190/2003 (Α’249) και το ν.
4071/2012 (Α’85), καθώς και το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισµός Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης», ο οποίος συστάθηκε µε το άρθρο 8α
του ν.2323/1995 (Α’145) καταργούνται την 31η Οκτωβρίου 2014.
β. Οι αρµοδιότητες των ανωτέρω οργανισµών στο πλαίσιο των
σκοπών τους, κατά τα άρθρα 7στ και 8α αντίστοιχα του ν.
2323/1995 και τη λοιπή κείµενη νοµοθεσία, από την ως άνω ηµεροµηνία κατάργησης των οργανισµών µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Περιφέρεια Αττικής για τον Οργανισµό Λαϊκών
Αγορών Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για
τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
γ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται το αργότερο µέχρι 31.10.2014 µετά από
γνώµη των οικείων Περιφερειακών Συµβουλίων, ρυθµίζεται ο
τρόπος άσκησης των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων των ως άνω
Οργανισµών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την αποτελεσµατική ενάσκηση του µεταφερόµενου αντικειµένου καθενός εξ
αυτών.
2.α. Οι πόροι, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως έννοµες σχέσεις των ως άνω καταργούµενων οργανισµών, που υφίστανται κατά την κατάργησή τους, µεταφέρονται στην
Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
αντίστοιχα, οι οποίες υπεισέρχονται σε αυτές ως καθολικοί διάδοχοι και συνεχίζουν τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται
βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
διατύπωση για τη συνέχισή τους.
β. Έργα, δράσεις και προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενα ή
χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα,
καθώς και εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετί-
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ζονται µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες από την κατάργηση
των Οργανισµών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά
περίπτωση.
γ. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της
ακίνητης περιουσίας των Οργανισµών περιέρχονται αυτοδικαίως,
χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου
και χωρίς αντάλλαγµα στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών,
καθώς και των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές
διατάξεις για τους εµπράγµατους δικαιούχους κτηµατολογικών
εγγραφών. Για την παραπάνω µεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος,
εισφορά ή τέλος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η
αποκλειστική χρήση, αξιοποίηση, εκµετάλλευση και διαχείρισή
τους και όλες εν γένει οι εξουσίες των εν λόγω δικαιωµάτων ανήκουν αντίστοιχα στην ως άνω Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν στο εξής και την
ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου σχετικά µε τα εν λόγω δικαιώµατα, το οποίο θα παραδοθεί
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
δ. Η κινητή περιουσία των Οργανισµών περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στην Περιφέρεια Αττικής και στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοίχως µε την επιφύλαξη των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους δικαιούχους τραπεζικών λογαριασµών.
3. α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) µήνα
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγκροτείται τριµελής επιτροπή από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του αντίστοιχου Οργανισµού και της Περιφέρειας
Αττικής ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα για
την καταγραφή: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Οργανισµών, β) της κατάστασης πάσης φύσεως
έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) της απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της Περιφέρειας Αττικής
ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση, δ)
των εκκρεµών δικαστικών διαφορών. Οι αποφάσεις αυτές - µετά
την έγκρισή τους κατά το εδάφιο β’ της παρούσης παραγράφου
- µαζί µε τα σε αυτές αναφερόµενα στοιχεία και πράγµατα παραδίδονται µέχρι τις 31.10.2014 µε σχετικό πρωτόκολλο στα αρµόδια για την παραλαβή όργανα της Περιφέρειας Αττικής και
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
β. Η έκθεση καταγραφής-απογραφής εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Εσωτερικών πριν τις 31.10.2014. Στην περίπτωση που η έκθεση
καταγραφής – απογραφής περιέχει ακίνητα αυτή αποτελεί τίτλο
µεταγραφής και εγγράφεται στο αρµόδιο κτηµατολογικό γραφείο.
γ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
των καταργούµενων Οργανισµών, καθώς και το τυχόν αδιάθετο
ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, µεταφέρονται, µέσα σε
δύο (2) µήνες από την κατάργηση των Οργανισµών, µε εντολή
του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασµό της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελούν
πόρους αυτών.
4. α. Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των καταργούµενων Οργανισµών καθίσταται
αυτοδίκαια από 1.11.2014 προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής
και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής
και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα το προσωπικό κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις των αντίστοιχων
Διευθύνσεων των Περιφερειών που θα έχουν συσταθεί έως την
31η Οκτωβρίου 2014 µε το προεδρικό διάταγµα που αναφέρεται
στην παράγραφο 1γ του παρόντος, ή σε περίπτωση ελλείψεως
τέτοιων θέσεων, σε αντίστοιχες συνιστώµενες προσωποπαγείς
θέσεις, της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας µε τα
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τυπικά τους προσόντα. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των Οργανισµών που καταργούνται, καθώς και οι απασχολούµενοι σε αυτούς στο πλαίσιο
σύµβασης µίσθωσης έργου, µεταφέρονται αυτοδίκαια στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά
περίπτωση για την υπόλοιπη διάρκεια της σύµβασής τους.
β. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του µεταφερόµενου προσωπικού διέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3513/2006.
Οι διατάξεις του ν. 4153/1961 (Α’45), όπως ισχύουν, και όλες οι
σχετικές υπουργικές αποφάσεις διατηρούνται σε ισχύ. Όπου γίνεται αναφορά στο «Ταµείο Λαϊκών Αγορών» νοείται η Περιφέρεια Αττικής και όπου προβλέπεται απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου και έγκριση από τον Υπουργό Εµπορίου, νοούνται
τα αντίστοιχα όργανα της Περιφέρειας. Τυχόν επιπλέον τακτικές
αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόµατα ή άλλες παροχές, τα οποία καταβάλλονται στο εν λόγω προσωπικό έως την
κατάργηση των ως άνω οργανισµών, καταργούνται.
γ. Μεταφέρεται, αυτοδικαίως, από 1.11.2014 στις Περιφέρειες,
το σύνολο των δικηγόρων, µε σχέση έµµισθης εντολής, οι οποίοι
έχουν προσληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1649/1986
(Α’149) και οι οποίοι υπηρετούν, ήδη, µε σχέση έµµισθης εντολής
στους καταργούµενους Οργανισµούς. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του κατά περίπτωση οργάνου
διοίκησης η οποία δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
δ. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µεταφερόµενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης, καθώς
και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, αναγνωρίζονται αντίστοιχα κατά τα οριζόµενα στο ν. 4024/2011.
ε. Παύουν αυτοδικαίως στις 31.10.2014: i) οι αποσπάσεις του
πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων, το
οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους καταργούµενους φορείς, και το προσωπικό αυτό επανέρχεται στην υπηρεσία ή τον
φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου για την απόσπαση οργάνου,
ii) οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων
που καταργούνται, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε
άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθµίσεις για το προσωπικό
των φορέων που καταργούνται, όπως προβλέπεται στο παρόν.
στ. Λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο
την 31η.10.2014 η θητεία του Προέδρου και των µελών των οργάνων διοίκησης των φορέων που καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 22
Γενικές ρυθµίσεις
1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα
οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα
τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας
και µε βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις
ακόλουθες κατηγορίες:
(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα,
(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και
θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α’ 82),
(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων
τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτοµα µε
νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης,
(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες,
(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pοµά
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που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση.
2. Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες, αυτές
χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε
συγκεκριµένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε
κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου
εµπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση
αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος. Αν ο αριθµός των αιτήσεων που
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος
από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες
οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση µόνο για τη συγκεκριµένη
θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια µια φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από πρόταση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου,
καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της
προηγούµενης παραγράφου και η συγκρότηση τριµελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο µέλη που επιλέγονται
από τον Περιφερειάρχη.
3. Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς
και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους
ανά άδεια και θέση καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου.
4. Οι µεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του οικείου
Δήµου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου
και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης
υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και
αντιστοιχεί µία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
5. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για
το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια
επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρµόδια αρχή που την
εξέδωσε:
α) Φορολογική ενηµερότητα.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της
άδειας.
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας
κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών στην αρχή
που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την
ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.
6. Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των
ειδών τους κατά τις ηµέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήµατα οµοειδών ειδών παραµένουν κλειστά, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει
για τις εµποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωµένες
αγορές και για τις κινητές καντίνες.
Άρθρο 23
Άδεια υπαιθρίου εµπορίου
1. Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηση υπό την µορφή
υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος,
ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης
βιοποριστικού επαγγέλµατος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση,
ο ενδιαφερόµενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρµόδιες
υπηρεσίες µε τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι
άνεργος και ανήκει σε µία από τις κατηγορίες της παραγράφου
1 του άρθρου 22. Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στην
αρµόδια Υπηρεσία:

11374

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας
(Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α’ 47) και 1642/1986
(Α’ 125),
β) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την
εγγραφή σε αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την
οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις
της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για
διάθεση τροφίµων- ποτών,
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας,
την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας
και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων –
ποτών.
2. Καθιερώνεται ειδική άδεια µε την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία έχει σχήµα ορθογωνίου
παραλληλόγραµµου, ύψους 0,30 µ. και πλάτους 0,20 µ. και
χρώµα λευκό και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Τον αριθµό άδειας και την ηµεροµηνία έκδοσής της.
β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, καθώς και τυχόν
στοιχεία άδειας παραµονής και αριθµός δηµοτολογίου.
γ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο πωλητής.
δ) Τον αριθµό µητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα στον
οποίον υπάγεται ο πωλητής.
στ) Το συγκεκριµένο χώρο εγκατάστασής του και την έκταση
αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιµο εµπόριο.
ζ) Τα συγκεκριµένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της δραστηριότητας του πωλητή, το συγκεκριµένο είδος
εξοπλισµού, καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος
που τυχόν χρησιµοποιεί.
η) Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που
εκδίδει την άδεια πάνω σε αυτή. Σε περίπτωση µόνιµης αναπλήρωσης η άδεια φέρει µόνο τη φωτογραφία του προσώπου που
αναπληρώνει µόνιµα τον δικαιούχο.
θ) Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της διάρκειάς της.
2. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανοδίου ή στάσιµου) εµπορίου και η βεβαίωση του παρόντος
νόµου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε
εµφανές σηµείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας.
Άρθρο 24
Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εµπορίου
1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εµπορίου µόνο από συγγενείς εξ αίµατος µέχρι
και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού και
από τον/την σύζυγο, από αδυναµία προσέλευσης του αδειούχου
για λόγους υγείας, µε την υποβολή στον φορέα έκδοσης της
άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση
που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του
από δηλωµένο υπάλληλο.
2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για λόγους
µητρότητας ή πατρότητας µόνο από συγγενείς εξ αίµατος µέχρι
και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού και
από τον/την σύζυγο, για χρονικό διάστηµα που ορίζουν οι κείµενες περί προστασίας της µητρότητας και πατρότητας διατάξεις.
3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαµβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου
που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας µε σφραγίδα του φορέα
πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια.
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον
αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής.
γ) Το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.).

ε) Το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης.
4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα έκδοσης της
άδειας ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης.
5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της
άδειας.
Άρθρο 25
Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο
1. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου είναι να έχει πραγµατοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύµατος του γυρολόγου ή άλλης
εµπορικής δραστηριότητας.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου: (α) πλησίον
καταστηµάτων που διαθέτουν οµοειδή είδη και (β) σε δήµους µε
πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.
3. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επιτρέπεται να παραµένει στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
Άρθρο 26
Ειδικότερα θέµατα υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου
1. Για τη συµµετοχή σε εµποροπανηγύρεις που διενεργούνται
µε την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται µία
φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν µπορεί να
υπερβαίνει για τις εµποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ηµέρες, για τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται µία
φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ηµέρες, για τις πασχαλινές
αγορές τις δέκα (10) συναπτές ηµέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ηµέρες. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο
αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του
προηγούµενου εδαφίου.
2. Στην έννοια του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου περιλαµβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευµάτων στους διερχόµενους
που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούµενων ή
ρυµουλκούµενων οχηµάτων (καντίνες) που σταθµεύουν σε συγκεκριµένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε
σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
3. Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δηµόσιο, οι
δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται
για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε πρόσωπα
που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.
4. Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο
της παραγράφου 1 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.
5. Στο υπαίθριο στάσιµο εµπόριο επιτρέπεται και η πώληση
των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
9 του παρόντος τηρουµένου του άρθρου 17 του παρόντος.
6. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών δεν δύνανται να
συµµετέχουν στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του παρόντος.
7. Μετά από πρόταση της Εθνικής Οµοσπονδίας Τυφλών στον
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται µε
απόφασή του τα είδη που πωλούν οι τυφλοί µε άδεια υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου.
Άρθρο 27
Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να
βρίσκονται εκτός:
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και
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β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση
από οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών
χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των
δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη
των τριακοσίων (300) µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδίου
Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πενήντα χιλιάδες
(50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.
Άρθρο 28
Λοιπές υπαίθριες οργανωµένες αγορές
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση
του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, καθορίζονται οι λοιπές υπαίθριες οργανωµένες αγορές και ιδίως οι κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευµατιών, οι αγορές συλλεκτών,
οι αγορές βιβλίων, οι ειδικές παραδοσιακές τοπικές αγορές συµπεριλαµβανοµένων και των κυριακάτικων αγορών που λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα διατάξεις και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους.
Άρθρο 29
Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου
1. Κατ’ εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο µπορεί να δίδονται µία φορά το χρόνο σε φυσικά πρόσωπα, άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 26 µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις (4) µήνες και για συγκεκριµένη θέση, εφαρµοζόµενων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 22. Οι άδειες χορηγούνται µε κλήρωση που διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Δηµοτικού
Συµβουλίου.
2. Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, µπορεί να δίδονται άδειες της παραγράφου 1 για ορισµένες ώρες και µόνο για τη συγκεκριµένη εκδήλωση. Οι ηµέρες
δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό των ηµερών της σχετικής εκδήλωσης και σε
κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για ηµερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της
εκδήλωσης και δύο ώρες µετά τη λήξη αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 30
Υπηρεσίες αρµόδιες για τον έλεγχο
1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησής τους εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου
Τροφίµων,
(στ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων,
(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
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(η) η Ελληνική Αστυνοµία,
(θ) το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ) και οι
Τελωνειακές Αρχές.
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν
καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος
νόµου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τα αρµόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εµπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία ή ειδικότερα µέτρα που επιβάλλονται από την κείµενη
νοµοθεσία για το παρεµπόριο.
4. Ο συντονισµός τυχόν µικτών κλιµακίων ελέγχου ανατίθεται
για µεν την Περιφέρεια Αττικής στο Συντονιστικό Κέντρο για την
Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ) του άρθρου 40 του ν.
4155/2013 (Α’120), για δε τις λοιπές Περιφέρειες στον αρµόδιο
Περιφερειάρχη.
Άρθρο 31
Ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος παρεµποδίζει τον ασκούµενο έλεγχο ή αρνείται µε
οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρµόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου,
όπως ιδίως τα παραστατικά εµπορίας και διακίνησης, τιµωρείται
µε φυλάκιση. Παρεµπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη
των απαιτούµενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων
αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.
2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρόντος
νόµου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
3. α) Όποιος διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή ή ακατάλληλα για
την ανθρώπινη κατανάλωση τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) µηνών.
β) Όποιος διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή ή επιβλαβή για την
υγεία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
γ) Όποιος αναµιγνύει παράνοµα και πωλεί είδη διαφορετικών
ποιοτήτων τιµωρείται µε φυλάκιση.
4. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης
πλην τροφίµων ή εν γνώσει του κατέχει προς εµπορία ή πωλεί
τέτοια είδη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
5. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
6. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριµελούς επιτροπής του
άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από
τα υπογράφοντα µέλη τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
(1) έτους.
Άρθρο 32
Διοικητικές Κυρώσεις
1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 31, για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιµο ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ
και για µη κατοχή της τη στιγµή του ελέγχου πρόστιµο χιλίων
(1.000) ευρώ,
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια,
πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, µη τήρηση ωραρίου, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, µη τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν µε τις ενδείξεις
της τιµής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και µη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού
και µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας,
το όνοµα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεµία από τις ανωτέρω παραβάσεις,
δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα
παραστατικά που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
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ε) για χρήση ελαττωµατικών ή µη εγκεκριµένων µέτρων, σταθµών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθµιση των προϊόντων, για
την µε οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιµο
χιλίων (1.000) ευρώ,
στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από
αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιµο
χιλίων (1.000) ευρώ,
ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισµένου ωραρίου
της λαϊκής αγοράς, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ.
2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδόσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση
της άδειας στο συγκεκριµένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή
διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από αρµόδια υπηρεσία ότι
δεν υφίσταται πλέον µία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
για τη χορήγηση αυτής.
β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εµπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει νόµιµα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 12 και 24 του παρόντος, τον κάτοχο
της συγκεκριµένης άδειας.
γ) Στην περίπτωση της µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβασης
της άδειας, εκτός από τη νόµιµη αναπλήρωση.
3. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελµατίας ή παραγωγός, που
απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριµήνου από τη λαϊκή
αγορά, στερείται της θέσης του.
4. Στην περίπτωση των Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων
για την πώληση προϊόντων χωρίς την απαιτούµενη πιστοποίηση
µε βάση το άρθρο 18 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του άρθρου 30 διαπιστώνουν παράβαση ή/και παρατυπίες που αφορούν τους κανόνες βιολογικής
παραγωγής, ενηµερώνουν άµεσα την αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για περαιτέρω
ενέργειες.
5. Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην παράγραφο 1, µε απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριµένη
άδεια, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα
της παράβασης.
6. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιµο περισσότερες από
τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3) ετών, η αρµόδια
αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια.
7. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς µήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, οι Περιφερειάρχες και οι Δήµαρχοι υπέχουν πειθαρχική
ευθύνη, σύµφωνα µε τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α’
87).
8. Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του
παρόντος εφόσον έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την
ίδια παράβαση µε βάση διαφορετικό νόµο.
Άρθρο 33
Διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης
των διοικητικών προστίµων
1. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, στην οποία
αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης, γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της
παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να
υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία από το ελεγκτικό όργανο.
2. Τα πρόστιµα των παραγράφων 1 και 4 επιβάλλονται αµέσως
µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 30.
3. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου, εισπράττονται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων και αποδίδονται κατά ποσοστό 10% σε ειδικό λογαριασµό του Δήµου,

εντός της χωρικής αρµοδιότητας του οποίου διαπιστώνεται και
βεβαιώνεται η παράβαση και κατά ποσοστό 90% στον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
4.α. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες των Δήµων εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
είσπραξης εσόδων των Δήµων και Κοινοτήτων και πιστώνονται
σε ειδικό κωδικό του οικείου Δήµου στον οποίο διαπιστώθηκε και
βεβαιώθηκε η παράβαση.
4.β. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον
προϋπολογισµό της οικείας Περιφέρειας στην οποία διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.
5. Από τα ανωτέρω έσοδα καλύπτονται δαπάνες για έξοδα µετακίνησης των υπαλλήλων για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τον τρόπο,
τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστίµων που επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση
της παράβασης, σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου η αναπροσαρµογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
Άρθρο 34
Διοικητική και δικαστική προστασία
1. Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίµου του παρόντος
νόµου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το
πρόστιµο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την µε
οποιονδήποτε τρόπο, αποδεδειγµένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής.
2. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου
όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του
προστίµου, µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή
αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι
τοις εκατό (20%) του προστίµου. Μετά την έκδοση απόφασης
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) που εισπράχθηκε, συµψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή
µερικά στον διοικούµενο, ανάλογα µε την περίπτωση.
3. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µειώνεται
στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε
κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίµου.
Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του
υπόχρεου από κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της
πράξης επιβολής προστίµου. Το αποδεικτικό καταβολής του µειωµένου προστίµου προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών.
Άρθρο 35
Βάση δεδοµένων υπαίθριου εµπορίου
1. Στο Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ) του άρθρου 40 του ν. 4155/2013 (Α’ 120), δηµιουργείται Ηλεκτρονική Βάση Δεδοµένων Υπαίθριου Εµπορίου.
Με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης και του οικείου Δηµάρχου για τις λαϊκές
αγορές της υπόλοιπης χώρας, αποστέλλονται ηλεκτρονικά, το
πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα στο ΣΥΚΑΠ, στοιχεία του προηγούµενου µήνα σχετικά µε:
α) τον αριθµό και το είδος των αδειών παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών και λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων, καθώς και υπαιθρίου εµπορίου που
χορηγήθηκαν,
β) τον αριθµό των υφιστάµενων θέσεων, των κενών θέσεων και
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των θέσεων που προκύπτουν από νέες αιτήσεις,
γ) το είδος και την κατηγορία προϊόντων που αναγράφονται
σε κάθε άδεια,
δ) τον αριθµό των υπαλλήλων και των προσώπων που αναπληρώνουν τους πωλητές,
ε) τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα αρµόδια όργανα
και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και
στ) κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται µε τη λειτουργία του
υπαίθριου εµπορίου στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του
παρόντος νόµου.
2. Στις Περιφέρειες και στους Δήµους, τηρούνται ηλεκτρονικά
µητρώα υπαίθριου εµπορίου µε τα στοιχεία της παραγράφου 1,
τα οποία διασυνδέονται και διαλειτουργούν τόσο µεταξύ τους
όσο και µε την Ηλεκτρονική Βάση Δεδοµένων Υπαίθριου Εµπορίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για τον τρόπο
τήρησης, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των µητρώων
και της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδοµένων Υπαίθριου Εµπορίου,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 36
Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια
καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων
1. Προκειµένου να λειτουργήσουν εκθέσεις που διοργανώνονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα είτε πρόκειται για ειδικές, κλαδικές και γενικές εµπορικές εκθέσεις µε αντικείµενο την προβολή
και τη διάθεση βιοµηχανικών, γεωργικών, χειροτεχνικών προϊόντων και υπηρεσιών (µε εξαίρεση τις εκθέσεις εικαστικών τεχνών)
είτε για εµπορικές εκθέσεις στα πλαίσια συνεδρίων, απαιτείται
ανακοίνωση-γνωστοποίηση στο οικείο Δήµο ή στην περίπτωση
διεθνών εκθέσεων, στην οικεία Περιφέρεια.
2. Προκειµένου να διοργανωθούν οι εκθέσεις της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών
κέντρων και εκθεσιακών χώρων, στεγασµένων µόνιµα ή προσωρινά, υπαίθριων ή µικτών. Άδεια καταλληλότητας δεν απαιτείται
ειδικά για τα εκθεσιακά κέντρα και χώρους, που είναι στεγασµένοι µόνιµα και των οποίων ο συνολικός λειτουργικός χώρος (κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός) δεν υπερβαίνει
τα 1.000 τ.µ.. Η άδεια καταλληλότητας χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήµων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νοµέα
ή κατόχου των εκθεσιακών κέντρων και χώρων.
3. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων, εάν ο κύριος, νοµέας ή κάτοχος των Εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων
δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη διαµόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη λειτουργία της έκθεσης εµπίπτουν στο ν. 2939/2001 (Α’ 179), όπως τροποποιήθηκε µε το ν.
3854/2010 (Α’ 94), ο διοργανωτής υποχρεούται να διαχειρίζεται
τα απόβλητα αυτά µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταλληλότητα των εκθεσιακών χώρων, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά
για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 37
Διαδικασία ανακοίνωσης λειτουργίας
εµπορικών εκθέσεων
1. Η ανακοίνωση λειτουργίας εµπορικών εκθέσεων γίνεται από
τον διοργανωτή στο Δήµο ή στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων,
στην Περιφέρεια, στα όρια των οποίων πρόκειται να διεξαχθεί η
έκθεση.
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2. Η ανακοίνωση υποβάλλεται τουλάχιστον έναν (1) µήνα πριν
από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λειτουργίας της έκθεσης και περιλαµβάνει υποχρεωτικά, τα εξής στοιχεία:
(α) Πλήρη στοιχεία του διοργανωτή (στοιχεία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή κατά περίπτωση, του
νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, φορέα ή οργανισµού που διοργανώνει την έκθεση, επωνυµία και διακριτικό τίτλο,
έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αν πρόκειται για µόνιµα εγκατεστηµένο πάροχο, αριθµό ΓΕΜΗ, αν υπάρχει, αλλιώς Αρ.Μ.Α.Ε. ή αριθµό βιβλίων Πρωτοδικείου και επιµελητήριο στο οποίο είναι
εγγεγραµµένο µέλος).
(β) Αριθµό πρωτοκόλλου άδειας καταλληλότητας του εκθεσιακού χώρου.
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο διοργανωτή ή στην περίπτωση νοµικού προσώπου από τον
νόµιµο εκπρόσωπό του, ότι:
ί) δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίας, παράβασης των νόµων για τα ναρκωτικά και συµµετοχής
σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 2 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου,
ii) υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται γενικός ιατρός ή διπλωµατούχος νοσοκόµος, προκειµένου να διασφαλίζεται η παροχή
πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης,
iii) συνεργάζεται µε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη για
τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα. Οι υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις, υποχρεούνται να ενεργούν δειγµατοληπτικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44).
(δ) Το χαρακτήρα της έκθεσης, δηλαδή αν απευθύνεται µόνο
σε εµπορικούς επισκέπτες ή/και στο ευρύ κοινό, όπως και αν χαρακτηρίζεται ως τοπική ή περιφερειακή, πανελλήνια ή διεθνής,
ανάλογα µε την περιοχή που διοργανώνεται η έκθεση, την εµβέλεια, τον τόπο προέλευσης των επισκεπτών και το είδος των εκθεµάτων.
(ε) Τον ακριβή καθορισµό του είδους των εκθεµάτων ή του
κλάδου που θα προβληθεί.
(στ) Το ωράριο λειτουργίας και το ακριβές χρονικό διάστηµα
λειτουργίας της έκθεσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
τριάντα (30) συναπτές ηµέρες.
(ζ) Τον κανονισµό συµµετοχής των εκθετών.
3. Οι Διευθύνσεις ή τα Τµήµατα των Δήµων ή των Περιφερειών
στους οποίους γίνεται η ανακοίνωση, υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να αναζητούν υπηρεσιακώς αντίγραφο της
άδειας καταλληλότητας των µόνιµα στεγασµένων εκθεσιακών
κέντρων και χώρων και των προσωρινά στεγασµένων, υπαίθριων
ή µικτών, εκθεσιακών κέντρων και χώρων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των οικείων Δήµων µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του παρόντος. Σε
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια ενηµερώνουν
αµελλητί µε κάθε πρόσφορο µέσο και µε απόδειξη παραλαβής
το διοργανωτή ότι η έκθεση δεν µπορεί να διοργανωθεί στο συγκεκριµένο χώρο.
4. Διοργανωτής αναγνωρισµένος από κράτος - µέλος της Ε.Ε.
ή κράτος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστηµένος σε αυτό, ο οποίος δύναται στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών να
διοργανώνει περιστασιακά εκθέσεις στην Ελλάδα (εφεξής διασυνοριακός διοργανωτής), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του
κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος, µπορεί να οργανώσει
έκθεση στην Ελλάδα ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία.
Άρθρο 38
Λοιπές ρυθµίσεις
1. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε έκθεση εκθέτη µε την ιδιότητα του παραγωγού, αν η δήλωση συµµετοχής δεν συνοδεύεται
από σχετική βεβαίωση της ιδιότητας αυτής από τον αρµόδιο
φορέα (Επιµελητήριο, Συνεταιρισµός κ.λπ.).
2. Μεταβολή της ηµεροµηνίας ή του εκθεσιακού κέντρου και
χώρου διεξαγωγής της έκθεσης είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρµό-
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δια Υπηρεσία του οικείου Δήµου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης της έκθεσης. Στη σχετική ανακοίνωση και εφόσον υποβάλλεται αίτηµα µεταβολής του
εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης επισυνάπτεται συµπληρωµατικά η άδεια καταλληλότητας του νέου
χώρου.
3. Μεταβολή του είδους των εκθεµάτων ή του κλάδου που θα
προβληθεί στην έκθεση είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο
διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρµόδια Υπηρεσία του οικείου Δήµου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης της έκθεσης.
4. Σε περίπτωση που, για λόγους που δεν συνιστούν τυχηρό ή
ανωτέρα βία, η προγραµµατισµένη έκθεση δεν διεξαχθεί, ο διοργανωτής έχει υποχρέωση να ενηµερώσει τον αρµόδιο Δήµο ή,
στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, την αρµόδια Περιφέρεια τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την προγραµµατισθείσα έναρξη της έκθεσης.
5. Σε εκθέσεις µε αντικείµενο εκρηκτικά-εύφλεκτα υλικά, οι εκθέτες έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν τα εκθέµατά τους µε
τη µορφή οµοιωµάτων από µη αυθεντικά υλικά ή µε γραφικές
απεικονίσεις - εικονικές αναπαραστάσεις ως προς το είδος, τη
λειτουργία και τη χρήση τους ή µε διαφηµιστικά έντυπα, video,
αφίσες κ.λπ..
6. Οι Δήµοι και οι Περιφέρειες δηµοσιεύουν στον οικείο διαδικτυακό τους τόπο πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργούσες
εµπορικές εκθέσεις και όσες προγραµµατίζεται να διεξαχθούν,
τυχόν µεταβολές στις προγραµµατισθείσες εκθέσεις, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως και
πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής, το χαρακτήρα
των εκθέσεων και το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους, το
είδος των εκθεµάτων και τα στοιχεία των διοργανωτών. Οι ίδιες
πληροφορίες κοινοποιούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή
στη Διεύθυνση Εµπορικών Οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις
1. Όλες οι υφιστάµενες άδειες πωλητών υπαίθριου εµπορίου,
στάσιµου και πλανόδιου, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων.
2. Οι υφιστάµενες άδειες του άρθρου 14 εξακολουθούν να
ισχύουν µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην
Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δηµοτικά Συµβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, µε απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον δύο
(2) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία ανανέωσης, καθορίζουν µε αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήµατα για την
κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών του άρθρου 14
προκειµένου για την ανανέωση όλων των επαγγελµατικών αδειών
που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2014. Σε κάθε
περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη
ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήµατα
των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δηµοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε
δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται µε απόδειξη στις Οµοσπονδίες και
τους Συλλόγους των επαγγελµατιών πωλητών προκειµένου για
την ενηµέρωση των µελών τους. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος, οι επαγγελµατίες πωλητές για
τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραµένουν στις θέσεις

που ήδη κατέχουν.
3. Μέχρι την κατάργηση των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών κατά
το άρθρο 21 τα υφιστάµενα Διοικητικά Συµβούλια αποφασίζουν
µόνο για τα καίρια ζητήµατα λειτουργίας των Οργανισµών.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 ισχύει από την 1.1.2015.
5. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, για τα θέµατα που αυτή
θα ρυθµίζει, εξακολουθεί να ισχύει η µε αριθµό Κ13508/29.11.2011 υπουργική απόφαση (Β’ 3009).
6. Ειδικά για τη χορήγηση αδειών στους χερσαίους χώρους
τοπικής αρµοδιότητας των οργανισµών λιµένων, λιµενικών ταµείων και µαρινών του Ε.Ο.Τ., οι διατάξεις του ν. 2323/1995 διατηρούνται σε ισχύ.
7. Τα κλιµάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εµπορίου, όπως η σύστασή τους προβλέπεται στο άρθρο 7α του ν.
2323/1995, διατηρούνται σε ισχύ και αποτελούν ελεγκτικά όργανα των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995
γίνεται λόγος για το έργο των κλιµακίων ελέγχου λαϊκών αγορών
και υπαιθρίου εµπορίου, νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των
διατάξεων του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.
8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπται στη διατηρούµενη παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν.
2323/1995 (Α’ 145), ισχύει το π.δ. 12/2005 (Α’ 10).
Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι κάτωθι
διατάξεις:
α) Τα άρθρα 33 έως 39 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).
β) Το άρθρο 1, εκτός της παραγράφου 12, τα άρθρα 2,5,6,7,
οι υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ της περίπτωσης α’ του άρθρου 7β,
τα άρθρα 7ε, 7στ και 8α του
ν. 2323/1995 (Α’145).
γ) Τα άρθρα 11 και 14 του ν. 4038/2012 (Α’ 14).
δ) η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ του άρθρου 210 του ν.
3852/2010 (Α’87).
ε) Το π.δ. 51/2006 (Α’ 53).
στ) Το π.δ. 254/2005 (Α’ 307).
ζ) To π.δ. 489/1987 (Α’ 226).
η) To π.δ. 115/2008 (Α’ 179).
θ) Tο άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α’ 47).
ι) Η Κ1-3508/29.11.2011 (Β’ 3009) µετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36.
ια) H υποπαράγραφος Η3 του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
ιβ) Το π.δ. 58/2005 (Α’ 87).
ιγ) Το π.δ. 85/2004 (Α’ 66).
ιδ) Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα
του παρόντος.
Άρθρο 41
1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1756/1988 (Α’ 35)
προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:
«5Α. α) Στο Εφετείο Αθηνών συνιστάται ιδιαίτερο Ποινικό
Τµήµα, του οποίου η λειτουργία θα αρχίσει τη 16η Σεπτεµβρίου
2014. Στο Τµήµα αυτό υπάγονται όλες οι ποινικές υποθέσεις αρµοδιότητας του Πενταµελούς Εφετείου, του Μικτού Ορκωτού
Εφετείου και των Τριµελών και Μονοµελών Εφετείων, καθώς και
του Συµβουλίου Εφετών. Οι δικαστές που είναι αναγκαίοι για τη
συγκρότηση του Ποινικού Τµήµατος ορίζονται για µια διετία µε
απόφαση της Ολοµέλειας του Εφετείου Αθηνών µε αντίστοιχη
τροποποίηση του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού.
Κατά τον ορισµό των δικαστών του Ποινικού Τµήµατος λαµβάνονται υπόψη και οι ανάγκες συγκρότησης των πολιτικών τµηµάτων του Εφετείου. Η θητεία των δικαστών, οι οποίοι θα
απασχολούνται αποκλειστικά στο Ποινικό Τµήµα, µπορεί να παραταθεί, µε απόφαση της ίδιας Ολοµέλειας, για ένα ακόµη έτος.
Η Ολοµέλεια µπορεί να ανανεώσει τη θητεία των δικαστών για
τη συγκρότηση του Ποινικού Τµήµατος για µία επιπλέον διετία,
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εφόσον υπάρχει προς τούτο συναίνεση των τελευταίων. Σε αυτή
την περίπτωση η συνολική συνεχόµενη θητεία στο Ποινικό Τµήµα
δεν µπορεί να υπερβεί τα τέσσερα έτη. Μετά τη θητεία τους στο
Ποινικό Τµήµα, οι δικαστές που είχαν οριστεί σε αυτό, µπορούν
να οριστούν εκ νέου για τη συγκρότηση αυτού, µετά την πάροδο
χρονικού διαστήµατος τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η Ολοµέλεια
του Εφετείου Αθηνών, η οποία συγκαλείται εντός του µηνός Ιουνίου, καθορίζει τον απαιτούµενο για τη συγκρότηση του Ποινικού
Τµήµατος αριθµό δικαστών, προσαυξηµένο σε ποσοστό 20%. Η
Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, ασκώντας την κατά το άρθρο 17Α
παρ. 7 του ν. 1756/1998 αρµοδιότητά της, περιορίζει τον αριθµό
των δικαστών που καθόρισε το Εφετείο Αθηνών µέχρι τον απαιτούµενο για τη συγκρότηση του Ποινικού Τµήµατος αριθµό δικαστών. Για την κάλυψη των κενών που δηµιουργούνται στο
Ποινικό Τµήµα από οποιεσδήποτε υπηρεσιακές µεταβολές των
δικαστών, η Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών µπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί και συµπληρώνει τις ως άνω αποφάσεις της.
Στις ποινικές συνεδριάσεις του Εφετείου Αθηνών και του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών µετέχουν µε ποινή ακυρότητας της διαδικασίας αυτοί που υπηρετούν στο Ποινικό Τµήµα.
β) Στο Ποινικό Τµήµα του Εφετείου Αθηνών λειτουργεί Τµήµα
Βουλευµάτων, για τη συγκρότηση του οποίου ορίζεται από την
Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών ο αριθµός των δικαστών που
είναι αναγκαίοι προς τούτο. Οι δικαστές (Πρόεδροι Εφετών και
Εφέτες), που µετέχουν στο Τµήµα Βουλευµάτων µε ισάριθµους
αναπληρωµατικούς, ορίζονται για ένα δικαστικό έτος µε κλήρωση µεταξύ των Προέδρων Εφετών και των εφετών που υπηρετούν στο Ποινικό Τµήµα. Οι κληρωθέντες δικαστές
περιλαµβάνονται στην κλήρωση για τη συγκρότηση του Τµήµατος Βουλευµάτων και του επόµενου δικαστικού έτους. Σε περίπτωση κλήρωσης των δικαστών για δύο (2) συνεχόµενα
δικαστικά έτη, αυτοί δεν περιλαµβάνονται στην κλήρωση για τα
επόµενα δύο (2) δικαστικά έτη, αν παραταθεί ή ανανεωθεί η θητεία τους στο Ποινικό Τµήµα. Η κλήρωση γίνεται από το Α' Τριµελές Εφετείο κατά την τελευταία δικάσιµο του Ιουνίου σε
δηµόσια συνεδρίαση και µε δύο κληρωτίδες. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές µεταβολές κατά το άρθρο 50 του ν.
1756/1988, η κλήρωση µπορεί να διενεργηθεί το αργότερο µέχρι
15 Ιουλίου. Για την κλήρωση χρησιµοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αµέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης
το ως άνω δικαστήριο συνέρχεται σε συµβούλιο προκειµένου να
τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού προηγουµένως επιδειχτούν
σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου, τα ονόµατα όλων των προέδρων
εφετών και των εφετών του Ποινικού Τµήµατος. Στη συνέχεια,
τοποθετούνται τα σφαιρίδια σε χωριστές κληρωτίδες για τους
Προέδρους Εφετών και Εφέτες. Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση ο
πρόεδρος εξάγει από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα
σφαιρίδια µε τα ονόµατα όλων των Προέδρων Εφετών, τον ορισθέντα από την Ολοµέλεια αριθµό προέδρων εφετών, µετά των
αναπληρωµατικών τους. Ακολούθως, εξάγει από τη δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια µε τα ονόµατα όλων των Εφετών, αριθµό κλήρων ίσο προς το διπλάσιο αριθµό των Εφετών
που πρόκειται να υπηρετήσουν στο Τµήµα Βουλευµάτων. Από
τους κληρωθέντες οι πρώτοι κατά σειρά της κλήρωσης µέχρι τη
συµπλήρωση του ηµίσεος του όλου αριθµού αποτελούν τα τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπληρωµατικά µέλη του Τµήµατος.
Για τα δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσονται πρόχειρα πρακτικά, σε δύο όµοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται στην
έδρα. Το ένα από αυτά αναρτάται αµέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά κλήρωσής τους τα τακτικά, όταν ελλείπουν,
απουσιάζουν ή κωλύονται.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αµέσως µετά την απολογία του κατηγορουµένου, µπορεί
να τον αφήσει ελεύθερο ή να εκδώσει διάταξη που να του θέτει
περιοριστικούς όρους ή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
προηγούµενου άρθρου, να εκδώσει διάταξη επιβολής κατ' οίκον
περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση ή, αν τα ανωτέρω µέτρα
δεν επαρκούν, να εκδώσει ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολο-
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γηµένο ένταλµα προσωρινής κράτησης, αφού προηγουµένως
και σε κάθε περίπτωση λάβει τη γραπτή σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα. Σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση,
αποφαίνεται το δικαστικό συµβούλιο (άρθρα 305 και 307 στοιχείο
στ’). Η πρόταση του εισαγγελέα υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία
τριών (3) ηµερών και το Συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών. Στο µεταξύ διάστηµα µε διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισµός του
κατηγορουµένου, η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναµου
ταξιδιωτικού εγγράφου του και η απαγόρευση εξόδου του από
τη χώρα.»
3. Μετατροπή ποινής φυλάκισης σε χρηµατική.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του
Ποινικού Κώδικα εφαρµόζεται και στην περίπτωση µετατροπής
ποινών φυλάκισης από τρία έως και πέντε έτη που επιβλήθηκαν
αµετάκλητα µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 4093/2012. Για τη µετατροπή αποφασίζει αµετάκλητα το Δικαστήριο που εξέδωσε την
καταδικαστική απόφαση, ύστερα από κλήτευση του αιτούντος.
Κατά τη µετατροπή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 82
του Ποινικού Κώδικα.
4. Στο άρθρο 39 του ν. 4250/2014 (Α’74) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στους µετατασσόµενους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2, υπαλλήλους µπορεί, σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης του Δικαστηρίου, να ανατίθενται, µε πράξη
του διευθύνοντος το Δικαστήριο, καθήκοντα γραµµατέα της
έδρας.»
Άρθρο 42
1. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007
(Α’ 267) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Κάθε µέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση
µπορεί να προσφύγει στην διαδικασία Διαιτησίας εντός προθεσµίας 60 ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης προς αυτό
της απόφασης του αντισυµβαλλόµενου Μέρους επί της ένστασης ή της άπρακτου παρόδου της δίµηνης προθεσµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
µε την κατάθεση αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Η αίτηση αυτή περιέχει
σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισµό Διαιτητή για λογαριασµό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται
υποχρεωτικά προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον προσφεύγοντα.
6. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές. Το κάθε Μέρος θα ορίζει έναν Διαιτητή. Ο ορισµός Διαιτητή
από τον καθ' ου η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον
προσφεύγοντα, προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον προσφεύγοντα και προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον καθ' ου.
Σε περίπτωση µη διορισµού Διαιτητή από τον καθ' ου η αίτηση
εντός οκτώ (8) ηµερών από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης
περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο δεύτερος Διαιτητής
ορίζεται για λογαριασµό του καθ’ ου από τον Πρόεδρο του
Αρείου Πάγου, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του αιτούντος.
7. Ο επιδιαιτητής ορίζεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες δύο διαιτητές εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών
από τον κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του παρόντος ορισµό του διαιτητή του καθ' ου και γνωστοποιείται εντός πέντε (5)
ηµερών στα διάδικα µέρη. Ως επιδιαιτητές ορίζονται: α) ανώτατοι
δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία ή µη και β) ο Πρόεδρος της
Ενιαίας
Ανεξάρτητης
Αρχής
Δηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εφόσον είναι νοµικός. Σε περίπτωση που εντός
της κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενης προθεσµίας οι δύο διαιτητές δεν συµφωνήσουν στον ορισµό του επιδιαιτητή, επιδιαιτητής
ορίζεται ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος δύναται αντ’
αυτού να ορίσει ως επιδιαιτητή ένα από τα προαναφερόµενα
πρόσωπα, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από σχετικό αίτηµα
οποιουδήποτε µέρους. Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής επιδιαιτητή εφαρµόζεται και για όσες διαφορές έχουν υπαχθεί στη διαδικασία επίλυσης διαφορών µε την απόφαση της παραγράφου
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3 του παρόντος και για τις οποίες δεν έχει οριστεί επιδιαιτητής
µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσµίες της παρούσας παραγράφου αρχίζουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έργων (κ.ν.
3669/2008, Α’116) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε τις οποίες εγκρίνεται η δηµοπράτηση δηµοσίων έργων
µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή και οι οποίες έχουν εκδοθεί
µέχρι τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης του δεύτερου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου, παραµένουν σε ισχύ µέχρι
τις 31.12.2014, ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί οι φάκελοι προσφορών των σχετικών δηµοπρασιών.»
Άρθρο 43
1. Όρια Εφηµεριών Ιατρών ΕΣΥ και σχετικά θέµατα
Τα εδάφια i έως νi της περίπτωσης Α’ της παρ. 11 του άρθρου
45 του ν. 3205/2003 (Α’297), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
4 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), την παρ.3 του άρθρου 62 του ν.
3918/2011 (Α’31), την παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011
(Α’150) και την παρ. α’ του άρθρου 99 του ν. 4182/2013 (A’185),
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«i. Οι ειδικευόµενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενεργές εφηµερίες κάθε µήνα (5 Καθηµερινές, 1
Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα).
ii. Στη Γ’ ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές
λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το
ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφηµερίες, εκ των οποίων πέντε
(5) ενεργές εφηµερίες (3 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή Εξαιρέσιµη ηµέρα) και δύο (2) εφηµερίες ετοιµότητας καθηµερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε
έντεκα (11) εφηµερίες, εκ των οποίων επτά (7) ενεργές εφηµερίες (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα)
και τέσσερις (4) εφηµερίες ετοιµότητας καθηµερινές.
iii. Στην Β’ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές
λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το
ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφηµερίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφηµερίες (2 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα) και τρεις (3) εφηµερίες ετοιµότητας
καθηµερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφηµερίες, εκ των οποίων πέντε (5) ενεργές
εφηµερίες (3 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη
ηµέρα) και δύο (2) εφηµερίες ετοιµότητας καθηµερινές.
iv. Στην A’ ζώνη οι Διευθυντές λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6)
εφηµερίες, εκ των οποίων τρεις (3) ενεργές εφηµερίες (1 Καθηµερινή, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα) και τρεις (3)
εφηµερίες ετοιµότητας καθηµερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευµένοι
ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει
το ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6) εφηµερίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφηµερίες (2 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα) και δύο (2) εφηµερίες ετοιµότητας
καθηµερινές. Για τους Συντονιστές Διευθυντές της Α’ ζώνης
ισχύει η περίτωση Η’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α’ 43). Οι
ειδικευµένοι ιατροί όλων των βαθµιδών ανεξαρτήτως ζώνης,
πραγµατοποιούν τόσες εφηµερίες, ενεργές ή µεικτές ή ετοιµότητας, όσες απαιτούν οι ανάγκες του τµήµατός τους και έως το
ποσό της ανώτατης αποζηµίωσης, όπως αυτό ορίστηκε στα εδάφια ii έως iv.
v. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες
λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το
ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενεργές εφηµερίες κάθε µήνα
(5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα).
vi. Τα µέλη Δ.Ε.Π. λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που δεν
υπερβαίνει τις προβλεπόµενες στην Α’ Ζώνη εφηµερίες και ως
εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία µε τους Επιµελητές Β’, οι Επί-

κουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία µε τους Επιµελητές Α’, οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε αντιστοιχία µε τους Διευθυντές και οι
Καθηγητές σε αντιστοιχία µε τους Συντονιστές Διευθυντές.»
Η παρούσα ισχύει αναδροµικά από 10.9.2013, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4182/2013.
2. Τροποποίηση του ν. 4238/2014
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011, η οποία
προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 4238/2014,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς της ως άνω παραγράφου αρχίζει από 1.7.2014. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες έως 30.6.2014
εξετάζονται από αυτές.»
Άρθρο 44
Ρύθµιση θεµάτων
του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
Στο άρθρο 16 του ν. 4186/2013 (Α’193) επέρχονται oι κάτωθι
τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 1 και στην τρίτη περίοδο, η φράση «και
στη δηµιουργία και λειτουργία της Τράπεζας Θεµάτων Εξετάσεων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας, σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Π.»
αναδιατυπώνεται ως εξής: «και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεµάτων Εξετάσεων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας, σε συνεργασία
µε το Ι.Ε.Π..»
2. Η παράγραφος 2 αναριθµείται ως παράγραφος 2Α.
3. Στην παράγραφο 2Α, η περίπτωση α’ αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«α) την έγκριση της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.».
4. Στην παράγραφο 2A και στην περίπτωση η’ διαγράφονται
οι πρώτες τρεις (3) λέξεις.
5. Στην παράγραφο 2Α, στην περίπτωση ι’, στη δεύτερη περίοδο και µετά τη φράση «τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» προστίθεται φράση ως εξής:
«ή εφόσον αυτός ελλείπει, τον εκάστοτε Διευθυντή Σπουδών
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».
6. Μετά το τέλος της παραγράφου 2Α προστίθεται επιπλέον
παράγραφος 2Β ως εξής:
«α) Ειδικά και µόνο για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 20142015 και για τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των
ΓΕΛ που προβλέπονται στο π.δ. 60/2006 (Α’65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στη Φ.253/155439/Β6/2009 υ.α. (Β’2544),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων
των ΕΠΑΛ που προβλέπονται στο ν. 3748/2009 (Α’29), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών
µαθηµάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που προβλέπονται στη Φ.
253/128314/Β6/2002 υ.α. (Β’1538), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και των πανελλαδικών εξετάσεων που προβλέπονται στη
Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ισχύουν οι κείµενες διατάξεις, µε τις οποίες διεξάγονται οι διαδικασίες αυτές, µε τη διαφοροποίηση ότι ο πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.
ασκεί την εποπτεία στις αντίστοιχες προβλεπόµενες Κεντρικές
Επιτροπές Εξετάσεων, στις οποίες δύναται να παρίσταται.
β) Για τις ως άνω διαδικασίες, για την ως άνω χρονική περίοδο
και για τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στις περιπτώσεις β’,
γ’ και δ’ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 που αναφέρονται σε κεντρικό επίπεδο, θα ζητείται η γνώµη του προέδρου του Ε.Ο.Ε..»
7. Στο τέλος της παραγράφου 2Β προστίθεται παράγραφος
2Γ ως εξής:
« Ειδικά και µόνο για το σχολικό έτος 2013-2014, ο Ε.Ο.Ε. δεν
εµπλέκεται στις διαδικασίες των προαγωγικών εξετάσεων της
Α’Λυκείου και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεµάτων Εξετάσεων
Διαβαθµισµένης Δυσκολίας.»
8. Στην παράγραφο 3, στην περίπτωση β’, να προστεθεί στο
τέλος η φράση «ή όταν ελλείπει τον νόµιµο αναπληρωτή του».
9. Στην παράγραφο 3, η περίπτωση δ’ να αναδιατυπωθεί ως
εξής:
«Ένα µέλος ΔΕΠ Πανεπιστηµίου ή ένα µέλος ΕΠ ΤΕΙ της
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χώρας ή της αλλοδαπής ανά Οµάδα Προσανατολισµού Επιστηµών.»
10. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 αναδιατυπώνεται ως
έξης:
«Έναν Σχολικό Σύµβουλο ανά Οµάδα Προσανατολισµού Επιστηµών.»
11. Στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 προστίθεται στο
τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον αυτός ελλείπει, τον εκάστοτε
Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή τον νόµιµο
αναπληρωτή του.»
12. Στην περίπτωση ζ’της παραγράφου 3 προστίθεται στο
τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον ελλείπει τον νόµιµο αναπληρωτή του.»
13. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«4.α) Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα µέλη των περιπτώσεων γ’, δ’ και ε’ της
προηγούµενης παραγράφου. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται
από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, οι
οποίοι συνεπικουρούνται από ειδική τριµελή επιτροπή δύο µελών
ΔΕΠ Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής και έναν σχολικό σύµβουλο
Δ.Ε., τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τις περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται και αναπληρωµατικά µέλη. Για τις περιπτώσεις
γ’ και δ’ της προηγούµενης παραγράφου και σε περίπτωση µη
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, τα µέλη προτείνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής και
την ειδική τριµελή επιτροπή και ο ορισµός τους επικυρώνεται
από το Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.»
14. Η περίπτωση γστ’ της παραγράφου 6 καταργείται.
15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 τροποποιείται ως
εξής:
«Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ο
Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών
της. Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής µπορεί να εξουσιοδοτούνται άλλα µέλη ή άλλα όργανά της να υπογράφουν «µε εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις.»
16. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 45
Θέµατα Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
1. Στο εδάφιο α’, της παραγράφου 3, του άρθρου 3, του ν.
4186/2013 (Α’ 193) µετά τη φράση «Τα γραπτά διορθώνονται από
τον οικείο διδάσκοντα» προστίθεται κείµενο ως εξής: «Όλα τα
θέµατα για τα µαθήµατα επιλογής της Α’ τάξης Ηµερησίου και
των Α’ και Β’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου: Εφαρµογές
Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και Καλλιτεχνική Παιδεία,
καθώς και για όλα τα µουσικά µαθήµατα των Μουσικών Λυκείων,
για τα µαθήµατα κατευθύνσεων όλων των τάξεων Λυκείου των
Καλλιτεχνικών σχολείων ορίζονται από τον οικείο διδάσκοντα ή
τους διδάσκοντες.»
2. Τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) περί
«Προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα»
ισχύουν και για τις πράξεις που αφορούν τα µέλη της Κεντρικής
Επιστηµονικής Επιτροπής της Τράπεζας Θεµάτων Εξετάσεων και
τα µέλη των Επιστηµονικών Επιτροπών των Εξεταζόµενων Μαθηµάτων που συγκροτούνται από το ΙΕΠ στο πλαίσιο εφαρµογής
των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3, και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α’193) για προφανείς
λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας των ενεργειών των εν λόγω οργάνων. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισµό, τις µετακινήσεις και τις αµοιβές των µελών και
περιέχουν δεδοµένα που αφορούν στην ταυτότητά τους, δηµοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραµµα Διαύγεια αµέσως µετά
τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εξετά- σεων.
3. Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’193) προστί-
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θεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. α) Για το σχολικό έτος 2013-2014 δεν εφαρµόζεται η τράπεζα θεµάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
για τους µαθητές των Εκκλησιαστικών Λυκείων στα υποχρεωτικά
µαθήµατα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, καθώς και
για τους µαθητές που φοιτούν σε Μειονοτικά Λύκεια και Μουσουλµανικά Ιεροσπουδαστήρια και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερικού και για τους ρωµαιοκαθολικούς µαθητές που φοιτούν σε
λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωµαιοκαθολικό δόγµα στο εξεταζόµενο µάθηµα των θρησκευτικών. Η εφαρµογή της τράπεζας
δύναται να επεκτείνεται και στους ανωτέρω µε σχετική απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από σχετική
εισήγηση του ΙΕΠ και γνώµη του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (όσον αφορά στα Μειονοτικά Λύκεια και τα
µουσουλµανικά Ιεροσπουδαστήρια) ή του αρµόδιου Συντονιστή
σχολείων του εξωτερικού αντίστοιχα, β) Θέµατα εφαρµογής της
τράπεζας θεµάτων στα ΓΕΛ µπορεί να ρυθµίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ.»
4. Στο τέλος του άρθρου 43, του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«5. α) Δεν εφαρµόζεται η τράπεζα θεµάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους µαθητές των Ειδικών
Επαγγελµατικών Λυκείων και β) Θέµατα εφαρµογής της τράπεζας θεµάτων στα ΕΠΑ.Λ. µπορεί να ρυθµίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση
του ΙΕΠ».
5. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013
(Α’193) διαγράφεται και η περίπτωση γ’ αναριθµείται σε β’.
6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 4186/2013 (Α’193) συγχωνεύονται σε ένα και αντικαθίστανται
ως εξής:
“Γενικό βαθµό προαγωγής σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκόµενων µαθηµάτων του αθροίσµατος του µέσου όρου προφορικής
ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του
µαθητή σε κάθε µάθηµα. Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθµολογίας
των τετραµήνων και της γραπτής, εξάγεται κατά τις ισχύουσες
διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού µέσου όρου ίσου ή ανώτερου
του δέκα (10) σε όλα τα µαθήµατα. Όταν µαθητής δεν πληροί
την προϋπόθεση αυτή αλλά έχει µέχρι σε δύο µαθήµατα κάτω
του δέκα παραπέµπεται σε επανεξέταση το Σεπτέµβριο, οπότε
και προάγεται εφόσον σε όλα τα µαθήµατα έχει βαθµό ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10). Μαθητής που δεν πληροί τις
παραπάνω προϋποθέσεις επαναλαµβάνει τη φοίτηση.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, υστέρα από εισήγηση
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: α. Επανακαθορίζονται
τα µαθήµατα προσανατολισµού της Β’ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα µαθήµατα των οµάδων προσανατολισµού της Γ’ τάξης, καθώς και
τα ωρολόγια προγράµµατα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ.. β. Καθορίζονται τα ωρολόγια προγράµµατα των ηµερησίων γυµνασίων. γ. Καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης
των µαθητών Γενικού Λυκείου. Εξαιρετικά για το σχολικό έτος
2013-2014 για την Α’ τάξη Ηµερησίου και την Α’ και Β’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για το σχολικό έτος 2014-2015 για την
Β’ τάξη Ηµερησίου και τη Γ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο
τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των µαθητών µπορεί να
καθορίζεται µε τροποποίηση των υπαρχόντων προεδρικών διαταγµάτων».
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’193) µετά
τη φράση: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων» προστίθεται η φράση «ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
9. Στην περίπτωση γ’, της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.
4186/2013 (Α’193) διαγράφεται η φράση «η αξιολόγησή της».
10. Στο τέλος της περίπτωσης β’, της παραγράφου 2 του άρ-
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θρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’193) προστίθεται φράση ως εξής:
«και καθορίζονται τα ωρολόγια προγράµµατα του Εσπερινού Γυµνασίου.»
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται περίπτωση ια’:
«ια) Καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Οµάδων
Μαθηµάτων Προσανατολισµού.»
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
(Α’ 193)
µετά τη φράση «του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων»
προστίθεται η φράση «ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
13. Στην αρχή του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α’193) προστίθεται φράση «η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες, οι διακοπές, τα ωρολόγια προγράµµατα των Ηµερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.». Για τα σχολικά έτη
2013-2014 και 2014-2015 η διάρκεια του σχολικού και διδακτικού
έτους, οι περίοδοι διδασκαλίας των µαθηµάτων και διεξαγωγής
των εξετάσεων, οι αργίες και οι διακοπές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
14. Στο εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
(Α’193) διαγράφεται η φράση «η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,».
15. Στην περίπτωση ε’της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν.
4186/2013 (Α’193) αντικαθίσταται η φράση «των ηµερησίων τεχνολογικών λυκείων» µε τη φράση «των ηµερησίων και εσπερινών
επαγγελµατικών λυκείων».
16. Το εδάφιο ι’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
(Α’193) αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) καθορίζονται τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων
όλων των τάξεων των Ηµερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράµµατα των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., η αντιστοιχία
των
διδασκοµένων
µαθηµάτων
και
των
κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α’ και β’, ανάθεση όλων
των τάξεων ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και ρυθµίζονται θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση
και λειτουργία των ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».
17. Τα θέµατα των εδαφίων β’ έως και ι’, της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α’193) ρυθµίζονται µε υπουργική απόφαση ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
18. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α’167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα µε τον αριθµό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι µονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται µε βάση την
αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθµό νηπίων και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε
(25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο αριθµός των µαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν µέσα στα παιδικά
κέντρα µπορεί να είναι µονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα µε τον
αριθµό των νηπίων που φοιτούν και µε βάση την αντιστοιχία µιας
θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.»
19. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Επαγγελµατικού
Λυκείου καταρτίζονται από το I.E.Π., µετά από αιτιολογηµένη
γνώµη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των προγραµµατικών συµφωνιών
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις
επιστηµονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, και περιλαµβάνουν:».
20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και προκειµένου για την οµαλή
διεξαγωγή των προαγωγικών, απολυτηρίων και πανελλαδικών
εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠ.Α.Σ. δύναται να διατίθεται ο
αναγκαίος αριθµός εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων του άρθρου
82 του
ν. 4172/2013 της µη τυπικής εκπαίδευσης στην
τυπική εκπαίδευση.
21. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
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Άρθρο 46
Ρυθµίσεις Θεµάτων Ειδικής Αγωγής
1. Η παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014
(Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι οποίοι προσλαµβάνονται για ΣΜΕΑΕ
και Τµήµατα Ένταξης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως
αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και απασχολούνται τουλάχιστον
16 ώρες εβδοµαδιαίως, λαµβάνουν τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές πλήρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 20132014. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, συµπληρώνουν το προβλεπόµενο από το νόµο
διδακτικό ωράριο εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης µε
την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: σε άλλη ΣΜΕΑΕ, σε
ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται, σε ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική µονάδα ή σε άλλη σχολική µονάδα της
οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε διοικητικό έργο της σχολικής µονάδας που υπηρετούν ή σε όµορη σχολική µονάδα. Η ανωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού
έργου µε όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται από
τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δοµές της ειδικής αγωγής. Τα όσα ανωτέρω υλοποιούνται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παρ. 2
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8), καταργούνται και τίθενται
εδάφια ως εξής: «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγµατοποιούνται αποκλειστικά ως µειωµένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες
εκπαιδευτικούς µειωµένου ωραρίου, η σύµβαση πρόσληψής
τους µπορεί µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να
µετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το
έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, για το ίδιο πρόγραµµα
ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθµίδας εκπαίδευσης. Οι
ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και
ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαµβάνονται για την παράλληλη
στήριξη, εφόσον δε συµπληρώνουν το προβλεπόµενο διδακτικό
τους ωράριο, παρέχουν συµπληρωµατικά υπηρεσίες µε σειρά
προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και σε
άλλους µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β) ενισχυτική διδασκαλία στους µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική µονάδα ή σε άλλη σχολική µονάδα
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ
για τις ειδικότητες που προβλέπεται. Τα ανωτέρω υλοποιούνται
µε αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση
µετατροπής της σύµβασης µειωµένου ωραρίου σε πλήρους
ωραρίου κατά τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονοµάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής
υπουργικής απόφασης.»
3. Στην παρ. 2 περίπτωση α’ του άρθρου 56 του ν. 3966/2011
(Α’ 118) καταργείται, από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
το εδάφιο από τη φράση: «Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω
κλάδων» έως και τη φράση: «έως και τις ώρες υποστήριξης, από
το οικείο ΚΕΔΔΥ.»
4. Για τις ανάγκες δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών και
εφόσον έχουν εξαντληθεί οι αντίστοιχοι πίνακες πρόσληψης προσωπικού των περιφερειακών διευθύνσεων, µπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39 του ν. 4115/2013, µε
ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι διατίθενται
από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δηµόσιες µονάδες υγείας και
τα ΚΕΔΔΥ. Τα ανωτέρω ισχύουν από το σχολικό έτος 2013-2014.
5. Στις περιπτώσεις προγραµµάτων συνεκπαίδευσης για µαθητές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε σχολικές µονάδες Γενικής Εκπαίδευσης που διαθέτουν Τµήµα
Ένταξης, τη διαδικασία για τη µεταφορά των µαθητών αναλαµβάνει η Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εγγραφής κάθε µαθητή. Σε περίπτωση που το
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πρόγραµµα συνεκπαίδευσης διενεργείται σε σχολική µονάδα
άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από αυτή στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο µαθητής, την έγκριση µετακίνησης εκδίδει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ και ΔΕ.
6. Στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) στην
περίπτωση γ’ που ακολουθεί µετά την περίπτωση 2β’, µετά τη
φράση «ΣΔΕΥ» τίθεται η φράση «, καθώς και στις ΣΜΕΑΕ». Τα
ανωτέρω ισχύουν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 20132014.
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή από το σχολικό έτος 2013-2014
του θεσµού των ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39
του ν. 4115/2013
(Α’24) µπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ ακόµα και αν απουσιάζει ένα µέλος τους, λόγω εξάντλησης των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ που τηρούνται στις περιφερειακές
διευθύνσεις εκπαίδευσης.
8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαϊου
2014.
Άρθρο 47
Ρύθµιση Θεµάτων
Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης
1. Στο άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4186/2013 (Α’193) προστίθεται
εµβόλιµο εδάφιο, το οποίο λαµβάνει τον αριθµό ζ’, αναριθµουµένων των λοιπών σε η’ και θ’, ως ακολούθως:
«ζ) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφών και µετεγγραφών
και την έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους».
2. Στο άρθρο 18 του ν. 4186/2013 (Α’193) προστίθεται εµβόλιµη παράγραφος, η οποία λαµβάνει τον αριθµό 3, αναριθµούµενης της νυν παραγράφου 3 σε 4, ως ακολούθως:
«3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόµενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι
απόφοιτοι άλλων δοµών εκπαίδευσης - κατάρτισης, δύνανται να
κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόµενοι από τα
µαθήµατα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών και ύστερα από έγκριση της
Γ.Γ.Δ.Β.Μ..»
3. Oι παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 23 του
ν.
4186/2013 (Α’193) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 120 ηµεροµίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυµούν, µε υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του
εξαµήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέµεται η Βεβαίωση
Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την ολοκλήρωση των τεσσάρων
εξαµήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον
40 ηµεροµίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσµετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυµούν, µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1996.» και
«7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξάµηνα, επιµερισµένη σε τέσσερα (4) εξάµηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών
ειδικότητας, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών και σε ένα εξάµηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά
το χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθµιας
µη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθµίδας ή ΣΕΚ. Το πέµπτο εξάµηνο Πρακτικής
Άσκησης δυναται να λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου
και του τέταρτου εξαµήνου φοίτησης. Ο µέγιστος αριθµός ανά
εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόµενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και µεικτά µαθήµατα.»
4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
4186/2013 (Α’193) αντικαθίστανται ώς εξής:
«Υποδιευθυντής τοποθετείται σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και
ΚΔΒΜ. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ µε περισσότερους από εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές τοποθετείται και δεύτερος υποδιευθυντής.»
5. Το εδάφιο α’ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013
(Α’193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«α. Ευθύνεται για τη διοικητική λειτουργία και οικονοµική διαχείριση των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.»
6. Το τελευταίο εδάφιο α’ της παρ. 10 του άρθρου 27 του ν.
4186/2013 (Α’193) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜ.»
7. Στο άρθρο 44 του ν. 4186/2013 (Α’193) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης εκδίδεται ο Κανονισµός Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α’188), τα οποία
υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης. Με τον
ανωτέρω Κανονισµό ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν
στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ΣΔΕ, στις βασικές
αρχές και τα χαρακτηριστικά τους, στα προγράµµατα εκπαίδευσης και στη διάρκειά τους, στη διοίκηση και στελέχωση, στη µοριοδότηση των εκπαιδευτών, στην αξιολόγηση και
αυτοαξιολόγηση δοµών, προγραµµάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους,
στη διαδικασία και στον τρόπο εγγραφών και µετεγγραφών, στην
έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στα υπηρεσιακά έντυπα και οποιαδήποτε λοιπά θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα
τα οποία αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.»
8. Στο άρθρο 47κ του ν. 4186/2013 (Α’193) καταργούνται οι
παράγραφοι 1 και 4, αναριθµούµενων των λοιπών σε 1, 2, 3, 4.
9. Στο άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (Α’24) αντικαθίσταται η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 ως ακολούθως:
«1. α) Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του
άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α’188) τα οποία ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης.»
10. Από τα ταµειακά διαθέσιµα του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α’63), τα οποία µεταφέρθηκαν στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης για τις
λειτουργικές ανάγκες των δηµοσίων Ι.Ε.Κ., βάσει του άρθρου 54
παράγραφος 5 περίπτωση α’ του ν. 3966/2011 (Α’118), τµήµα
αυτών που αφορά καταβληθέντα δίδακτρα υποψηφίων καταρτιζόµενων για το 2010, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν εκπαιδεύτηκαν, είναι δυνατόν να επιστραφούν στους δικαιούχους, ως
αδικαιολογήτως καταβληθέντα, από το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι δικαιούχοι επιστροφής των ανωτέρω διδάκτρων υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης εντός ενός (1) µηνός από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου: α) το παραστατικό ή νόµιµο
αντίγραφο της καταβολής των διδάκτρων, β) υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ποσό
καταβολής, ο φορέας στον οποίο κατεβλήθησαν τα δίδακτρα
(Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η αιτία καταβολής τους. Η εκκαθάριση των
ανωτέρω επιστροφών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα γίνει µετά από έγκριση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και αποστολή τους στο φορέα εκκαθάρισης.
11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πιστοποίηση των προγραµµάτων σπουδών γίνεται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει των προγραµµατικών συµφωνιών του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις επιστηµονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, µε τη σύµφωνη γνώµη
του I.E.Π..»
12. Κυρώνεται από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως η αριθµ. ΓΠ/20082/23.12.2012 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Σύστηµα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β’2844), καθώς και η αριθµ.
Β/2387/17.1.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. ΔΠ/13515/24.5.2013 όµοια απόφαση
και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
13. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαϊου
2014.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 48
Ρυθµίσεις Ιδιωτικών Σχολείων
1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών
σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων»
(Α’244) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ηµερών, για την
παροχή υπηρεσιών µορφωτικού, επιµορφωτικού, πολιτιστικού,
ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον
οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης
και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των
ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.»
2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
ν.
4093/2012 (Α’ 222) καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
α) τα άρθρα 64, 71, 72, 73, 74, 76 και 77 του α.ν. 2545/1940
(Α’287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φρόντιστηρίων και Οικοτροφείων»,
β) το άρθρο 10 του ν. 682/1977 (Α’244) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,
γ) το άρθρο 1 του α.ν. 284/1968 (Α’32) «Περί κυρώσεως της
υπ’ αριθµ. 158379 (Α’1025) 4.11.1967 υπουργικής αποφάσεως
περί χαρακτηρισµού των Σχολών Ξένων Γλωσσών ως φροντιστηρίων»,
δ) η υ.α. Φ.621.32/129/70882/12.4.1975 (Β’423) «Περί κριτηρίων φροντιστηρίων»,
ε) η υ.α. Φ.42301/8.4.1978 (Β’405) «Περί αντικαταστάσεως της
Φ.621.32/129/70882 αποφάσεως περί κριτηρίων Φροντιστηρίων»,
στ) οι παράγραφοι 59, 60, 61 και 65 της υ.α. ΣΤ/56/13.11.2000
(Β’1409) «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή
Υπουργού» στους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των
Νοµών και Νοµαρχιών»,
ζ) οι παράγραφοι 2, 4, 5 και στην παράγραφο 10 η φράση «των
φροντιστηρίων» του άρθρου 20 και στην παράγραφο 30 η φράση
«των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών» του άρθρου 24 της υ.α. Φ.
353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (Β’ 1340) «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών
µονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
η) η υ.α.46508/10.5.1976 (Β’661) «Περί προσλήψεως αλλοδαπών υπό φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών», όπως τροποποιήθηκε
µε τις υπουργικές αποφάσεις Δ5/5284/26.10.1983 (Β’641) και
Δ5/6480/17.12.1985 (Β’832).
3. Στην υποπαράγραφο Θ.18 της παραγράφου Θ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 και στην περίπτωση 7 που προσετέθη
µε το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 4229/2014, η φράση «έως την 31η
Δεκεµβρίου 2013» αντικαθίσταται από τη φράση «έως τη 15η Ιουλίου 2014».
4. Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α’ και του υποστοιχείου
α.ι της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ’ τού άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 περίπτωση α’ του άρθρου 30
του ν. 4111/2013, µετά τη φράση «επικαιροποιούνται» προστίθεται η φράση «από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».
5. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ3 του ν.
4093/2012, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 30
του ν. 4111/2013, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο µέχρι τη λήξη
του πρώτου τριµήνου του ηµερολογιακού έτους εντός του
οποίου πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολείο, προκειµένου οι µονάδες εκπαίδευσης να λειτουργήσουν από το επόµενο σχολικό έτος.»
6. Οι σύζυγοι ή συγγενικά πρόσωπα µέχρι δευτέρου βαθµού
συγγενείας φυσικού προσώπου που ήταν ολικώς ή µερικώς κά-

τοχος αδείας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συµµετέχοντας σε εταιρικό σχήµα
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, αιτούνται έκδοση νέας άδειας
προκειµένου να λειτουργήσουν στην ίδια διεύθυνση εντός της
εποµένης διετίας ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, υποχρεούνται στην προσκόµιση του εντύπου υπεραξίας του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.
7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 49
Ρύθµιση Αρµοδιότητας Συµβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)
1. Το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, και άλλες διατάξεις»,
(Α’78) είναι αρµόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελµατικής
ισοδυναµίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης τρίτων
χωρών της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3696/2008 (Α’177) και των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της
περίπτωσης β' της ιδίας παραγράφου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 23 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’18).
Κατά τα λοιπά το Σ.Α.Ε.Π. εφαρµόζει αναλογικά τη διαδικασία
του π.δ. 38/2010.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 50
Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7
του ν. 4142/2013 µε τις οποίες συµπληρώθηκε το άρθρο 7 του ν.
4009/2011 στους εισαχθέντες έως και το ακαδηµαϊκό έτος 20122013 στα τµήµατα των καταργηθέντων Πανεπιστηµίων Δυτικής
και Στερεάς Ελλάδας απονέµεται ο τίτλος των πανεπιστηµίων
στα οποία, τα τµήµατα των ιδρυµάτων αυτών έχουν ενταχθεί ή
µε τµήµατα των οποίων έχουν συγχωνευθεί. Ο οικείος πρύτανης
των τελευταίων υπογράφει τους τίτλους σπουδών και διενεργεί
την ορκωµοσία των αποφοίτων. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται
αναλόγως και για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των καταργηθέντων ιδρυµάτων
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 51
Θέµατα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
1. Ειδικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, στους
υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Αίτηση-Δήλωση για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των
Επαγγελµατικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του
αριθµού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τµήµατα και
εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των ΤΕΙ, και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
2. Οι θέσεις αυτές καταλαµβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της
περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’
118).
3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υποψηφίους
των πανελλαδικών εξετάσεων των ηµερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. οµάδα Β’ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων
των ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ. οµάδα Α’ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.-οµάδα Β’ δίνεται το δικαίωµα να
διεκδικήσουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α’ µείνουν
κενές, µε αίτησή τους µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων, σύµ-
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φωνα µε τα επιστηµονικά πεδία που µπορούν να δηλώσουν µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία,
δ) κατά τον προσδιορισµό
των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της
ακέραιης µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από
το µισό της ακέραιης µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη, εκτός εάν
µηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει µία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
4. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’188), η οποία προστέθηκε µε την παρ.
11 περίπτωση β’ του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’118), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4071/2012
(Α’85), καταργείται. Τα εννέα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997 διαγράφονται.
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ.
2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’90) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α’ της παρ. 11 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν µε το σύνολο των µορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος
µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από µία σχολές ή τµήµατα
εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη τη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στη δήλωσή του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση
µε τις άλλες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.»
6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 52
Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 10%
1. Στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α’193) και στην παράγραφο
33 αυτού, στο πρώτο εδάφιο µετά τη φράση «οι οποίοι επιθυµούν
να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τµήµα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση» διαγράφεται το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.» και τίθεται η φράση «των Πανεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνοµικής και
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και της Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού». Στο ίδιο εδάφιο και µετά τη φράση «µε βάση τη βαθµολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα» προστίθεται η φράση «των ηµερήσιων
Λυκείων» ενώ στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, µετά
τη φράση «που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα», προστίθεται η φράση «των ηµερήσιων Λυκείων».
Στην ίδια παράγραφο, µετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων
και σε όσους είχαν συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις
των ηµερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθµού εισακτέων κατανέµονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους
του έτους 2013 σε ποσοστό 60%.»
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 53
Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής
Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών
1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες σε θέση
εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
1910/1944 (Α’229), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρ-
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θρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω
πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυµελών οικογενειών µε τρία
ζώντα τέκνα από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων άγαµων µητέρων µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα
τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) µε αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου,
µετα- πτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού διαφορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους, γ.β.)
ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαµης
µητέρας µε ένα ή δύο µη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) µε γονείς,
τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή πάσχουν από
µυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόµων
ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα
σε αναπηρία άνω του 67%, γ.δ.) τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
1897/1990 (Α’ 120), γ.ε.) πολύδυµα τέκνα εφόσον συµµετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη µεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα Πανεπιστηµίου, εφόσον
πέτυχαν σε Πανεπιστήµιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..
2. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υποδοχής.
3. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική
αίτηση προς το Τµήµα υποδοχής.
4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη µεταφορά
της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων
Σχολών, Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών,
καθώς και τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά
υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.ΔΙ.Π. η
οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών από
την περιέλευση σε αυτή του ερωτήµατος του Υπουργού.
6. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά
στους επιτυχόντες που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 και εντεύθεν.
7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 54
Μετακίνηση Προϊσταµένων
Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
δύναται να µετακινούνται οι Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευµάτων σε αντίστοιχες θέσεις φορέων και υπηρεσιών εν γένει αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µέχρι τη µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους ή την επιλογή νέων Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 55
Προσωπικό Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
1. Τα προβλεπόµενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1
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της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’32) εφαρµόζονται
και για τα υπηρετούντα µέλη των κατηγοριών ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π.
των Τ.Ε.Ι.. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί µέχρι την έκδοση του
προβλεπόµενου από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, προεδρικού διατάγµατος την κατά το χρόνο της
ένταξής του βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση.
2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.
4235/2014 (Α’32), οι θέσεις των µελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.
του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, των µόνιµων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. µετατρέπονται
αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεποµένων στο
άρθρο 29 του
ν. 4009/2011 µελών κατηγορίας ΕΔΙΠ. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ διατηρούν την κατά το χρόνο της ένταξής τους
βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση έως την έκδοση του
προβλεπόµενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011
προεδρικού διατάγµατος και του προβλεπόµενου Οργανισµού
του Ιδρύµατος.
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 (Α’195) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η χρονική προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας του πρώτου
εδαφίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων λόγο κατάργησης του Τµήµατος που υπηρετούσαν.»
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 56
Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
1. Το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Ιονιων Νήσων µετονοµάζεται σε Τµήµα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων µε έδρα το Αργοστόλι και
εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Το Τµήµα δέχεται εισακτέους από το ακαδηµαϊκό
έτος 2014-2015 και εφεξής. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη
των προεδρικών διαταγµάτων 103/2013 (Α’136) και 94/2013
(Α’132) που αντίκεικαι στην παρούσα διάταξη καταργείται.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 57
Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α’159) όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013
(Α’ 67) η φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος
2014-2015» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2016-2017».
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 58
Θέµατα Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης
1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α' 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κάθε είδους έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία των
Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης και της Κεντρικής Επιτροπής
Αθλητικών Τάξεων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
2. Οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο
λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων και
αφορούν στην αποπληρωµή των τιµολογίων µεταφοράς των µαθητών-αθλητών των Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης, µπορούν να καταβληθούν στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των

προϋποθέσεων και της διαδικασίας του Δηµόσιου Λογιστικού,
εφόσον, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΚΕΑΤ, προκύπτει
ότι οι δαπάνες αυτές ήταν άµεσες και επιτακτικές για την αντιµετώπιση των λειτουργικών της αναγκών και εφόσον εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου
2014.
Άρθρο 59
Η προθεσµία αναστολής λήψης αναγκαστικών µέτρων του
εδαφίου 1 της παρ. A’ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως
ισχύει, παρατείνεται µέχρι τις 30.6.2017.
Από 1.7.2017 παύει η περίοδος αναστολής και τυχόν υπόλοιπο
οφειλής θα εντάσσεται αυτοδίκαια στις ισχύουσες κατά την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις τµηµατικής καταβολής, χωρίς απώλεια
τυχόν ευεργετηµάτων.
Άρθρο 60
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Βοσκή - Υλοτοµία
1. Το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 103
Βοσκότοποι - Ρύθµιση της βοσκής
1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή µη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης µε θαµνώδη ή αραιά δενδρώδη µορφή ή και µικτή, οι οποίες δύναται
να χρησιµοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων.
Για τις ανάγκες εφαρµογής κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων, για τις δηµοσίου χαρακτήρα ανωτέρω εκτάσεις δηµιουργείται, κατ' έτος, αντίστοιχος θεµατικός χάρτης στο Σύστηµα
Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS-GIS), ο οποίος εγκρίνεται µε
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ο ανωτέρω θεµατικός χάρτης αφορά αποκλειστικά και
µόνον στην εφαρµογή των κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία και διαχείριση
των εκτάσεων αυτών σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.
Η προστασία και διαχείριση των βοσκοτόπων, στους οποίους
υπάγονται και εκτάσεις που έχουν χαρακτήρα βοσκότοπου των
ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012, γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις επόµενες παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος.
2. Η χρήση της βοσκής εντός των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία ασκείται ελεύθερα, στο βαθµό που
δεν παρεµποδίζεται η φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, καθώς και
οι παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονοµικές, αισθητικές και
λοιπές λειτουργίες των οικοσυστηµάτων που συγκροτεί η φυόµενη στις ανωτέρω εκτάσεις βλάστηση, η προστασία και διαχείριση των οποίων διέπεται από τις κείµενες για κάθε κατηγορία
των ανωτέρω εκτάσεων διατάξεις.
3. Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
που εκδίδεται µετά από εισήγηση της καθ’ ύλην αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζονται τα κριτήρια για την κατάταξη των βοσκήσιµων ακινήτων
σε ζώνες χαµηλής, µεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας, τα
στρέµµατα που αναλογούν ανά ζωική µονάδα ανάλογα µε τη βοσκοϊκανότητα του βοσκοτόπων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Γεωπόνος και δασολόγος που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιµη έκταση και στην
οικεία Διεύθυνση Δασών συντάσσουν έκθεση αυτοψίας µε την
οποία προσδιορίζουν, µε βάση τα κριτήρια της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης, αν η έκταση ή τµήµατα αυτής κατατάσσονται σε ζώνη χαµηλής, µεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας.
4. Η βοσκή εντός των ανωτέρω εκτάσεων, στις οποίες αυτή
δεν έχει απαγορευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ασκείται επί τη βάσει διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για µεν τις
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ιδιωτικές εκτάσεις µερίµνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δηµόσιες, µερίµνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση δε αδυναµίας των τελευταίων, από την αρµόδια
Περιφερειακή Ενότητα και εγκρίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από εισήγηση του αρµόδιου Δασάρχη και του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, αν πρόκειται για βοσκήσιµες εκτάσεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στο ανωτέρω σχέδιο ρυθµίζεται χωρικά η βοσκή, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες και τις προκύπτουσες χρήσεις, καθώς και τη
βοσκοϊκανότητα της περιοχής και µελετάται η αναβάθµιση των
βοσκήσιµων εκτάσεων προς εξυπηρέτηση της σκοπούσας χρήσης. Κατασκευές ή εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από τα
διαχειριστικά σχέδια για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του
βοσκότοπου, των κτηνοτροφών και την καλύτερη διαβίωση των
ζώων, είναι επιτρεπτές.
Για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων χρήσης λαµβάνονται
υπόψη τα δικαιώµατα των αποκαταστηθέντων κτηνοτρόφων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4061/2012.
5. Τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρόφους, επί
των επιτρεποµένων σύµφωνα µε το εγκριθέν διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης δηµοσίων και εποικιστικών χορτολιβαδικών εκτάσεων, κατανέµονται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες,
ύστερα από εισήγηση των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων.
6. Οι δικαιούχοι τη βοσκή κτηνοτρόφοι για τις δηµόσιες και
εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις καταβάλλουν µίσθωµα για
τη χρήση της βοσκής, το ύψος του οποίου ως και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια µε τη µίσθωση, καθορίζεται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το ανωτέρω
µίσθωµα κατατίθεται υπέρ του Δήµου στη διοικητική περιφέρεια
του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασµό του,
µε την υποχρέωση διάθεσής του αποκλειστικά για τη συντήρηση
και την κατασκευή έργων υποδοµής του βοσκοτόπου, καθώς και
για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Οι αποκατεστηµένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
7. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο των προβλεπόµενων στην παράγραφο 4 του παρόντος διαχειριστικών σχεδίων
βόσκησης.»
2. Σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από την ισχύ του
παρόντος νόµου οφείλεται να καταρτιστούν προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης των περιοχών της χώρας στις οποίες
υφίσταται καθεστώς βοσκής. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγραφές και το
περιεχόµενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
Τα προσωρινά σχέδια βόσκησης αντικαθίστανται υποχρεωτικά
από οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ετών, που αρχίζει από το πέρας της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία των τριών ετών δεν είναι δυνατή η βοσκή των
βοσκήσιµων εκτάσεων που εποπτεύει η δασική υπηρεσία χωρίς
την ύπαρξη των εγκεκριµένων οριστικών διαχειριστικών σχεδίων
βόσκησης. Κατ’ εξαίρεση, δύναται µετά τη λήξη της ταχθείσας
προθεσµίας των τριών (3) ετών να υπαχθούν κατά τα ανωτέρω
οριζόµενα σε καθεστώς βόσκησης και περιοχές που δεν βόσκονταν, µετά από αίτηµα των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,
υπό την προϋπόθεση της κατάρτισης και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις περιοχές αυτές.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Με δασική αστυνοµική διάταξη βοσκής, που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από το δασάρχη απαγορεύεται η βοσκή παντός
ζώου σε έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα.»
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 107 του ν.δ. 86/1969 (Α’
7) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στις κηρυγµένες αναδασωτέες εκτάσεις λόγω πυρκαγιάς,
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που υπέρκεινται χωριών ή συνοικισµών ή βρίσκονται εντός λεκανών σχηµατισµού χειµάρρων, απαγορεύεται η βοσκή, των µεν
προβάτων και των µεγάλων ζώων το λιγότερο επί πενταετία, των
δε αιγών το λιγότερο επί επταετία από την ηµέρα της πυρκαγιάς.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου και σε
άλλες αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς εκτάσεις, εφόσον επήλθε
πλήρης αναγέννηση µετά την πυρκαγιά, δύναται να ρυθµίζεται ο
χρόνος της απαγόρευσης της βοσκής των κτηνοτροφικών ζώων
αναλόγως των σταθµολογικών συνθηκών του οικοσυστήµατος,
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από εισήγηση του αρµοδίου Δασάρχη και
σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή Συντονισµού και Επιθεώρησης
Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δια της βοσκής αυτών δεν κινδυνεύει η επελθούσα αναγέννηση των δασικών οικοσυστηµάτων και η οµαλή
αποκατάστασή τους.»
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 110
του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «πλην των
κειµένων στις νησιωτικές περιοχές του νοµού αυτού».
6. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 63 του ν.δ.
86/1969 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δικαιώµατα κάρπωσης που ασκούνται µε βάση εγκεκριµένες
διαχειριστικές µελέτες ή πίνακες υλοτοµίας από κτηνοτρόφους
στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που διατέθηκαν σε αυτούς για
την αποκατάστασή τους µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας διατηρούνται µέχρι τη λήξη ισχύος των διαχειριστικών µελετών ή των πινάκων υλοτοµίας και µόνο.»
Άρθρο 61
1. Οι µισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 (Α’
30) και βρίσκονται στην Κεντρική Δηµοτική Αγορά (Βαρβάκειος
Αγορά) του Δήµου Αθηναίων και έληξαν ή λήγουν οποτεδήποτε,
παρατείνονται για έξι (6) έτη µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αθηναίων και µε απευθείας σύναψη σύµβασης παράτασης της µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο στο µίσθιο
µισθωτή, εφόσον αυτός τηρεί τους όρους της σύµβασης. Το µηνιαίο µίσθωµα στις παραπάνω παρατάσεις δεν µπορεί να συµφωνηθεί κατώτερο από το προσαυξηµένο κατά πέντε τοις εκατό
(5%) καταβαλλόµενο κατά τον τελευταίο χρόνο µίσθωµα και
έκτοτε αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του ετήσιου
πληθωρισµού, όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε έτος από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
2. Η παράγραφος 1α του άρθρου 23 του ν. 3728/2008 (Α’258)
καταργείται.
Άρθρο 62
Ρύθµιση θεµάτων Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή αποσπάται µόνιµος
υπάλληλος του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ, που έχει
υπηρετήσει σε θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, διαθέτει υψηλή επιστηµονική κατάρτιση προκύπτουσα
από µεταπτυχιακούς τίτλους, µε πενταετή τουλάχιστον εµπειρία
σε υπηρεσίες επιθεώρησης του Δηµοσίου και που έχει διακριθεί
για την επαγγελµατική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και
το ήθος του.
Ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται και διορίζεται από τον
Υπουργό Υγείας για τετραετή θητεία.
Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. καθορίζονται στα τέσσερα πέµπτα των αποδοχών του Γ.Ε.Δ.Δ. συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων, ενώ το ύψος των δαπανών
µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης,
προσδιορίζονται αντίστοιχα.
Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή γίνεται µε την τοποθέτηση Επιθεωρητών, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 5 ως προϊσταµένων των αντιστοίχων
τοµέων δράσης του Σώµατος.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2920/2001, ως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Επιθεωρητή» µετά τις λέξεις «Η απόσπαση» και πριν τις λέξεις «των
Επιθεωρητών».
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
2920/2001, ως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Επιθεωρητή» µετά τις λέξεις «Η πλήρωση των θέσεων» και πριν τις
λέξεις «των Επιθεωρητών».
4. Η περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001
καταργείται.
5. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2920/2001, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. εξοµοιώνεται υπηρεσιακά µε Γενικό Διευθυντή των Κεντρικών Υπηρεσιών των
Υπουργείων.»
6. Από το άρθρο 2 του ν. 4118/2013 «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών
του κοινωφελούς µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και άλλες διατάξεις»
(Α’ 32) το οποίο αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων
β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 «Σώµα
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και
άλλες διατάξεις» (Α’131) απαλείφονται οι λέξεις «και ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου».
Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
H ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, ......................................... 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

8. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

11. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στη συζήτηση
του προηγούµενου νοµοσχεδίου. Μπαίνουµε στον κατάλογο των
εγγεγραµµένων οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης.

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητούµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο και χαίροµαι γιατί και από
την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν διατυπώθηκαν
σοβαρές ενστάσεις. Ίσως για πρώτη φορά ο κ. Σταθάκης προσέγγισε το θέµα µε µεγάλη σοβαρότητα και αυτό είναι ένα πάρα
πολύ θετικό σηµείο, το οποίο πρέπει να επικροτήσουµε.
Βέβαια, δεν είδα την ίδια προσέγγιση από τον εισηγητή του
ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνω ότι σήκωσε µεγάλο βάρος και το ΠΑΣΟΚ,
για να κρατήσουµε τη χώρα όρθια και καταλαβαίνω και την πολιτική πίεση που µπορεί να δεχόµαστε όλοι.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και εµείς οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας σηκώνουµε µεγάλο βάρος, δυσανάλογο σε
σχέση µε αυτό που µας αναλογεί. Τι σηµαίνει αυτό; Θα εγκαταλείψουµε την προσπάθεια να σώσουµε την πατρίδα µας τώρα
που βγήκαµε στο ξέφωτο;
Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να οπλιστούµε µε δύναµη και θάρρος,
στηριζόµενοι σε αυτά τα οποία πέτυχε µέχρι σήµερα ο ελληνικός
λαός µε τις θυσίες του και να ευχηθούµε τα αποτελέσµατα να
είναι τέτοια, ώστε να δώσουν µια µακρά προοπτική διακυβέρνησης του τόπου, γιατί την έχει ανάγκη η χώρα. Έχει ανάγκη από
σταθερές πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες σήκωσαν και πρέπει να
σηκώσουν το βάρος, έτσι ώστε η επόµενη γενιά των Ελλήνων να
αισθάνεται ότι ζει σε µια εντελώς διαφορετική χώρα, σε µια καλύτερη πατρίδα. Εµείς αναλάβαµε αυτό το κόστος, δυσανάλογο
και για εµάς, αλλά θα φέρουµε σε πέρας το έργο το οποίο µας
ανέθεσε ο ελληνικός λαός.
Κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ σηµαντικό το σηµερινό νοµοσχέδιο. Είναι νόµος-πλαίσιο, όπως ειπώθηκε. Είναι πάρα πολύ
σηµαντικό, γιατί για πρώτη φορά προσπαθεί να διευκολύνει
πραγµατικά τις επιχειρήσεις και κυρίως τις αδειοδοτήσεις του
επιχειρείν.
Υπήρχε παλαιότερα η δυστοκία να ευρεθούν ΒΙΠΑ, Βιοµηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα µεσαίας και χαµηλής όχλησης.
Υπήρχε τεράστια γραφειοκρατία. Εµείς στα Τρίκαλα είµαστε
ίσως ο µόνος νοµός που δεν έχει οργανωµένο Πάρκο Χωροθέτησης Επιχειρήσεων. Προσπαθήσαµε µε τον Δήµαρχο, τον Μιχάλη τον Ταµήλο, να βρούµε χώρους και κυρίως εκεί στη
Φαρκαδόνα, όπου είχε διατεθεί µια έκταση, και δεν µπορέσαµε
να το κάνουµε. Τόση ήταν η γραφειοκρατία, κύριε Υπουργέ, ώστε
υπήρχε η βούληση όλων των φορέων να προχωρήσουµε στη δηµιουργία του ΒΙΠΑ Φαρκαδόνας και δεν µπορέσαµε να το κάνουµε οκτώ χρόνια εµείς και άλλα οκτώ χρόνια οι προηγούµενοι
και άλλα οκτώ χρόνια οι επόµενοι. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι
το κράτος ήταν εχθρός της επιχειρηµατικότητας.
Να πω και ένα αντίθετο παράδειγµα. Υπήρχε µια υψικάµινος
στα Τρίκαλα, των αδελφών Δρεπανοπουλέων, η οποία, όταν είχε
δηµιουργηθεί ήταν νόµιµη, γιατί ήταν εκτός του ιστού της πόλης.
Επεκτείνοντας εµείς τα σχέδια πόλεως, αµέσως εκείνη η περιοχή
έγινε οικιστική περιοχή, µε αποτέλεσµα να είναι παράνοµο το εργοστάσιο. Ήρθε, λοιπόν, η εντολή να το κλείσουµε. Εγώ ήµουν
Νοµάρχης τότε. Ζήτησε ο επιχειρηµατίας, που απασχολούσε περίπου είκοσι πέντε άτοµα, µια εύλογη προθεσµία τριών µηνών
για να µπορέσει να τελειώσει τις παραγγελίες.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, το αποτέλεσµα: όλο το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο και ο Νοµάρχης πήγαµε κατηγορούµενοι! Πήγαµε,
λοιπόν, όλοι οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι που ψηφίσαµε την παράταση των τριών µηνών κατηγορούµενοι στο Εφετείο στη Λάρισα,
καθώς και εγώ, λόγω του ότι ήµουν Νοµάρχης και είχα ειδική δωσιδικία. Κι αυτό διότι δώσαµε τρεις µήνες παράταση για να λειτουργήσει µια επιχείρηση που ήταν νόµιµη και εκ των πραγµάτων
κατέστη παράνοµη...
Καταλαβαίνετε πόσο θεµελιώδες είναι να δώσουµε στις επιχειρήσεις την ασφάλεια δικαίου, ότι εκεί όπου πάνε να εγκαταστήσουν την επιχείρησή τους, εφόσον ενεργούν εντός του
πλαισίου της νοµιµότητας, του Συντάγµατος και των νόµων, δεν
τους πειράζει κανείς. Δεν θα είναι στον εκβιασµό κανενός τοπικού άρχοντα, κανενός πολιτιστικού συλλόγου, κανενός παράγοντα. Αυτό επιδιώκουµε µέσω αυτού του νοµοθετήµατος.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πολύ σηµαντικό να
επικροτήσουµε αυτήν την πρωτοβουλία του Υπουργείου. Τρωτά
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έχει κάθε νόµος. Καλόπιστα θα δεχθούµε τις παρατηρήσεις, εφόσον κινούνται στην κατεύθυνση αυτήν, την οποία εµείς θέλουµε.
Όµως, να µη λέµε πάντα όχι. Είναι µια πρόοδος το ότι για πρώτη
φορά το κράτος παραχωρεί αρµοδιότητες.
Θα πρέπει, όµως, να φανείτε πιο γενναίος, κύριε Υπουργέ, και
να παραχωρήσετε αρµοδιότητες από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας στην περιφέρεια. Γιατί ένας επιχειρηµατίας που ξέρει
ότι η αίτησή του θα έρθει για αδειοδότηση στην Αθήνα χτυπά το
κεφάλι του στον τοίχο. Λέει «οχ» για το τέρας της γραφειοκρατίας που αντιµετωπίζει εδώ στην Αθήνα.
Αποκεντρώστε! Ξέρω ότι δεν σας αφήνουν κάποιοι γραφειοκράτες, κάποιοι µανδαρίνοι των Υπουργείων, γιατί αλλιώς θα
χάσουν τη δουλειά τους και δεν θα έχουν αντικείµενο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Για τις µίζες!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτή είναι η αλήθεια! Αποκεντρώστε
αρµοδιότητες, µειώστε τη γραφειοκρατία και µειώστε το ρουσφέτι. Όµως, µόνο έτσι θα το κάνετε: Όταν οι υπηρεσίες πάνε
κοντά στον πολίτη, όταν οι υπηρεσίες που δίνουν τις άδειες είναι
πιο υπεύθυνες και λογοδοτούν πιο υπεύθυνα. Και ο δήµαρχος
και ο περιφερειάρχης κρίνονται κάθε µέρα.
Εµπιστευτείτε τους, κύριε Υπουργέ, και εσείς και η Κυβέρνηση
την οποία στηρίζουµε. Κάνετε πάρα πολλά θετικά, όταν δίνετε
αρµοδιότητες στην περιφέρεια. Όµως, δώστε περισσότερες.
Λέµε όλοι ότι το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον είναι ένα
προστατευόµενο αγαθό. Συµφωνούµε. Όταν, όµως, έναν νοµό,
κύριε Υπουργέ, σαν τα Τρίκαλα, σε ποσοστό 55% τον έχετε εντάξει στο δίκτυο «Natura 2000» εντελώς αυθαίρετα, τι «επιχειρείν» να κάνουµε εµείς στο 55% του νοµού, όταν απαγορεύεται
οποιαδήποτε –σχεδόν- δραστηριότητα; Η αδειοδότηση εντός
αυτής της περιοχής είναι τόσο δύσκολη και τόσο γραφειοκρατική, ώστε στην ουσία καταντά µη αδειοδότηση.
Το 55% του Νοµού Τρικάλων είναι δυνατόν να είναι στο
«Natura»; Όλη η πανίδα και όλη η χλωρίδα συγκεντρώθηκε στα
Τρίκαλα, όταν η γειτονική Καρδίτσα έχει το 17% στο δίκτυο
«Natura» και λέµε ότι θα προχωρήσουµε σε ίδρυση επιχειρήσεων
στην περιφέρεια; Πάλι ο Νοµός Τρικάλων έµεινε απ’ έξω, γιατί
κάποιοι φρόντισαν να στείλουν όλα τα πτηνά της Ελλάδος ή των
Βαλκανίων στα Τρίκαλα! Αυτό, όµως, έγινε αυθαίρετα. Το ξέρετε
και το ξέρουµε. Έγινε αυθαίρετα, γιατί κάποιοι µελετητές επί
χάρτου ενέταξαν, αντιστάσεως µη ούσης, στον νοµό µας τότε,
το 55%. Είναι καιρός να αναθεωρήσουµε αυτά τα οποία έπραξαν
κάποιοι ελαφρά τη καρδία και δεν ξέρω αν ήταν απλώς ελαφρά
τη καρδία...
Συγχαρητήρια για το σχέδιο νόµου το οποίο φέρνετε! Ούτε
γιαλούς παραχωρούµε σε ιδιώτες, όπως είπε κάποιος από την
πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Αντίθετα, η καταπάτηση των αιγιαλών έγινε από τους ιδιώτες αυθαίρετα. Τώρα
µισθώνονται οι αιγιαλοί. Για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα θα
πληρώνουν στο κράτος και η περιουσία θα ανήκει στο κράτος.
Γι’ αυτό ψηφίστε τα όλοι. Είναι µία πρόοδος.
Κύριε Σταθάκη –το αναφέρω, επειδή δεν ήσασταν πριν εδώ-,
συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σας! Πραγµατικά φανήκατε
πολύ γενναίοι σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μου
επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, µπορείτε να δείξετε λίγη ανοχή, ώστε να
προηγηθεί η κ. Ξουλίδου, επειδή περιµένει αεροπλάνο να φύγει;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κανένα πρόβληµα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Ξουλίδου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνουµε ότι η επιλεκτική
και ευνοϊκή αντιµετώπιση του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών συνεχίζεται µε την κατάθεση της υπ’ αριθµόν
1435/47/30-4-2014 τροπολογίας στο σχέδιο νόµου «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας».
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Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής, λοιπόν, απαλλάσσεται έως
τις 31-8-2014 από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού
ενηµερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για τα χρέη του προς το ελληνικό δηµόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, για όλες τις πράξεις και
συναλλαγές, πλην της µεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση αλλά
και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η ευνοϊκή µεταχείριση του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
όχι µόνον είναι προκλητικότατη, αλλά δεν έχει τέλος.
Συγκεκριµένα, δεν επιτρέπεται σε βάρος του ΟΜΜΑ η διενέργεια πάσης φύσεως συµψηφισµού που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτήσεις του ελληνικού δηµοσίου ή των ασφαλιστικών
οργανισµών.
Αναστέλλονται οι κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου µε αυτόν προσώπου πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής
ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε
ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού µέτρου και δεν υπολογίζονται
τόκοι και πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής για τα χρέη του
ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου
του λογαριασµού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηµατοδοτήσεων
εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δηµοσίου».
Μάλιστα, σύµφωνα µε την ίδια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού από τον µη υπολογισµό τόκων και προστίµων
εκπρόθεσµης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου που θα αναπληρωθεί
από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού, χωρίς
όµως να µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια το ύψος αυτού του
ποσού.
Η θρασύτητα της συγκυβέρνησης δεν έχει όρια. Μόλις χθες
βράδυ καταγγείλαµε ότι µε την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστηµάτων» εξυπηρετούνται ιδιοτελή συµφέροντα.
Συγκεκριµένα, η πρώην ΜΚΟ «Ευρωπαϊκός Οργανισµός Δηµοσίου Δικαίου», µεταµορφώθηκε σε διεθνή οργανισµό και τώρα
µετατρέπεται σε δούρειο ίππο για την εξίσωση δηµοσίων ιδρυµάτων ανωτάτης εκπαίδευσης, εξίσωση η οποία συνεπάγεται
ιδιωτικοποίηση. Κι όχι µόνον αυτό. Αυτά που ισχύουν µε το ν.
3774/2009 για τον συγκεκριµένο οργανισµό είναι προκλητικά και
απαράδεκτα.
Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 οι αξιωµατούχοι και το προσωπικό
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου εξαιρούνται από
τη φορολογία των αµοιβών και κάθε άλλης πληρωµής ή επιδοµάτων και επιπλέον παροχής που θα τους καταβάλλεται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Δηµοσίου Δικαίου.
Στο άρθρο 6 παράγραφος 13, χωρίς να περιορίζεται από οικονοµικούς ελέγχους, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Δηµοσίου Δικαίου µπορεί να έχει χρηµατικά ποσά, χρυσό ή συνάλλαγµα
οποιουδήποτε είδους και να λειτουργεί λογαριασµούς σε οποιοδήποτε νόµισµα. Θα είναι ελεύθερος να µεταφέρει χρηµατικά
ποσά, χρυσό ή συνάλλαγµα από µία χώρα σε άλλη, εντός οποιασδήποτε χώρας και να µετατρέπει οποιοδήποτε νόµισµα διαθέτει σε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα.
Σήµερα, λοιπόν, έρχεται µία άλλη τροπολογία σκανδαλώδης
και εκκωφαντική για την πλήρη οικονοµική κάλυψη του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, δηλαδή των «ηµετέρων»,
φίλων και γόνων των συγκυβερνώντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε παλαιότερη ερώτησή µου
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, την οποία έχω καταθέσει στις 13 Φεβρουαρίου, διατύπωσα
τις ανησυχίες µου γι’ αυτήν την πολιτική συγκάλυψης που η συγκυβέρνηση ακολουθεί. Τότε είχα εκφράσει το ερώτηµα για ποιο
λόγο η οικονοµική αρωγή παρέχεται επιλεκτικά υπέρ του ΟΜΜΑ
και δεν τυγχάνουν της ίδιας προνοµιακής µεταχείρισης άλλοι πολιτισµικοί χώροι, καθώς και πώς το ελληνικό δηµόσιο θα καλύψει
το τεράστιο οικονοµικό κενό, στο οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί η διοίκηση του Μεγάρου Μουσικής. Απάντηση µάς έστειλε
µόνο το Υπουργείο Οικονοµικών, ότι για το τρέχον οικονοµικό
έτος έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού τακτική επιχορήγηση για τον οργανισµό
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ύψους 3 εκατοµµυρίων ευρώ.
Στις 2 Μαΐου κατέθεσα νέα ερώτηση για το φλέγον αυτό ζήτηµα, µε την οποία ζήτησα διευκρινιστικά στοιχεία για τους λόγους που οδήγησαν την ηγεσία του Υπουργείου να
χρηµατοδοτήσει τον ΟΜΜΑ µε τακτική επιχορήγηση 3 εκατοµµυρίων και ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων
οφειλών 2.679.000 ευρώ. Κι όλα αυτά τη στιγµή που η συγκυβέρνηση επιδεικνύει µηδενική ανοχή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
που στενάζουν κάτω από τη φοροεισπρακτική πολιτική και αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά
ταµεία, µε αποτέλεσµα να διώκονται ποινικά και να αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα επιβίωσης.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούµε ότι οι πραγµατικοί λόγοι
που οδήγησαν στην εκ νέου επιλεκτική αντιµετώπιση του ΟΜΜΑ
ξεπερνούν κάθε όριο, προκαλούν το κοινό αίσθηµα, αποκαλύπτουν τις προθέσεις της Κυβέρνησης, κάθε δράση της οποίας
αποβλέπει στην υποτακτική εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων, ξένων ή εγχωρίων.
Απροσδιόριστη, επίσης, παραµένει η συνολική οικονοµική επιβάρυνση που θα πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούµενοι πολίτες για τη σωτηρία του Μεγάρου Μουσικής, τη στιγµή που οι
περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονται σε δεινή οικονοµική κατάσταση, την οποία εσείς τους έχετε επιβάλει δήθεν για τη σωτηρία
της χώρας.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά και στην τροπολογία
1452/63 που αφορά πάλι το Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αθλητικών σωµατείων.
Με την ρύθµιση αυτή ουσιαστικά τα αθλητικά σωµατεία..
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Την απέσυρε αυτή.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Α, την απέσυρε. Συγγνώµη, δεν το
γνώριζα.
Δεν εξηγείτε, λοιπόν, κύριοι, ποια θα είναι η νέα διαδικασία
χρηµατοδότησης αυτών των οργανισµών και µάλιστα µια αναφορά στο Σωµατείο «Special Olympics», το οποίο το µεταφέρετε
από έναν ειδικό οργανισµό σε έναν άλλο νέο φορέα ο οποίος λέγεται «Πιλοτικές Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους». Δηλαδή, µετατρέπετε τα «Special Olympics» σε ένα πρόγραµµα πιλοτικό και
έτσι θα επιδοτηθεί.
Όλα αυτά φυσικά τα γνωρίζετε. Έχετε υπερβεί τα εσκαµµένα.
Έχετε εξαντλήσει την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού και αντί
να προασπίζεστε τα δικαιώµατά του, τα προδίδετε ευθαρσώς για
να γίνετε αρεστοί στους ξένους δανειστές και στους εγχώριους
επιχειρηµατίες.
Ευτυχώς, λοιπόν, που οι µέρες σας στην Κυβέρνηση είναι πια
µετρηµένες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Ξουλίδου.
Ο Υπουργός Υγείας κ.Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης έχει τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι
δεν θα καταθέτει τροπολογίες άσχετες στο νοµοσχέδιο αυτό,
πλην των µέτρων που είναι εξαιρετικά επείγοντα λόγω του προγράµµατος.
Θέλω, όµως, την άδειά σας να καταθέσω –το τονίζω, γιατί αν
ιδιαίτερα το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως διαφωνήσει, δεν θα την καταθέσω- µια τροπολογία –ίσως να την έχετε
λάβει- που έχει να κάνει µε την δυνατότητά µας να πληρώσουµε
τους εργαζοµένους στα κέντρα της ουσιοεξάρτησης, διότι έχει
συµβεί το εξής:
Η προηγούµενη πενταετής προγραµµατική συµφωνία µεταξύ
του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών και των
δήµων έληξε στις 13 Δεκεµβρίου του 2013 και έπρεπε να έχει
γίνει η διαπραγµάτευση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για
να υπογραφεί η νέα προγραµµατική συµφωνία επταετούς διάρκειας, η οποία όµως καθυστέρησε στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ενεκρίθη, µόλις πριν από λίγες µέρες, και αν δεν ψηφιστεί αυτή η
τροπολογία η συγκεκριµένη που κλείνει το µεσοδιάστηµα µεταξύ
της ισχύος της νέας προγραµµατικής συµβάσεως και της προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ηγούµενης η οποία έληξε στις 31 Δεκεµβρίου, δεν µπορούµε να
πληρώσουµε τους εργαζοµένους για αυτό το µεσοδιάστηµα. Και
επειδή τώρα τελείωσε η διαδικασία και λόγω των Ευρωεκλογών
θα κλείσει το Κοινοβούλιο και άρα δεν µπορούµε να ακολουθήσουµε την κανονική διαδικασία, που θα σήµαινε ότι πάµε για τον
Ιούνιο πια, µε αποτέλεσµα να έχουν µείνει οι άνθρωποι απλήρωτοι για πέντε µήνες συν το Μάιο µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, τον
θωρήσαµε πράγµατι έναν λόγο ο οποίος είναι επείγων για να
µπορέσουµε να πληρώσουµε αυτούς τους εργαζοµένους.
Δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη. Τα χρήµατα είναι προϋπολογισθέντα. Εάν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία µέχρι 31 Δεκεµβρίου θα πληρώνονταν από την 1η Ιανουαρίου. Δεν είχε
ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους γραφειοκρατικούς λόγους
και καλύπτουµε µε την προκειµένη τροπολογία το κενό.
Σας διαβάζω κιόλας το κρίσιµο σηµείο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να µας τη διανείµετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ναι,
την έχουµε διανείµει, αλλά σας τη διαβάζω:
«Σε κάθε περίπτωση και κάθε φορά µέχρι την έναρξη ισχύος
και εφαρµογής της εκάστοτε νέας προγραµµατικής σύµβασης,
εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρµόζεται η προηγούµενη αυτής
προγραµµατική σύµβαση και όπως αυτή όριζε παρατεινόµενη
κάθε φορά αυτοδικαίως µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
και εφαρµογής της εκάστοτε νέας και µελλοντικής προγραµµατικής σύµβασης. Η επταετής προγραµµατική σύµβαση των ετών
2014-2020 ισχύει από 1-1-2014».
Καλύπτουµε, δηλαδή, το διάστηµα από την ώρα που εγκρίθηκε
και από την αρχή του έτους που είχε λήξει η προηγούµενη, για
να µην µείνουν οι άνθρωποι απλήρωτοι για αυτούς τους τέσσερις
µήνες.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Με το ίδιο εργασιακό καθεστώς;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Με το
ίδιο. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τους αλλάζετε τη σύµβαση;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι,
δεν αλλάζει η σύµβαση. Είναι ακριβώς τα ίδια χρήµατα που
έπαιρναν και µε την προηγούµενη προγραµµατική συµφωνία. Άλλαξε η χρονική της διάρκεια. Ήταν πενταετής και γίνεται επταετής µε το νέο καθεστώς. Την έχω µοιράσει ήδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Την έχετε καταθέσει, κύριε Υπουργέ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Βεβαίως. Είναι στο σώµα των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι κατατεθειµένη. Ωραία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτή
η τροπολογία που καταθέτουµε έχει να κάνει µε αυτό το συγκεκριµένο, µε την πληρωµή των εργαζοµένων στα κέντρα πρόληψης της εξάρτησης.
Και επειδή έχει γίνει θέµα, να πω για να το γνωρίζει το Σώµα
ότι ολοκληρώθηκε το απόγευµα η συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της τροπολογίας που έχει να κάνει
καθαρά µε τα επείγοντα µέτρα δηµοσιονοµικού χαρακτήρα που
πρέπει να πάρουµε για τον έλεγχο της φαρµακευτικής δαπάνης
και έχει ήδη κατατεθεί ως βουλευτική τροπολογία για να πάει πιο
γρήγορα από τον κ. Κέλλα, αλλά είναι αυτή η τροπολογία που
συζητήσαµε και ενεκρίθη κατά πλειοψηφία προηγουµένως από
την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και αφορά τον έλεγχο της
φαρµακευτικής δαπάνης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Υπουργέ, τώρα εισάγουµε καινούρια πρακτική. Βέβαια,
πάντα πρέπει να γίνεται µε την ανοχή, αλλά µέχρι ενός σηµείου.
Να µην κρίνουµε µετά τον Κανονισµό και να κρίνεται το Προεδρείο, αν κάνει καλά τη δουλειά του.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ µπορώ να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα συζητήσουµε επί της συγκεκριµένης τροπολογίας. Δεν γίνεται.
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Διαδικαστικά µόνο, κυρία Πρόεδρε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, θα
τα πείτε όταν θα έρθει η σειρά σας. Δεν µπορούµε να ανοίξουµε
κύκλο συζήτησης επί της συγκεκριµένης τροπολογίας, κύριοι συνάδελφοι. Δεν γίνεται.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αφήστε την, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι «αφήστε
την», κύριε Υπουργέ; Τι είµαστε εδώ;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, θέλουµε να πούµε τη θέση
µας επί της διαδικασίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εµείς
δεν έχουµε πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε το λόγο,
κυρία Φωτίου ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ακριβώς επειδή τίθενται
διαδικαστικά θέµατα νέου τύπου, δεν κατανοήσαµε τι εννοεί ο
Υπουργός όταν λέει ότι θα την καταθέσει, εφόσον η Αντιπολίτευση την αποδέχεται. Αν δεν είναι ρητορικά από αυτά που γνωρίζει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ρητορικό ήταν,
φαντάζοµαι.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν
ζητάω να την υπερψηφίσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
θέλετε να τοποθετηθείτε κιόλας γιατί ζήτησε και τη δική σας συµβολή;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Παρεξηγήθηκε αυτό που είπα. Δεν σας ζητάω να την αποδεχτείτε.
Απλώς επειδή έχουµε κάνει µία συµφωνία να µην συζητούµε τροπολογίες, υπό αυτήν την έννοια το λέω. Δεν ζητάω να συµφωνήσετε κατ’ ανάγκην. Ζητάω, όµως, για τη συγκεκριµένη να µην
θεωρήσετε ότι έχουµε κάποιον άλλο λόγο να την καταθέσουµε,
αλλά να τη συζητήσουµε αύριο µε τις τροπολογίες κανονικά. Δεν
θέλω να φανεί ότι προσπερνάω τη συµφωνία που έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ. Μακάρι να την κρατήσουµε αυτήν τη συµφωνία.
Τον λόγο έχει η κ. Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό αν
πρόκειται για την τροπολογία 1438/50. Είπατε πως αυτό το θέµα
είναι θέµα διαδικαστικό, λόγω του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το
οποίο προφανώς άργησε. Πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ, ότι ξέρετε πως εµείς έχουµε πει πολλές φορές ότι είµαστε κατά της
κατάθεσης τροπολογιών και το είχατε υποσχεθεί από την Κυβέρνηση. Βέβαια, όταν υπάρχει τέτοιο πρόβληµα, εννοείται ότι θα
στηρίξουµε τέτοιες τροπολογίες ή τουλάχιστον θα τις δούµε,
ώστε να γίνει αποδεκτό από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Εννοείται πως θα την δούµε αυτήν την τροπολογία, θα την µελετήσουµε και ευχαρίστως να την στηρίξουµε, αφού πρόκειται
για ένα µείζον θέµα που αφορά εργαζόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Επανερχόµαστε στον κατάλογο.
Η κ. Ουζουνίδου έχει τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µία φορά, στο παρά
πέντε η Κυβέρνηση φέρνει – συν οκτώ, παρακαλώ- τροπολογίες
µέσα στη νύχτα. Πάλι έχουµε τα ίδια. Πρόκειται περί έλλειψης
σεβασµού του θεσµού του Κοινοβουλίου; Περί ανικανότητας ή
περί πλήρους συµµόρφωσης της εσωτερικής και εξωτερικής
τρόικας;
Κύριε Υπουργέ, έχετε διατελέσει Ευρωβουλευτής. Τι είδους
ευρωπαϊκή εµπειρία µεταφέρετε στη χώρα µας, αναφορικά µε
το σεβασµό των θεσµών; Το ζήσαµε και χθες το βράδυ, σε σχέση
µε τις νοµοθετικές βελτιώσεις που µας φέρατε και τις τροπολογίες επί παντός επιστητού στο νοµοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές,
χωρίς όµως να απαντήσετε και τα λύσετε τα επίµαχα θέµατα,
όπως για παράδειγµα τι θα γίνει τον Οκτώβριο και πόσοι από αυτούς τους µικρούς παραγωγούς και εµπόρους θα έχουν ανανεώσει την άδεια λειτουργία τους, οι οποίοι δεν θα µπορούν να
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προσκοµίσουν καµµία απολύτως ασφαλιστική ενηµερότητα, τουλάχιστον το 80%. Έτσι νοµοθετείτε πάντα, αλλά γιατί να σας ενδιαφέρει;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αποδεκτό από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής ότι το νοµοθετικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και την αδειοδότησή τους είναι διάσπαρτο, γραφειοκρατικό,
δαιδαλώδες, µε υπερβολικές καθυστερήσεις, διοικητικό βάρος,
αδιαφάνεια, ενώ δηµιουργεί και όρους για αναπαραγωγή φαινοµένων διαφθοράς.
Έρχεται όµως το παρόν νοµοσχέδιο να θεραπεύσει ή έστω να
δηµιουργήσει τους όρους θεραπείας αυτής της διαστρεβλωµένης κατάστασης; Επ’ ουδενί όχι. Τι κάνει αντ’ αυτού το παρόν νοµοσχέδιο; Περιορίζει δραστικά την έννοια του δηµόσιου
συµφέροντος. Περιορίζει δραστικά τον ρόλο του κράτους στο
πλαίσιο της αδειοδότησης και πιστοποίησης αφήνοντας µόνο
στο κράτος τον ρόλο του ελεγκτή των ελεγκτών.
Παρ’ ότι αναγνωρίζουµε ότι αποτελεί νόµο πλαίσιο, αφήνει την
επίλυση µιας σειράς επίµαχων θεµάτων για το µέλλον, παραπέµποντας σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα, διευρύνοντας την ισχύ ενός και µόνο υπουργού να αποφασίζει επ’
αυτών. Βέβαια θα µου πείτε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Σχεδόν
σε όλα τα νοµοσχέδια παραπέµπετε στην απόφαση του Υπουργού.
Για µας ο νόµος-πλαίσιο για να είναι αποτελεσµατικός και διάφανος θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από, πρώτον, νοµική ακεραιότητα των διατάξεων.
Δεύτερον, συνοχή των ρυθµίσεων και κωδικοποίηση της διάσπαρτης νοµοθεσίας περί αδειοδοτήσεων επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Τρίτον, θα ήρε βεβαίως περιττά γραφειοκρατικά εµπόδια,
χωρίς επιπτώσεις όµως για την ποιότητα και ασφάλεια των επιχειρήσεων.
Τέταρτον, παράλληλα το νέο πλαίσιο αδειοδοτήσεων θα
έπρεπε να διασφαλίζει και όχι να περιορίζει το δηµόσιο συµφέρον.
Πέµπτον, να προλαµβάνει και όχι να δηµιουργεί συνθήκες διαµόρφωσης ανισορροπιών µεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού µεγέθους κλάδου και δραστηριότητας.
Έκτον, να διασφαλίζει ότι δε θα ευνοείται η παραβατικότητα.
Έβδοµον, να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί θα αναβαθµιστούν ποιοτικά και ποσοτικά, ώστε να αντεπεξέλθουν στο
σύγχρονο ελεγκτικό τους έργο και δε θα δοθούν εξ ολοκλήρου
στον ιδιωτικό τοµέα. Τέλος θα διευκόλυνε και θα προστάτευε τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες εσείς εδώ και τρία
χρόνια πολύ στοχευµένα και µε χειρουργική ακρίβεια ωθείτε σε
εξόντωση.
Είναι ένας πρόχειρα γραµµένος νόµος-πλαίσιο µε άπειρες
ασάφειες. Ενδεικτικά θα αναφέρω το άρθρο 4. Μας είπατε στην
επιτροπή ότι η άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας χωρίς περιορισµό δεν αναφέρεται σε θέµατα δηµόσιας υγείας και προστασίας περιβάλλοντος. Τότε γιατί δεν συµπεριλάβατε, κύριε
Υπουργέ, αυτή την εξαίρεση; Και τελικά ποια είναι η αρχή που
αδειοδοτεί; Η περιφέρεια; Τα επιµελητήρια, ο Υπουργός; Ποια
είναι επιτέλους; Εµείς δεν καλυφθήκαµε από τη χθεσινή σας
απάντηση, κύριε Υπουργέ.
Ποιες δραστηριότητες αφορά η αδειοδότηση µόνο µε υπεύθυνη δήλωση υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας; Ποιες
αδειοδοτούνται µε υπεύθυνη δήλωση, αλλά περιλαµβάνουν και
την τήρηση συγκεκριµένων προτύπων; Δεν προσδιορίζονται ούτε
τα πρότυπα ούτε οι όροι έγκρισης, γεγονός που τονίστηκε και
από τους φορείς.
Φέρατε ένα νοµοσχέδιο, νόµο-πλαίσιο, χωρίς να έχετε προβεί
στα ελάχιστα. Πρώτα απ’ όλα την έννοια κωδικοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οποιαδήποτε παραποµπή στο µέλλον δηµιουργεί ασάφειες, σύγχυση
και καλλιεργεί το έδαφος για ανάπτυξη φαινοµένων διαφθοράς.
Εισάγετε το νέο θεσµό ελέγχου από τρίτους, κυρίως νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Σ’ αυτήν τη διαδικασία επιβαρύνετε
την επιχείρηση η οποία εκτός από το παράβολο ελέγχου που
υποχρεούται να καταβάλλει για κάθε έτος λειτουργίας θα πρέπει
να καταβάλλει τίµηµα που συµφωνείται ιδιωτικά για υπηρεσίες
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πιστοποίησης από πιστοποιηµένο οργανισµό αξιολόγησης-συµµόρφωσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο και λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την
ολιγοπωλιακή κατάσταση που κυριαρχεί πανευρωπαϊκά σε σχέση
µε τις εταιρείες διασφάλισης ελέγχου και ποιότητας το παρόν
νοµοσχέδιο επιβάλλει την εµπλοκή στην ελεγκτική διαδικασία πολυεθνικών εταιρειών του χώρου.
Με τις προβλέψεις στα άρθρα 9, παράγραφος 3 και άρθρο 12,
παράγραφος 3 δεν προωθούνται, κύριοι συνάδελφοι, ούτε η διαφάνεια ούτε η ασφάλεια δικαίου.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, χθες ότι το πιο σηµαντικό άρθρο για
σας είναι το 18. Συνεχώς νοµοθετείτε ή µετονοµάζετε θεσµούς
χωρίς να δίνετε στο Σώµα σαφή εικόνα τού τι πήγε καλά και τι
λάθος. Μιλάµε για τα επιχειρηµατικά πάρκα, γιατί τα πάρκα ήταν
επίσης ιδιωτικά.
Τι δεν πήγε τελικά καλά; Ποιος τα κατέχει και τα διαχειρίζεται;
Ο ιδιωτικός τραπεζικός τοµέας δεν τα κατέχει; Υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν µας δώσατε µια ανάλυση ή τελοσπάντων µια αξιολόγηση
για τη µέχρι τώρα πορεία των επιχειρηµατικών πάρκων, για να
µπορούµε κι εµείς να συνδράµουµε ή να τοποθετηθούµε, πιθανά
και διαφορετικά. Οι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων δύνανται να συστήνονται ως ανώνυµες εταιρείες, ως ΣΔΙΤ, όχι ως
δηµόσιο.
Κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, η προώθηση των συµπράξεων δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, µιας και δεν αναγνωρίζετε
ότι το δηµόσιο µπορεί να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα,
είναι τελικά για να αναλαµβάνει το δηµόσιο µόνο τις ζηµίες του
ιδιωτικού τοµέα και να του εξασφαλίζει ελάχιστο κέρδος, όταν
δεν δύναται να το πράξει µόνος του; Μόλις πριν τρεις-τέσσερις
µήνες ψηφίσατε επί το επαχθέστερο για το δηµόσιο, την τροποποίηση των ΣΔΙΤ για τους αυτοκινητόδροµους.
Ο αιγιαλός δεν είναι για σας «ιερή αγελάδα». Για µας, όµως,
είναι δηµόσιο αγαθό. Συνεπώς η παράγραφος 5 του άρθρου 18
περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι επονείδιστη.
Εν κατακλείδι, πρόκειται για έναν πρόχειρο νόµο-πλαίσιο ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον, που δεν εξασφαλίζει τη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για µας, τον ΣΥΡΙΖΑ, χωροθέτηση και αδειοδότηση πάνε µαζί.
Η πρότασή µας συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων:
Πρώτον, δηµόσιο φορέα αδειοδοτήσεων και ελέγχου της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Δεύτερον, ευνοϊκή νοµοθεσία για συνέργειες µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.
Τρίτον, εξυγίανση, ανάπτυξη και ανασυγκρότηση ιδιαίτερα
στους τοµείς του τουρισµού, µεταποίησης κι εµπορίου.
Τέταρτον, ρυθµίσεις και πολιτικές στήριξης για τη δηµιουργία
ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, σε αναξιοποίητες εκτάσεις του δηµοσίου ή αλλού,
καθώς και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών εµπορικών κέντρων
εντός των αστικών ιστών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πέµπτον, δραστηριοποίηση της εµπορικής χωροταξίας σε ό,τι
αφορά την ανάπτυξη πολυκαταστηµάτων.
Όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, µας φέρνετε συνέχεια τροπολογίες, µας φέρνετε νοµοσχέδια, γρήγορα-γρήγορα να περάσει
ό,τι µπορεί να περάσει. Γιατί άραγε; Μήπως έχετε καταλάβει ότι
αυτός ο Μάης του 2014, θα είναι ο Μάης της Αριστεράς, Μάης
της Ελλάδας, Μάης της Ευρώπης;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Κανελλοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κυρία Κανελλοπούλου.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις για να µην τις κρατάω άλλο, επειδή δεν τις κατέθεσα τόση ώραοι οποίες βασίζονται, κυρίως, στις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Δεν θα τις αναλύσω, θα τις καταθέσω και θα τις δείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Παρακαλώ να διανεµηθούν συντόµως για να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι.
Κυρία Κανελλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω αποκλειστικά και µόνο για την τροπολογία που κατατέθηκε για το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Η τροπολογία, που την υπογράφουν τέσσερις Υπουργοί, αποτελεί περίτρανη οµολογία αποτυχίας και ενοχής και πρόκειται για
τον ορισµό της φωτογραφικής ρύθµισης.
Έχουµε και λέµε. Το Μέγαρο Μουσικής µέχρι τα τέλη Αυγούστου επί της ουσίας δεν θα υπάγεται στη φορολογική νοµοθεσία.
Δεν θα χρειάζεται να προσκοµίσει φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα για τις συναλλαγές του.
Η τροπολογία φέρεται να κατατέθηκε για να συνεχιστεί η λειτουργία του Μεγάρου, όπως τονίζεται ρητά στην αιτιολογική έκθεση. Πράγµατι, εδώ και καιρό στο χώρο του πολιτισµού
κυκλοφορεί η φήµη ότι το Μέγαρο Μουσικής κινδυνεύει να αναστείλει τη λειτουργία του. Εδώ ακριβώς αναδεικνύονται και αποδεικνύονται και οι ευθύνες σας, η πλήρης αποτυχία των
κυβερνήσεών σας, καθώς επίσης και το διαχρονικό αυτό σκάνδαλο.
Τόσα χρόνια το ελληνικό δηµόσιο χρηµατοδοτεί το Μέγαρο
Μουσικής, συνέπραξε στην απόφαση να χτιστεί το πολυδάπανο
νέο κτήριο της οδού Βασιλίσσης Σοφίας. Εγγυηθήκατε δάνεια
ύψους 245 εκατοµµυρίων ευρώ µε τρεις υπουργικές αποφάσεις,
ψηφίσατε διάταξη το 2011, µε την οποία προετοιµάζετε το έδαφος ώστε το δηµόσιο να λάβει θέση πρωτοοφειλέτη για τα δάνεια του Μεγάρου Μουσικής και δεν έχετε ασκήσει ποτέ
οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο.
Είναι προφανές ότι το όλο θέµα της οικονοµικής διαχείρισης
του Μεγάρου Μουσικής κινείται σχεδόν στο σκοτάδι. Τελικά καταλήξατε σήµερα να φέρνετε τροπολογία σύµφωνα µε την οποία
το Μέγαρο Μουσικής χρειάζεται να εξαιρεθεί από τη φορολογική
νοµοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις περί συµψηφισµού και
αναγκαστικής εκτέλεσης για να µπορεί να λειτουργήσει.
Αν, βέβαια, ισχύουν όσα λέγονται στους διαδρόµους και αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, κατήντησε το Μέγαρο Μουσικής να
µην έχει ενηµερότητα και να µην µπορεί έτσι να λάβει την κρατική
επιχορήγηση. Μεγαλύτερη αποτυχία δεν θα µπορούσαµε να
φανταστούµε!
Επίσης -και εδώ το ζήτηµα γίνεται ακόµα πιο σκοτεινό- µε την
τροπολογία που καταθέσατε το δηµόσιο δεν θα εισπράξει τόκους και πρόστιµα από τις εγγυήσεις που κατέπεσαν υπέρ του
Μεγάρου Μουσικής. Η διάταξη αυτή θα προκαλέσει απώλεια
εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισµό και δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, το επισηµαίνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επειδή αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι γεννηµένη χθες, δεν προήλθε από παρθενογένεση, αλλά αποτελεί συγκόλληση των κοµµάτων που κυβέρνησαν τη χώρα σε όλη τη διάρκεια της
Μεταπολίτευσης, υπάρχουν ερωτήµατα που ζητούν άµεσα απαντήσεις.
Γιατί συναινέσατε στην ανέγερση του νέου κτηρίου του Μεγάρου Μουσικής και µάλιστα σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από
το ελληνικό δηµόσιο και µε χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου;
Γιατί τόσα και τόσα χρόνια δεν διενεργήσατε οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο στο Μέγαρο Μουσικής; Ποιος ευθύνεται που µετά
από τόση ζηµία του ελληνικού δηµοσίου φτάσατε στο σηµείο να
µας φέρετε φωτογραφική τροπολογία επικαλούµενοι τη συνέχιση της λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής και την πληρωµή
των εργαζοµένων του που είναι εδώ και τρεις µήνες απλήρωτοι;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήµερα σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων σε συνέχεια προηγούµενης ουσιαστικά αναπάντητης ερώτησής µας, µε την οποία ζητάµε να
γνωστοποιηθούν όλα τα οικονοµικά στοιχεία του Μεγάρου Μουσικής. Από τις απαντήσεις που θα µας δώσετε, αλλά και από τις
αποσιωπήσεις θα βγάλουµε και εµείς και η κοινωνία τα συµπεράσµατά µας.
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και συκοφαντιών είµαστε κατηγορηµατικοί. Το θέλουµε το Μέγαρο Μουσικής, θέλουµε να

11395

συνεχίσει να λειτουργεί. Η δική µας Αριστερά είναι η τελευταία
που θα έβαζε εµπόδια και φραγµούς, που θα έβαζε εν τέλει λουκέτο στον πολιτισµό, επειδή για εµάς ο πολιτισµός είναι πρωταρχική αξία. Θέλουµε, όµως, ένα Μέγαρο Μουσικής του οποίου τα
οικονοµικά θα είναι στο φως, ένα Μέγαρο Μουσικής που θα εξυγιανθεί, ένα Μέγαρο Μουσικής που εφόσον επιβαρύνει τους πολλούς να µην ανήκει σε λίγους και εκλεκτούς.
Εννοείται ότι στηρίζουµε το αίτηµα των εργαζοµένων να πληρώνονται. Θέλω, όµως, να τονίσω στο σηµείο αυτό ότι οι ίδιοι οι
απλήρωτοι εργαζόµενοι οφείλουν να αρνούνται να γίνονται το
µέσον, ο µοχλός πίεσης για να περνάνε µεροληπτικές, φωτογραφικές τροπολογίες, οφείλουν οι ίδιοι να αναδείξουν τα προβλήµατα των πολιτικών σας για το Μέγαρο Μουσικής.
Άλλωστε, δυστυχώς, η τροπολογία αυτή δεν τους κατοχυρώνει καν, δεν θέτει προτεραιότητες, δεν εγγυάται πού θα διατεθούν τα χρήµατα, γιατί εφόσον επιτρέπεται στο Μέγαρο
Μουσικής να µην έχει ασφαλιστική ενηµερότητα, πώς κατοχυρώνεται ότι αυτό θα πληρώσει µισθούς και ασφαλιστικά ταµεία για
το εν λόγω διάστηµα;
Η τροπολογία κατά τη γνώµη µας δίνει ακριβώς αυτήν την ευχέρεια στο Μέγαρο Μουσικής να µην πληρώσει µισθούς και ταµεία, αφού µέχρι τα τέλη Αυγούστου δεν έχει αντίστοιχη
υποχρέωση.
Είναι σαφές ότι οι ανακολουθίες σας, η διαχρονική αδιαφάνεια
στην πολιτική των κυβερνήσεων για το Μέγαρο Μουσικής και τα
δηµόσια ταµεία ζηµίωσαν και έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε
οριακό σηµείο.
Επαναλαµβάνω, αυτό που είπα στην αρχή. Η φωτογραφική
αυτή τροπολογία αποτελεί οµολογία αποτυχίας και επίσης δηµιουργεί κάκιστο προηγούµενο.
Οριακές καταστάσεις δηµιουργούν ψεύτικα και εκβιαστικά διλήµµατα. Επειδή δεν θέλουµε να τεθεί το ζήτηµα τυχόν αναστολής της λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής, επειδή, κυρίως, δεν
θέλουµε να βλέπουµε εργαζόµενους να µένουν απλήρωτοι, η
µόνη υποχώρηση που µπορούµε να κάνουµε, είναι να δηλώσουµε «παρών» στη συγκεκριµένη αυτή µεροληπτική, φωτογραφική, απαράδεκτη τροπολογία.
Όµως, τελειώνοντας, πραγµατικά θα θέλαµε µία καθαρή απάντηση. Μας λέτε ότι αν δεν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, θα κλείσει το Μέγαρο Μουσικής; Παραδέχεστε δηλαδή ότι οι πολιτικές
σας έχουν σε τέτοιο βαθµό αποτύχει; Ρητορικά ερωτήµατα. Ναι,
κατά τη γνώµη µας οι πολιτικές σας έχουν σε τέτοιο βαθµό αποτύχει, γι’ αυτό πρέπει να τελειώνουµε µε αυτές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνοντας για
πρώτη φορά τον λόγο σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής, διαπιστώνω ότι θα µιλήσω για ένα θέµα πάνω κάτω για το οποίο
µιλάω συνέχεια τα τελευταία οχτώ χρόνια στο Δηµοτικό Συµβούλιο Γαλατσίου και αφορά την αδειοδότηση λειτουργίας επιχειρήσεων.
Στο Δήµο Γαλατσίου το επίµαχο θέµα ήταν η µετατροπή του
Ολυµπιακού Γυµναστηρίου Γαλατσίου σε εµπορικό κέντρο. Σήµερα στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι η µετατροπή όλης της
χώρας σε ξέφραγο αµπέλι. Βέβαια, το υπό συζήτηση νοµοθέτηµα ακολουθεί απαρέγκλιτα τη βασική αρχή όλων των νοµοθετηµάτων της µνηµονιακής εποχής, την αρχή του ευφηµισµού.
Διαβάζω στην εισηγητική έκθεση, για παράδειγµα, ότι αυτός
ο νόµος επιδιώκει την εξασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος,
την απλοποίηση των διατάξεων, τη σαφήνεια, τη σταθερότητα,
την ευελιξία του ρυθµιστικού περιβάλλοντος αλλά και τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Τι ωραίες λέξεις! Πόσο
εύηχα ακούγονται στα ώτα µας. Για να τα δούµε, όµως, ένα –
ένα.
Πώς εξασφαλίζεται αυτό το δηµόσιο συµφέρον; Το δηµόσιο
συµφέρον, κατά την Κυβέρνηση, εξασφαλίζεται µε την αποποίηση της Βουλής από κάθε αρµοδιότητα που έχει να κάνει µε το
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θέµα και την εξουσιοδότηση του κυρίου Υπουργού να κάνει ό,τι
θέλει, να υπογράφει, να εκδώσει όλα τα προεδρικά διατάγµατα.
Δεύτερον, πώς απλοποιούνται αυτές οι διατάξεις; Με έναν
πάρα πολύ απλό τρόπο. Με την κατάργησή τους.
Τρίτον, να µιλήσουµε για τη σαφήνεια; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας το λέω ξεκάθαρα, ο νόµος είναι σαφέστατος.
Είναι σαφέστατος σε ένα σηµείο, ο κύριος Υπουργός κάνει ό,τι
θέλει.
Ας δούµε τώρα τη σταθερότητα. Ειλικρινά µένω κατάπληκτη.
Είναι εκπληκτικός ο τρόπος, µε τον οποίο εξασφαλίζει αυτός ο
νόµος τη σταθερότητα του ρυθµιστικού περιβάλλοντος. Αφού
εκδοθεί προεδρικό διάταγµα, δεν επιτρέπεται να αλλάξει τίποτα
για πέντε χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι κι αν η τεχνολογία ραγδαία εξελίσσεται,το ρυθµιστικό περιβάλλον της ελληνικής βιοµηχανίας θα παγώσει για πέντε χρόνια µε απόφαση του
κυρίου Υπουργού.
Πείτε µου τώρα, στο δεδοµένο διάστηµα, αν για κάποιο λόγο
ανακαλύψουµε, διαπιστωθεί ότι µία βιοµηχανική διαδικασία έχει
καταστροφικές συνέπειες είτε για τους εργαζόµενους είτε για
τους καταναλωτές είτε για το περιβάλλον, εµείς τι κάνουµε;
Καθόµαστε και περιµένουµε να περάσουν τα πέντε χρόνια.
Ας δούµε, όµως, και την άλλη πλευρά. Αν σε αυτό το χρονικό
διάστηµα για κάποιο λόγο αναπτυχθεί µια νέα παραγωγική διαδικασία, η οποία χρειάζεται το ειδικό ρυθµιστικό περιβάλλον για
την εφαρµογή της, εµείς θα περιµένουµε στωικά.
Οπότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αύριο µπορείτε να αποφασίσετε αν θα διατάξετε την τεχνολογική εξέλιξη να µείνει ακίνητη. Τόσο σταθερή είναι η κατάσταση! Όταν έχεις τόση
σταθερότητα, η ευελιξία πάει περίπατο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά, ένιωσα εντυπωσιασµένη από την γλωσσοπλαστική επιδεξιότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται στο νοµοσχέδιο το κρίσιµο αίτηµα της διαφάνειας.
Έχω ακούσει πολλά πράγµατα, αλλά πιστέψτε µε είναι πρώτη
φορά στη ζωή µου που διάβασα τη φράση «εµπιστευτική δηµόσια διαβούλευση». Διότι τα προβλεπόµενα προεδρικά διατάγµατα θα εκδοθούν µετά από εµπιστευτική δηµόσια διαβούλευση.
Πώς µπορεί να υπάρχει µια δηµόσια διαβούλευση και την ίδια
στιγµή να κατατίθενται απόψεις εµπιστευτικά που δεν µπορούν
να εγείρουν τον αντίλογο; Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, µου είναι
δύσκολο να το καταλάβω, εκτός αν ο χαρακτηρισµός αυτός της
διαβούλευσης, ο οποίος συνοδεύεται από δύο επιθετικούς προσδιορισµούς που είναι σε αντίθεση µεταξύ τους, τελευταίως αποσκοπεί στην αποφυγή κάθε διαβούλευσης.
Μετά τη διαβούλευση, αφού εκδοθούν τα προεδρικά διατάγµατα, όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται για τον έλεγχο
και την εποπτεία της εφαρµογής του συγκεκριµένου νόµου θα
παραµείνουν αυστηρά απόρρητες, κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις περί του δικαιώµατος πρόσβασης στα έγγραφα.
Γνωρίζουµε ότι ο κύριος Υπουργός είναι προνοητικός. Φροντίζει για εµάς χωρίς εµάς. Προφανώς όµως, κύριε Υπουργέ,
εσείς θα γνωρίζετε ότι έχετε πάρα πολλά να κρύψετε. Γι’ αυτό
έρχεστε τώρα και νοµοθετείτε την κρυψώνα.
Πάµε, λοιπόν, στον τελευταίο δηλούµενο στόχο αυτού του
νόµου, που αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών. Όλοι θα συνοµολογήσουµε ότι πράγµατι είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιµο
όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι να γίνονται ταχύτατα, αξιόπιστα, αντικειµενικά, έτσι ώστε κάθε αίτηµα να εγκρίνεται ή να απορρίπτεται σύµφωνα µε τον νόµο και σε σύντοµο χρόνο.
Το πρόβληµα µε τον συγκεκριµένο νόµο, όµως, είναι ότι δεν
επιτυγχάνει και οι απαραίτητοι έλεγχοι να γίνονται και να µην
υπάρχει καθυστέρηση. Σε πολλές περιπτώσεις οι έλεγχοι απλά
καταργούνται. Και όταν καταργείς τους ελέγχους επιταχύνεται
η διαδικασία. Απλώς, κύριε Υπουργέ, δεν έχουµε έλεγχο.
Όπου, όµως, διατηρείται ο έλεγχος, το νοµοσχέδιο επαναλαµβάνει στερεότυπα ότι µετά την πάροδο πενήντα ηµερών, αν η διοίκηση δεν έχει δώσει απάντηση, θεωρείται ότι απάντησε θετικά
στις αιτήσεις και αρνητικά ίσως στις ενστάσεις.
Κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι πράγµατι έχετε και εσείς µια βεβαιότητα ότι προφανώς θα παρέλθουν οι προθεσµίες και δεν θα
αξιοποιηθούν, θα µείνουν άπρακτες. Οπότε, προφανώς, άλλη µία
φορά, ως προνοητικός, προβλέπετε το τι θα γίνει µετά. Απορώ,
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όµως, δεν έχει περάσει από το µυαλό σας ότι κάποια στιγµή σε
αυτή εδώ τη χώρα µπορεί να κάνουµε µια ορισµένη δουλειά µέσα
στα νοµοθετηµένα χρονικά όρια τα οποία θέτετε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ηλίου φαεινότερο ότι η Κυβέρνηση απλά βιάζεται να εξυπηρετήσει κάποια συµφέροντα, κάποιους συγκεκριµένους επιχειρηµατίες. Και βιάζεται πολύ, γιατί
γνωρίζει ότι ο χρόνος που έχει είναι πολύ σύντοµος.
Κύριε Υπουργέ, σας διαβεβαιώνω ότι ακόµα κι αν χρησιµοποιούσατε τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου που µας φέρνετε,
δεν θα προλαβαίνατε. Δεν σας φτάνουν πενήντα ηµέρες. Θα κριθείτε στην κάλπη και θα κριθείτε σύντοµα µέσα στον µήνα.
Και οφείλω να σας οµολογήσω ότι πραγµατικά τα αποτελέσµατα για εσάς και για την Κυβέρνησή σας θα είναι απογοητευτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αυλωνίτου, και καλορίζικη στις εισηγήσεις σας.
Μια χαρά τα πήγατε.
Τον λόγο έχει η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αναφερθώ
αποκλειστικά και συνεπικουρικά στις τοποθετήσεις Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ στην τροπολογία που αφορά τις ρυθµίσεις για τον
Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Η τροπολογία αρχικά προβλέπει ότι ο Οργανισµός του Μεγάρου µέχρι τις 31-8-2014 θα µπορεί να εισπράττει εθνικό και κοινοτικό χρήµα και να υλοποιεί οικονοµικές συναλλαγές χωρίς να
έχει περατώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Μέχρι σήµερα εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης φορολογικής ενηµερότητας κάποιες ειδικές περιπτώσεις,
όπως για παράδειγµα τα ιδρύµατα Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και άλλα. Η Κυβέρνηση αξιολογεί ότι και ο Οργανισµός του
Μεγάρου εµπίπτει σ’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Με ποιο σκεπτικό; Μήπως µε το ότι έχετε ήδη βάλει το δοκιµαζόµενο ελληνικό λαό εγγυητή τριών δανείων για το Μέγαρο µε ανεξόφλητο
υπόλοιπο στις 30-6-2013 να φτάνει περίπου στα 230 εκατοµµύρια;
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η εν λόγω τροπολογία
κρίνεται αναγκαία και περιλαµβάνει τη µεταβίβαση του ακινήτου
του ΟΜΜΑ στο ελληνικό δηµόσιο εν όψει, βέβαια, αυτής της επικείµενης συνολικής λύσης, όπως την ονοµάζετε. Αυτή η τροπολογία, λοιπόν, αποτελεί προαπαιτούµενο και θεµέλιο της
συνολικής διαχείρισης που προετοιµάζει η συγκυβέρνηση για το
µέλλον του Οργανισµού του Μεγάρου.
Γιατί δεν παρουσιάζετε πρώτα ανοικτά και δηµόσια τη συνολική λύση, ώστε να ζητήσετε κοινωνική και νοµοθετική έγκριση
για το µέλλον του Μεγάρου; Τι συγκαλύπτετε; Τι φοβάστε; Σε
ποιο αδιέξοδο βρίσκεται στην πραγµατικότητα το οικονοµικό
παρόν και µέλλον του Μεγάρου, που έχει οδηγηθεί στο να µην
έχει ασφαλιστική ενηµερότητα και να µην πληρώνει τους εργαζόµενους; Κρίνουµε ότι για επικοινωνιακούς λόγους αναφέρεται
στην αιτιολογική έκθεση αποκλειστικά η µεταβίβαση ακινήτου ως
τµήµα της λύσης και δεν γίνεται καµµία επιπλέον αναφορά σε
αυτήν.
Επίσης, η συγκυβέρνηση χρησιµοποιεί τους απλήρωτους εργαζόµενους του Μεγάρου Μουσικής για να προωθήσει τη φοροασυλία στον εν λόγω Οργανισµό. Να θυµάστε, όµως, ότι οι
εκβιασµοί προς τον κόσµο της εργασίας δεν θα επιτρέψουν να
συγκαλυφθούν οι όποιες πολιτικές και νοµικές ευθύνες προκύπτουν από τη µέχρι τώρα διαχείριση από τη µεριά του ελληνικού
δηµοσίου της λειτουργίας και της επιχορήγησης του Οργανισµού του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Επίσης, στην τροπολογία διαβάζουµε ότι από την έναρξη
ισχύος της προτεινόµενης τροπολογίας και µέχρι τις 31-8-2014
δεν επιτρέπεται διενέργεια πάσης φύσεως συµψηφισµού σε
βάρος του ΟΜΜΑ που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτήσεις του ελληνικού δηµοσίου ή των ανωτέρω ασφαλιστικών οργανισµών κατά του Μεγάρου Μουσικής. Σε συνδυασµό µε τη µη
υποχρέωση προσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας πριµοδοτείτε τη διοίκηση του Μεγάρου να µην καταβάλλει µισθούς και
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τις προβλεπόµενες εργοδοτικές εισφορές από την εφαρµογή
µέχρι τη λήξη της παρούσης και να µην πληρώνει ΔΕΚΟ και λοιπούς δηµόσιους φορείς. Και όλα αυτά, για να εφαρµόσετε µετά
τη συνολική λύση, όπως την αποκαλείτε. Να µας πείτε, όµως, καθαρά και άµεσα στην Εθνική Αντιπροσωπεία ποια είναι αυτή η
λύση. Ειδάλλως, η αλυσίδα των παραπάνω δεδοµένων εγείρει
την οσµή τεράστιων σκανδάλων και λεηλασίας του δηµόσιου
χρήµατος.
Η προτεινόµενη τροπολογία προβλέπει, επίσης, ότι δεν υπολογίζονται οι τόκοι και πρόστιµα για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου του αντίστοιχου
λογαριασµού. Η ρύθµιση αυτή σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα επιφέρει απώλεια εσόδων
του κρατικού προϋπολογισµού από το µη υπολογισµό τόκων και
προστίµων, η οποία όµως δεν δύναται να υπολογιστεί σήµερα.
Επισηµαίνω ότι σε υπουργική απόφαση, στην οποία βασίζεται
το άρθρο 45 του ν. 3943/2011, προβλέπεται η παροχή της εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για κάλυψη δανείου της στον Οργανισµό ποσού 95
εκατοµµυρίων ευρώ.
Με την απόφαση αυτή το ελληνικό δηµόσιο παραιτήθηκε από
το δικαίωµα να ελευθερωθεί από την εγγύηση των δανείων προς
το Μέγαρο Μουσικής, αν ο δανειστής δεν συµµορφωθεί µε την
αξίωση του εγγυητή. Στην εν λόγω απόφαση διαβάζουµε επίσης
ότι θα προκληθεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του δηµοσίου,
το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπολογιστεί.
Εποµένως το ελληνικό δηµόσιο κατ’ επανάληψη µπαίνει εγγυητής µε πολιτικές αποφάσεις των νεοφιλελεύθερων κυβερνόντων,
χωρίς να µπορεί να υπολογίσει τη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, για να εξυπηρετήσει τη βιωσιµότητα του
ΟΜΜΑ.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, πολύ δύσκολο για το ελληνικό δηµόσιο
να υπολογίσει τη δαπάνη ενός δανείου διάρκειας είκοσι πέντε
ετών, τη δαπάνη από την απώλεια εσόδων, από την απώλεια
τόκων και προστίµων για τέσσερις µήνες, αλλά πολύ εύκολο να
αναλάβει την εγγύηση για αυτά και να την αποποιηθεί προσωρινά
ή και µόνιµα.
Στην ειδική έκθεση επί της τροπολογίας –υπογράφει ο κ.
Στουρνάρας- διαβάζουµε ότι η εν λόγω απώλεια θα αναπληρωθεί
από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Πρέπει
να αποσαφηνιστεί από ποιες πηγές θα αναπληρωθεί, καθώς εάν
αυτό δεν είναι εφικτό, αποτελεί δηµοσιονοµική πρόκληση για τον
δοκιµαζόµενο από τη λιτότητα, ανεργία και υπερφορολόγηση ελληνικό λαό.
Υπενθυµίζω ότι για τις λαϊκές αγορές, στο προηγούµενο νοµοσχέδιο, προτείνατε και νοµοθετείτε διοικητικές κυρώσεις που
οδηγούν στον αφανισµό παραγωγούς και επαγγελµατίες. Θέτετε
ως προαπαιτούµενο την προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας για τη χορήγηση θέσης στη λαϊκή αγορά,
την ίδια στιγµή που για την οικονοµική λειτουργία µέχρι τώρα
του Μεγάρου Μουσικής έχετε προσφέρει γη και ύδωρ και µεταφορικά και κυριολεκτικά. Δύο µέτρα και δύο σταθµά δηλαδή.
Όπως προανέφερα, στην αιτιολογική έκθεση διαβάζουµε ότι
η ρύθµιση κρίνεται υποχρεωτική για να πάρει την τακτική κρατική
επιχορήγηση το Μέγαρο Μουσικής και να καταβάλει τις οφειλές
στους εργαζόµενους. Χρησιµοποιεί, δηλαδή, η συγκυβέρνηση
τους απλήρωτους εργαζοµένους ως το καλύτερο έδαφος, για να
πατήσουν οι αλλαγές που έρχονται και που, πιθανότατα, σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, θα περιλαµβάνουν την τελική απόφαση για εξυπηρέτηση
από το δηµόσιο των δανείων, της συνέχισης της τακτικής επιχορήγησης και το κουκούλωµα για ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν, µεταβιβάζοντας, ως δέλεαρ, ένα ακίνητο του Μεγάρου Μουσικής
στο δηµόσιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται αξιακά και κοινωνικά µε τον κόσµο της
εργασίας που βιώνει τη συνολική υποβάθµιση στη ζωή του από
το νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισµό, αλλά ταυτόχρονα δεν θα
επιτρέψει τη συγκάλυψη όλων όσων έχουν γίνει στο όνοµά του.
Το καλύτερο για την ίδια τη δηµοκρατία είναι, πριν περάσετε
στην ψήφιση της τροπολογίας, να παρουσιάσετε στον ελληνικό
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λαό τα σχέδιά σας για το Μέγαρο Μουσικής, ώστε να µπορεί να
αξιολογηθεί πραγµατικά η σκοπιµότητα της παρούσας τροπολογίας, να παρουσιάσετε µε την απαιτούµενη λεπτοµέρεια το πώς
διασφαλίζεται η χορήγηση µισθών και εισφορών µέχρι τις 31-82014, κάτι που δεν φαίνεται πουθενά στην τροπολογία, και να
µας πείτε πόσο πραγµατικά θα κοστίσει αυτό στον ελληνικό λαό.
Για όλα τα παραπάνω δηλώνουµε «παρών» και περιµένουµε,
έστω και την τελευταία στιγµή, µια ένδειξη δηµοκρατικής συνείδησης από τη µεριά της συγκυβέρνησης, ένδειξη η οποία συνεπάγεται ότι δεν θα προχωρήσει στην ψήφιση της τροπολογίας,
πριν παρουσιάσει στον ελληνικό λαό αυτά που ήδη έχει ετοιµάσει
για το Μέγαρο Μουσικής.
Εάν το κάνετε µετά τις εκλογές, αυτό που θα αποδειχθεί είναι
ότι επιδιώκατε να µην αναδειχθούν σκάνδαλα µεγάλου µεγέθους,
ικανά να διαλύσουν από σήµερα τη συντηρούµενη από τους πιστωτές και την εγχώρια διαπλοκή νεοφιλελεύθερη και επικίνδυνη
για τον λαό συγκυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κλείνουµε µε τον κ. Κωνσταντίνο Ζαχαριά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω µε πολύ λίγα λόγια να
αναφερθώ στην τροπολογία 1438, που εισηγήθηκε πριν από λίγη
ώρα ο Υπουργός Υγείας και αφορά τη χρηµατοδότηση των κέντρων πρόληψης. Πραγµατικά είναι απλήρωτοι οι εργαζόµενοι
των κέντρων πρόληψης για πέµπτο µήνα και επείγει αυτή η τροπολογία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έχει αντίρρηση για επείγουσες ρυθµίσεις
και διατάξεις, όταν πρόκειται για την πληρωµή µισθών ή ρυθµίσεις που αφορούν εργαζόµενους και εξυπηρετούν τα εργασιακά
τους δικαιώµατα και τις συλλογικές τους συµβάσεις.
Επί της ουσίας, όµως, της τροπολογίας θέλουµε να παρατηρήσουµε ότι έχει παρεισφρήσει µια ρύθµιση που αφορά, όπως
αναφέρεται ρητά, την ισχύ της ρύθµισης και της σύµβασης
αυτής εντός του εκάστοτε ισχύοντος µεσοπροθέσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Αυτό το πράγµα σχετικοποιεί τη
διαδικασία των ρυθµίσεων και των συµβάσεων και δεν φαντάζοµαι να έχει περιληφθεί σε κάποια άλλη σύµβαση µέχρι τώρα δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα. Εάν η αρχή γίνεται από τους
εργαζόµενους στα κέντρα πρόληψης, πρέπει οριστικά να µας το
ξεκαθαρίσει αυτό ο κύριος Υπουργός.
Γι’ αυτόν τον λόγο εµείς, µια οµάδα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ,
έχουµε καταθέσει τροπολογία-προσθήκη, την οποία θα αναπτύξουν ειδικότερα αύριο οι συνάδελφοί µου. Η ρύθµιση αυτή εντάσσει µόνιµα στις διατάξεις εφαρµογής του ενιαίου
µισθολογίου τους εργαζόµενους των κέντρων πρόληψης, χωρίς
αναδροµικές επιβαρύνσεις, που θα προκύψουν από τη νέα τους
αυτή µόνιµη διαρκής σχέση, που εξάλλου και το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει στη δική του τροπολογία.
Θέλω, όµως, να περάσω και να σταθώ ιδιαίτερα στην τροπολογία την οποία πριν από λίγες ώρες εισηγήθηκε ο Υπουργός
Υγείας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων –και υποθέτω ότι
θα καταθέσει- και αφορά τη θέσπιση µηχανισµών ελέγχου της
φαρµακευτικής δαπάνης. Είναι µια τροπολογία που συµπληρώνει
αυτήν τη γνωστή τακτική της πολυδιάσπασης της νοµοθετικής
πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε ψηφίδες µιας σχεδιασµένης αποκωδικοποίησης –θα έλεγα εγώ- της ιατρικής νοµοθεσίας.
Την τελευταία στιγµή, πριν κλείσει η Βουλή και προεκλογικά,
έρχονται να ρυθµιστούν όροι που διέπουν πια τους µηχανισµούς
ελέγχου. Και συζητάµε πάλι –πριν από λίγους µήνες είχαµε ξανασυζητήσει- για µηχανισµούς ελέγχου της φαρµακευτικής δαπάνης.
Χθες, όµως, ξανασυζητήσαµε σε ένα άλλο νοµοσχέδιο για τις
λαϊκές αγορές µια άλλη τροπολογία. Προχθές ξανασυζητήσαµε
άλλη τροπολογία µε έξι άρθρα, που αποδιάρθρωσε τις ενιαίες
εργασιακές σχέσεις των εργαζόµενων στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και τις έκανε πια συµβάσεις, ώστε να µπορούν, δηλαδή,
να γίνουν συµβάσεις µε µπλοκάκι, µε απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
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Οι µνηµονιακές, δηλαδή, επιταγές έρχονται και επανέρχονται
και οι οικονοµικές εφαρµογές εφαρµόζονται πειραµατικά στην
καθηµαγµένη ελληνική κοινωνία και στις πλάτες των εργαζοµένων.
Πριν από λίγους µήνες συζητούσαµε και πάλι στη Βουλή και η
κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε σειρά τροπολογιών κυρίως για
τη φαρµακευτική δαπάνη. Ήταν τροπολογίες-πλαίσιο και έδιναν
πάρα πολλές εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Υγείας για παρεµβάσεις κυρίως στις τιµές κατηγοριών των φαρµάκων.
Από τότε και µέχρι σήµερα υπήρξαν τέσσερις υπουργικές αποφάσεις, σε διάστηµα, δηλαδή, πέντε µηνών, και το Υπουργείο µε
αυτές προσπάθησε να ανταποκριθεί στις µνηµονιακές υποδείξεις
για τα όρια, για το πλαφόν, για το ταβάνι κατά κάποιον τρόπο
της δαπάνης για συνταγογράφηση.
Και πρέπει να πούµε ότι η δαπάνη συνταγογράφησης είναι η
πλέον ανελαστική. Γι’ αυτή το Υπουργείο δεν επιδεικνύει καµµία
πρόνοια, κυρίως για τους ανασφάλιστους. Στο προ µηνών ψηφισθέν νοµοσχέδιο, που έγινε νόµος πραγµατικά, για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, προβλέπεται και κλινική έστω εξέταση
και κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις σε ανασφάλιστους. Σήµερα, που τρία εκατοµµύρια Ελλήνων –ίσως και περισσότεροι–
είναι ανασφάλιστοι, δεν προβλέπεται καµµιά διάταξη δωρεάν
φαρµακευτικής περίθαλψης.
Μόνο στην κοινωνική αλληλεγγύη επαφίεται αυτό –αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός προηγούµενα- µόνο στα κοινωνικά ιατρεία, µόνο στις πρωτοβουλίες των πολιτών που αισθάνονται και
από το υστέρηµά τους δίνουν και ξαναδίνουν και προσπαθούν
να δώσουν ένα χέρι βοήθειας στους συνανθρώπους τους.
Μόνο εκεί πρέπει να σταθεί ένα οργανωµένο κράτος; Και ποιο
είναι αυτό το αποτέλεσµα της µη κάλυψης των αναγκών σε φάρµακα, κυρίως για τις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού;
Ο πρόθυµος Υπουργός, ο πιστότερος, κατά δήλωσή του, ακόλουθος των σκληρότερων υποδείξεων των δανειστών µας, προχώρησε αρχικά στη δραστικότερη απόφαση, δηλαδή οριζόντια
περικοπή ανά γιατρό που συνταγογραφεί το 2014 του 20% του
οικονοµικού αποτελέσµατος συνταγογράφησης του 2013. Ήταν
µια οριζόντια περικοπή, δηλαδή ένα κούρεµα, επί δικαίων και αδίκων, σε ιδιώτες γιατρούς, σε γιατρούς ταµείων, σε γιατρούς νοσοκοµείων, σε γιατρούς που συνταγογραφούν µέσα στο πλαίσιο
της επιστηµονικής τους συνείδησης και από την άλλη σε γιατρούς που υπερσυνταγογραφούν. Όλοι µε το ίδιο κούρεµα του
20%.
Αυτό το κούρεµα εφαρµόστηκε εν µέσω κρίσης, που το ίδιο το
Υπουργείο Υγείας δηµιούργησε µε το πρόβληµα στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, τη διάλυση του ΕΟΠΥΥ και τη διαθεσιµότητα των γιατρών. Αυτό τελικά στέρησε την πρόσβαση των
ανθρώπων και στην κοινωνική τους προστασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ για µια ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
Έχουν µελετηθεί τελικά τα πλήγµατα αυτής της απόφασης,
που δέχθηκαν οι ασθενείς, τρεις µήνες, µε την απόλυτη εφαρµογή του κουρέµατος; Γιατί µόλις στις 11 Μαρτίου υπήρξε άλλη
υπουργική απόφαση, που έθεσε κάποια όρια και εξαίρεσε γιατρούς, εξαίρεσε οµάδες ασθενών, εξαίρεσε νοσοκοµεία. Από την
άλλη µεριά βέβαια, αφού έχουν αυξηθεί στα εξωτερικά ιατρεία
κατά 25% οι προσερχόµενοι, δεν έχει ληφθεί καµµιά πρόνοια για
την αύξηση του πλαφόν συνταγογράφησης.
Το Συµβούλιο Επικρατείας ανέστειλε τελικά, για το δηµόσιο
συµφέρον, αυτήν την υπουργική απόφαση. Όµως, τελικά το
Υπουργείο, µέσα από τους µηχανισµούς που έχει επιλέξει –και
είναι πολλοί, δεν είναι µόνο το πλαφόν, είναι τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα, τα οποία φηµολογείται ότι θα αυξηθούν κατά
εκατόν τριάντα, φάρµακα καθηµερινής χρήσης, φάρµακα που
αφορούν χρονίως πάσχοντες, φάρµακα τα οποία είναι αναγκαία
για τη διατήρηση της αξιοπρεπούς κατάστασης των κατακεκλιµένων ασθενών, αυτών που είναι στα ιδρύµατα- όλα αυτά τα
φάρµακα, ακόµη και παραφαρµακευτικά προϊόντα τα εξαίρεσε
και τα βάζει στη λίστα των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων
µε βαρύ αποτύπωµα στην κοινωνία µας.
Από εκεί και πέρα η τροπολογία που πρόκειται να καταθέσει ο
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Υπουργός, αφού µας την ανέλυσε, έχει ένα σορό όρους που αναµένονται να προσδιοριστούν µε υπουργικές αποφάσεις, όπως
«κλειστοί προϋπολογισµοί», «συµβόλαια απόδοσης» –έτσι ακριβώς καταγράφονται– «µεταξύ ασφαλιστικών φορέων και συνταγογραφούντων γιατρών», «κίνητρα και ποινές» για την τήρηση
των ορίων των προϋπολογισµών. Όλα αυτά µε την ασφυκτική
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και των υπερεθνικών οργάνων
της τρόικας.
Το Υπουργείο Υγείας έχει και άλλα εργαλεία, όµως, όπως είπαµε. Μέσα σε αυτά τα εργαλεία, όπως είναι η ασφαλιστική τιµή,
για την οποία γίνεται τεράστια συζήτηση –και δεν έχει ολοκληρωθεί, τουλάχιστον στα όργανα που αφορούν τον καθορισµό της
τιµής αυτής, όπως είναι ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκου και οι
υπηρεσίες του Υπουργείου και η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων– µέσα εκεί χάνεται κυριολεκτικά η απαίτηση για καθολική
πρόσβαση των ασθενών και το δικαίωµά τους στο κοινωνικό
αγαθό που λέγεται φάρµακο.
Τελικά ποιο είναι, όµως, το επίδικο; Το επίδικο είναι ότι η τιµή
του φαρµάκου που επιβαρύνει την τσέπη των ασθενών έφτασε
από 9%, κατά µέσο όρο το 2009, σε 24% το 2013, σε 28%, κατά
τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Σαλµά, το 2014, κατά
32% σύµφωνα µε τους δικούς µας υπολογισµούς που περιλαµβάνουµε όλους τους παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν, για να δούµε την ιδιωτική δαπάνη. Από 9% έφτασε στο
32%, ίσως και παραπάνω. Είναι µια από τις υψηλότερες ιδιωτικές
συµµετοχές σε όλη την Ευρώπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και
ευχαριστώ για την ανοχή.
Δεν είναι τυχαίο αυτό, κύριοι συνάδελφοι. Είναι αποτέλεσµα
µιας κατακρήµνισης της δαπάνης κατά, περίπου, 55% το 2009.
Πρέπει να οµολογήσουµε ότι οπωσδήποτε χρειάζονταν παρεµβάσεις, όµως, όχι τέτοιες και αυτού του µεγέθους. Απλώς, το
Υπουργείο Υγείας, υπάκουο στις υπερεθνικές, πραγµατικά, οδηγίες της τρόικας, του γερµανικού επιβλέποντος Υπουργείου
Υγείας και των εξαρτώµενων εταιρειών γερµανικών, όπως η
«GIZ», φέρνει αυτά τα αποτελέσµατα. Πρέπει να ανατραπούν
γρηγορότερα και τα αποτελέσµατα στη φαρµακευτική δαπάνη
και η ίδια η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Χατζηδάκης για δεκαοκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι επιδιώκουµε να κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Να αφαιρέσουµε τον
ζουρλοµανδύα µε τον οποίο έχουµε τυλίξει κάθε επενδυτή και
υποψήφιο επενδυτή σε σχέση µε τις αδειοδοτήσεις στην Ελλάδα.
Δεν είναι η πρώτη παρέµβαση που κάνουµε εδώ και δυο χρόνια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή η παρέµβαση ακολουθεί
τον επενδυτικό νόµο, το καινούργιο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, τα δεκαέξι τεχνικά επαγγέλµατα, τα οποία εκσυγχρονίστηκαν µε βάση ευρωπαϊκές πρακτικές, την απλούστευση στις
εξαγωγές µε είκοσι πέντε βήµατα, την άρση εµποδίων εισόδου
στην αγορά, για να λειτουργεί η ελληνική αγορά οµαλότερα σε
τέσσερις κρίσιµους τοµείς, µε τον πολυνόµο που ψηφίσαµε πριν
από ένα µήνα, τοµείς που καλύπτουν το 21% του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος. Και ακολουθείται αυτή η παρέµβαση από το
νοµοσχέδιο σε σχέση µε τις δηµόσιες συµβάσεις, την απλούστευση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις και το νοµοσχέδιο για τα logistics, έναν τοµέα σηµαντικό
για την ελληνική οικονοµία.
Εποµένως προσπαθούµε µε µια σειρά από παρεµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά και της σηµερινής, που είναι κοµβικής
σηµασίας, να στείλουµε το µήνυµα ότι η Ελλάδα γίνεται µια χώρα
φιλική στην επιχειρηµατικότητα, πράγµα που είναι προϋπόθεση
για την ανάπτυξη. Δεν µπορεί η ανάπτυξη να προέλθει από το
πουθενά, θα προέλθει µέσα από συγκεκριµένες πολιτικές.
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Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σηµερινής παρέµβασης, της σηµερινής µεταρρύθµισης στον τοµέα των αδειοδοτήσεων;
Πρώτον, έχουµε να κάνουµε µε έναν νόµο-πλαίσιο. Πρόκειται
για µια οριζόντια παρέµβαση, η οποία θέτει τις βάσεις για µια µεγάλης κλίµακας µεταρρύθµιση στο συγκεκριµένο τοµέα. Οι παρεµβάσεις που µέχρι τώρα είχαν γίνει στο συγκεκριµένο
αντικείµενο ήταν επικεντρωµένες σε περιορισµένα θέµατα,
όπως, παραδείγµατος χάριν τη βιοµηχανία ή τα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Εδώ καλύπτονται δώδεκα διαφορετικοί τοµείς. Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της οικονοµικής
δραστηριότητας. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό αυτής της
µεταρρύθµισης.
Δεύτερο χαρακτηριστικό: δεν γίνεται αυτοσχεδιάζοντας, γίνεται µε βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και σε συνεργασία
µε την Παγκόσµια Τράπεζα. Αξιοποιούµε πρακτικές χωρών, όπως
η Αυστρία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Μεγάλη Βρετανία,
η Δανία, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, µε βάση τη δουλειά
που έχει γίνει εκεί από τις κυβερνήσεις ή από την Παγκόσµια
Τράπεζα. Και, φυσικά, γίνεται σε συντονισµό µε όλα τα συναρµόδια Υπουργεία.
Τρίτο χαρακτηριστικό αυτού του νόµου-πλαισίου: Στηρίζεται
στη λογική της απλής αδειοδότησης σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση. Για να γίνω συγκεκριµένος, εάν έχουµε να κάνουµε
µε ένα εργαστήρι κεραµικής, θα µπορεί να ανοίγει µε µια υπεύθυνη δήλωση, τίποτα παραπάνω. Εάν έχουµε να κάνουµε µε ένα
υφαντουργείο, µια δραστηριότητα που µπορεί να προκαλεί µεγαλύτερη όχληση, θα ανοίγει µε µια πιστοποίηση που θα συνοδεύει την υπεύθυνη δήλωση, που µπορεί να γίνεται από έναν
τρίτο πιστοποιηµένο φορέα.
Αυτό δεν είναι δική µας πατέντα, δεν είναι δική µας εφεύρεση,
είναι µια πρακτική αρκετά διαδεδοµένη. Το κράτος έρχεται και
πιστοποιεί αυτούς τους φορείς, όπως συµβαίνει σήµερα µε τα
ιδιωτικά ΚΤΕΟ, τα οποία για λογαριασµό του κράτους ελέγχουν
τα αυτοκίνητα.
Μπορεί επίσης να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία µε χρήση
άλλων εργαλείων της αγοράς, όπως θα µπορούσε να είναι τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια. Αν µια ασφαλιστική εταιρεία έρχεται
και αναλαµβάνει το κόστος, το ρίσκο, και ασφαλίζει ένα κτήριο
δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει πρόσθετος έλεγχος από την Πυροσβεστική.
Εποµένως σε κάποιες διαδικασίες θα φτάνει η απλή υπεύθυνη
δήλωση, σε κάποιες άλλες διαδικασίες έχουµε την πιστοποίηση,
σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως ας πούµε µια φαρµακοβιοµηχανία ή ακόµα περισσότερο µια βιοµηχανία πετροχηµικών,
προφανώς εδώ, σε αυτήν την περίπτωση µιλάµε για µια διαδικασία βαριάς αδειοδότησης.
Συνολικά όµως µπορούµε να πούµε ότι τα πιστοποιητικά θα
περιοριστούν κατά 60%. Έχουµε υπολογίσει ότι σ’ αυτό που σήµερα ονοµάζεται δραστηριότητα, βιοµηχανία µέσης όχλησης, τα
πιστοποιητικά τα οποία θα χρειάζονται για την αδειοδότηση από
είκοσι ένα, που είναι σήµερα, θα περιοριστούν σε επτά. Εποµένως µιλάµε για µια δραστική µείωση.
Τέταρτη αλλαγή, τέταρτη παρέµβαση είναι ότι οι έλεγχοι µετατίθενται από το στάδιο της αδειοδότησης στο στάδιο της λειτουργίας. Δεν θα «ζαλίζουµε» δηλαδή τον επενδυτή, τον
επιχειρηµατία µε µια σειρά από ατελείωτους και θεωρητικούς
ελέγχους εκ των προτέρων, µε βάση εικασίες της δηµόσιας διοίκησης σε µεγάλο βαθµό, αλλά ο έλεγχος θα γίνεται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας, µε βάση συγκεκριµένα πρότυπα, τα
οποία θα έχουν θεσπιστεί εκ των προτέρων για να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό σήµερα ισχύει µε τον ν.
3982/2011 για τις βιοµηχανίες χαµηλής όχλησης. Διευρύνουµε
αυτήν την πρακτική για να κάνουµε ευκολότερη τη ζωή και άλλων
επιχειρήσεων.
Πέµπτη παρέµβαση είναι οι «οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων». Είναι ο καινούργιος όρος γι’ αυτό που σήµερα θεωρούµε επιχειρηµατικά πάρκα, ΒΙΠΕ κ.λπ. Εδώ κάνουµε µια
ριζοσπαστική αλλαγή. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκαθίστανται σε αυτά τα πάρκα, σε οργανωµένες επιχειρηµατικές κοινότητες ουσιαστικά, δεν θα χρειάζονται καθόλου αδειοδότηση. Θα
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αρκεί η προαδειοδότηση του πάρκου, του οργανωµένου φορέα
υποδοχής, ο οποίος θα αδειοδοτείται συνολικά από την πολιτεία
και στη συνέχεια θα καθίσταται φυσικά ελκυστικός, προκειµένου
να περιοριστεί -διότι δεν µπορείς να εξαλείψεις φαινόµενα τα
οποία υπάρχουν για δεκαετίες- η άναρχη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, να µπορούµε να αναπτύσσουµε επιχειρήσεις µε τον
τρόπο που γίνεται στη Βόρεια ή στην Κεντρική Ευρώπη και όχι
µε τον τρόπο που γίνεται εδώ, έξω από την Αθήνα ή σε άλλες περιφέρειες της χώρας.
Τελευταία αλλά όχι λιγότερο σηµαντική παρέµβαση που κάνει
αυτός ο νόµος-πλαίσιο είναι το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα
διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Όλα
θα είναι συγκεντρωµένα σε ένα portal. Μέσω αυτού του portal θα
αδειοδοτείσαι. Μέσα σε αυτό το portal θα υπάρχει ένα µητρώο,
µια «ακτινογραφία» της κατάστασης σε σχέση µε την αδειοδότηση. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της µεταρρύθµισης
αυτής.
Έρχοµαι τώρα να απαντήσω δι’ ολίγων σε θέµατα τα οποία
ετέθησαν από διάφορους συναδέλφους προηγουµένως στη συζήτηση.
Πρώτον, τι γίνεται µε τα θέµατα τα περιβαλλοντικά και τα χωροταξικά. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση,
αυτός ο νόµος-πλαίσιο δεν υπεισέρχεται, διότι έχουµε έναν καλό
νόµο, τον ν.4014/2012, ο οποίος λειτουργεί και ο οποίος είναι
προσαρµοσµένος στη φιλοσοφία αυτού του νόµου. Έχει και
αυτός υιοθετήσει τη λογική των ελέγχων από τρίτους φορείς.
Παραδείγµατος χάριν, δεν είναι οι πολεοδοµίες, αρκούν οι µηχανικοί εφόσον εκείνοι πιστοποιούν ότι το πράγµα έχει προχωρήσει σωστά.
Αυτός ο νόµος, λοιπόν, δεν επηρεάζεται. Υπάρχει πράγµατι
ανοιχτό το θέµα του τρίτου πυλώνα για τις αδειοδοτήσεις, που
σχετίζεται µε τα χωροταξικά ζητήµατα και κυρίως µε τις χρήσεις
γης. Εκεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής επεξεργάζεται αυτήν την ώρα τις λύσεις και σύντοµα
θα τις θέσει σε διαβούλευση.
Δεύτερη παρατήρηση. Αδειοδοτικοί φορείς. Η κατεύθυνση
είναι σαφής: Περιφέρειες. Οι περιφέρειες θα είναι κατά βάση οι
αδειοδοτικοί φορείς. Δίνουµε µια εναλλακτική δυνατότητα στα
επιµελητήρια για να υπάρχει και µια άλλη δίοδος αδειοδότησης,
µία εναλλακτική δίοδος αδειοδότησης. Εάν στοµώσει το σύστηµα σε µια περιφέρεια, εάν δεν λειτουργεί το σύστηµα, να
µπορεί ο επιχειρηµατίας να αδειοδοτείται εναλλακτικά και σε κάποιες περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση να µπορούν να αδειοδοτούν τα
Υπουργεία.
Τρίτη παρατήρηση σε σχέση µε τους φορείς πιστοποίησης.
Σηµείωσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι ένα σύστηµα που υιοθετείται από την Ελλάδα. Έχει υιοθετηθεί σε πολλές άλλες χώρες για να διευκολυνθούν τα πράγµατα, αλλά εδώ
έχουµε τη δυνατότητα να διαλέξει ο επιχειρηµατίας αν θέλει να
αδειοδοτηθεί από το δηµόσιο, διότι πιστεύει ότι το δηµόσιο έτσι
όπως λειτουργούσε και λειτουργεί –ή θα λειτουργεί ενδεχοµένως- θα είναι γρήγορο, αποτελεσµατικό και συµφέρον. Μπορεί
να το κάνει. Του δίνουµε, όµως, µια εναλλακτική δυνατότητα. Δεν
βλέπω το κακό, δεν βλέπω το αρνητικό και δεν βλέπω ότι είναι
κάτι στο οποίο θα µπορούσε να ασκηθεί κριτική. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει προσκόλληση από κάποιους εδώ πέρα σε
κάποια δόγµατα γύρω από το δηµόσιο, επαναλήφθηκαν αυτές οι
τοποθετήσεις καθαρά δογµατικού περιεχοµένου, έχει ο καθένας
δικαίωµα στη θέση του, δεν θα το αµφισβητήσω, αλλά έχω και
εγώ δικαίωµα να υποστηρίζω πως αυτό που κάνουµε είναι στην
κατεύθυνση της κοινής λογικής.
Τέταρτη παρατήρηση. Άρθρο 18, σε σχέση µε τους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων. Και πάλι σήµερα, προφανώς
από ελλιπή πληροφόρηση σε σχέση µε το άρθρο, υπήρξαν κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση µε το περιβάλλον. Μα, είναι ξεκάθαρη η διατύπωση του άρθρου. Αναφέρεται στην κοινοτική
νοµοθεσία. Είναι στην προµετωπίδα του άρθρου. Προχωρούµε
µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία για το περιβάλλον.
Δεύτερον, προχωρούµε µε βάση τις προβλέψεις του ν.2971,
στον οποίο γίνεται ρητή αναφορά στο άρθρο και κυρίως, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν πάτε στο ν.3982/2011 ο οποίος είναι νόµος
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του κράτους, ε, αυτήν ακριβώς τη λογική που έχει το άρθρο αυτό
σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα -όλα τα περιβαλλοντικά
ζητήµατα- έχει και ο ν. 3982, τον οποίον τον ενσωµατώνουµε ουσιαστικά σε αυτόν το νόµο-πλαίσιο και διευρύνουµε τη λογική
του και το πεδίο εφαρµογής του.
Άλλη παρατήρηση. Δεν είναι φιλόδοξος στόχος να περιµένετε
να βγουν όλες οι υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγµατα µέσα σε οκτώ µήνες; Ναι, είναι. Όπως φιλόδοξος στόχος ήταν να προετοιµαστεί και αυτός εδώ ο νόµος- πλαίσιο.
Όµως είµαστε αποφασισµένοι να δουλέψουµε µε σύστηµα, έτσι
ώστε αυτός ο νόµος-πλαίσιο να πάρει σάρκα και οστά και γι’
αυτό θα υπάρξει µια ειδική οµάδα συντονισµού µε συµµετοχή εκπροσώπου του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν εδώ τη µεταρρύθµιση που στέλνει ένα
αντιγραφειοκρατικό µήνυµα.
Ναι, θα δουλέψουµε. Θα είναι η πρώτη προτεραιότητα του
Υπουργείου Ανάπτυξης µέχρι το τέλος του χρόνου. Γι’ αυτόν τον
λόγο εκπρόσωπος από το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας και άλλοι ειδικοί θα ασχοληθούν
αποκλειστικά σχεδόν µε το συγκεκριµένο ζήτηµα προκειµένου
να εκδοθούν όλα τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές
αποφάσεις που απαιτούνται για να λάβει σάρκα και οστά αυτή η
µεταρρύθµιση.
Η τελευταία παρατήρηση είναι η εξής: Σε όσους παρ’ όλα αυτά
εξακολουθούν να δυσπιστούν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω
ότι αυτός ο νόµος-πλαίσιο έχει τη σφραγίδα µεταξύ των άλλων
και της Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία έχει κάνει αντίστοιχη δουλειά σε αρκετές άλλες χώρες. Έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θεωρεί ότι είναι µία καινοτόµος
προσέγγιση. Έχει τη σφραγίδα εµπιστοσύνης του συνόλου σχεδόν της επιχειρηµατικής κοινότητας της Ελλάδας.
Έγινε ακρόαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και
νοµίζω ότι εκεί αποτυπώθηκε µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο η θετική
κατ’ αρχάς τοποθέτηση της επιχειρηµατικής κοινότητας, µε παρατηρήσεις που τις ακούµε και προσπαθούµε να τις ενσωµατώνουµε στο βαθµό που γίνεται αυτό στο νόµο-πλαίσιο και βεβαίως,
παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν µε την ταχεία έκδοση των
προεδρικών διαταγµάτων και των υπουργικών αποφάσεων.
Όµως, δεν υπάρχει καµµία απολύτως αντίρρηση σε σχέση µε την
κατεύθυνση αυτού του νόµου.
Από εκεί και πέρα, εάν δεν πείθονται κάποιοι ούτε µε την Παγκόσµια Τράπεζα, ούτε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε µε την
ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα -που στο σύνολό της σχεδόν
υποστηρίζει αυτό το νοµοσχέδιο- ασφαλώς µπορούν να µείνουν
µε την γκρίνια τους. Είναι δικαίωµά τους. Όµως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η γκρίνια σε λίγους µήνες θα ξεχαστεί και αυτό που
θα µείνει είναι η µεταρρύθµιση. Εµείς ως Κυβέρνηση επενδύουµε
σ’ αυτήν τη µεταρρύθµιση για τη δραστική απλούστευση της
αδειοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Θεανώ Φωτίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω κατ’
αρχάς τη µεγάλη οδύνη µου -όπως και του κόµµατός µου- για
την τραγωδία της Σάµου. Χάθηκαν είκοσι δύο άνθρωποι και ανάµεσά τους τέσσερα παιδιά, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 4,6
τρισεκατοµµύρια περίπου για την εξαετία 2014-2020 για περαιτέρω ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήµατος περίφραξης των συνόρων. Όµως, η περίφραξη κοστίζει ζωές σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο, ενώ αυτά τα χρήµατα ακριβώς µπορούσαν να δώσουν
ζωή και µέρος στους πρόσφυγες.
Η Μεσόγειος, θάλασσα ζωής, ειρήνης, πολιτισµού, πολύ µεγάλης ιστορίας, χιλιετηρίδων, γίνεται υγρός τάφος για κυνηγηµένους από πολέµους και από την ανέχεια ανθρώπους που
έρχονται στην Ευρώπη για να επιβιώσουν.
Η Κυβέρνηση έχει ευθύνες για τη µεταναστευτική πολιτική της
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χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστιες ευθύνες για την οδηγία της Δουβλίνο ΙΙ και πρέπει άµεσα να την καταργήσει. Πρέπει
να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα στους µετανάστες-πρόσφυγες
για να µεταβούν ελεύθερα στις χώρες της επιλογής τους, χωρίς
να εγκλωβίζονται στα νησιά και στις πόλεις µας.
Συνάδελφοι όλων των κοµµάτων, έχουµε προεκλογική περίοδο. Φαίνεται αυτό και στην Αίθουσα. Δεν βλέπω µεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτό το νοµοσχέδιο –τοµή, κατά την άποψή µου,
µιας και όλοι τρέχουν για να εξασφαλίσουν την επάρκεια των
ψήφων τους.
Ζητάτε συνέχεια ενότητα και εθνική οµοψυχία. Ιδού πεδίον
δόξης λαµπρόν!
Γιατί λοιπόν, όλα τα κόµµατα της Βουλής αλλά και όλα τα νέα
υβρίδια ή όχι κοµµάτων που κατεβαίνουν στις εκλογές να µην
πάµε µε ένα µεγάλο κοινό σχέδιο σε αυτές τις Ευρωεκλογές για
αυτά τα δύο στοιχεία που είπα; Γιατί δηλαδή τα ελληνικά κόµµατα να µην παλέψουν στην Ευρωβουλή, ανεξάρτητα από το σε
ποια οµάδα εντάσσονται, για την κατάργηση του Δουβλίνο ΙΙ και
για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων στους µετανάστες και
πρόσφυγες που έρχονται στη χώρα µας; Εµείς σας κάνουµε
αυτήν την πρόταση-πρόκληση. Μένει να δούµε πώς θα την αντιµετωπίσετε.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίζεται και σήµερα το σκάνδαλο των τροπολογιών. Την τελευταία στιγµή, φέρνετε τροπολογίες, όπως και
χθες. Θυµάστε ότι στις 23.00’ το βράδυ µας φέρατε την τροπολογία για τα βοσκοτόπια, όπου εσκεµµένα καταργήσατε έναν
προηγούµενο ορισµό τους -και λέω «εσκεµµένα» διότι, βεβαίως,
αυτή την άνεση δεν την είχαµε στη 1.30’ το πρωί, για να το ξέρουµε.
Σήµερα, όµως, γνωρίζουµε τα εξής, ότι κατ’ αρχάς δίνετε νέο
ορισµό στον βοσκότοπο και ενώ η βοσκή είναι δικαίωµα χρήσης,
εποµένως ο βοσκότοπος δεν είναι ένα ενιαίο φυσικό πράγµα,
εσείς αντιστρέφετε αυτή την ιστορία µε τη διάταξη που περάσατε χθες. Και το κάνετε αυτό, ενώ ξέρετε ότι ο συγκεκριµένος
ορισµός είχε εισαχθεί ξανά µε τον ν.1734/1987 και είχε κριθεί
οµόφωνα αντισυνταγµατικός µε τον 664/1990. Και, όµως, το φέρατε αυτό χθες στη 1.30’ και το ψηφίσατε σήµερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κατ’ αρχάς, µε συγχωρείτε, δεν ήρθε στη
1.30’. Ο κ. Τσαυτάρης ήταν εδώ από τις 19.30’.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θέλετε να µε διακόψετε τώρα για να µου
πείτε ότι δεν ήταν στη 1.30’ και ήταν στις 10.30’;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σήµερα φέρατε έναν τόνο τροπολογίες, δεκατρείς τον αριθµό. Αποσύρατε πέντε. Γιατί τις αποσύρατε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ήταν πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έτσι, κύριε Βορίδη.
Να συνάγω ότι οι λόγοι είναι πάλι στο πλαίσιο των προεκλογικών ισορροπιών των κοµµάτων σας για να µη συµβεί και σήµερα
ο χθεσινός ευτελισµός, όταν χρειάστηκε να περιµένουµε µέχρι
τη 1.30’ για να τα βρουν τα δύο κόµµατα και να υποχωρήσετε
άρον-άρον κάτω από τον επίµονο και ενιαίο αγώνα των παραγωγών και των πωλητών των λαϊκών;
Πράγµατι, το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα είναι µία µεγάλη νεοφιλελεύθερη τοµή -όπως είπε ο εισηγητής µας- στη δηµόσια διοίκηση, για τρεις λόγους. Είναι κάτι που δεν σας αρέσει
να το ακούτε, µέχρι και σε σηµείο να σας φαίνεται αστείο, κύριε
Υπουργέ. Δεν είναι αστείο, όµως, και θα αποδειχθεί ότι δεν είναι
αστείο, όπως αποδείχθηκαν και όλα τα προηγούµενα που λέγαµε
όλον αυτόν τον καιρό. Και θα εξηγήσω γιατί.
Πρώτον, αποσύρεται η δηµόσια διοίκηση και εκχωρείται στο
ιδιωτικό εθνικό ή διεθνές ή πολυεθνικό κεφάλαιο, στις εταιρείες.
Ναι ή όχι; Δηλαδή, «τα ίδια Παντελάκη µου, τα ίδια Παντελή µου»!
Κάνουµε ότι κάναµε για την υγεία, ότι κάναµε για την παιδεία.
Δεν εκσυγχρονίζουµε. Δεν διορθώνουµε. Όποιο είναι δηµόσιο
αγαθό, το διαλύουµε και το παραδίδουµε στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Άρθρο πρώτο.
Δεύτερον, ανατρέπετε την ισχύουσα δικαιακή µας φιλοσοφία,
η οποία όριζε ότι το επιχειρείν ασκείται µε όρους δηµοσίου συµφέροντος. Ανατρέπετε αυτήν τη λογική.
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Και, τρίτον, δίνετε πράγµατι το µεγάλο µήνυµα, όπως είπατε,
κύριε Υπουργέ, -εγώ λέω το «µεγάλο σινιάλο»- προς επίδοξους
επενδυτές-κερδοσκόπους: «Ελάτε, ανοίξαµε και σας περιµένουµε. Μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε τον τζόγο που θέλετε
να κάνετε, διότι δεν θα παρεµβαίνουµε στις δραστηριότητές
σας».
Αυτός ο νόµος-πλαίσιο είναι ασαφής και πρόχειρος, όπως
είπαν όλοι οι συνάδελφοι εισηγητές -και της συγκυβέρνησης.
Ο νόµος αυτός επιχειρεί την τυποποίηση οικονοµικών δραστηριοτήτων µε βάση τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας για να αποθαρρύνει δικαστικές προσφυγές. Αυτό είναι το
ένα.
Εισάγετε τέσσερις τρόπους αδειοδότησης. Οι δύο πρώτοι τρόποι είναι σχετικά απλοί: Η έναρξη της δραστηριότητας γίνεται
κατά ατοµική υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηµατία ή κατά ατοµική υπεύθυνη δήλωση και σύµφωνα µε πρότυπα πιστοποίησης.
Οι άλλοι δύο τρόποι, όµως, έχουν προφανώς τα µεγάλα προβλήµατα, γιατί αφορούν περιορισµούς, τον αριθµό δηλαδή
αδειών κατά γεωγραφική ενότητα. Ποιος τους θέτει τους περιορισµούς; Πώς τους θέτει; Ο Υπουργός τους θέτει. Με ποιους
όρους και γιατί; Εδώ, µπλέκουν όλες οι αρµοδιότητες: Τι ακριβώς ορίζουν οι δήµοι; Τι ακριβώς ορίζουν οι περιφέρειες;
Δεν τα λέµε µόνο εµείς αυτά, κύριε Υπουργέ. Εκτός κι αν όλα
τα κόµµατα έχουν αρχίσει να µην έχουν επαφή µε την πραγµατικότητα και την έχετε µόνο εσείς.
Γιατί λέει ο εισηγητής µας ότι πρόκειται για τοµή της φιλελευθεροποίησης; Το λέει γιατί αντιστρέφει τη δικαιακή µας λογική
περί δηµοσίου συµφέροντος. Δηλαδή, µέχρι σήµερα µετά τις µεγάλες, πράγµατι, µεταρρυθµιστικές απόπειρες εκσυγχρονισµού
του θεσµικού πλαισίου που έκανε η κυβέρνηση του Ελευθερίου
Βενιζέλου την περίοδο 1928-1932, όπου πράγµατι θεµελιώθηκε
όλη η φιλοσοφία του δικαιακού µας πολιτισµού, εκεί µε βάση
αυτό το επιχειρείν, καθορίζεται από το δηµόσιο συµφέρον κι όχι
ακριβώς το ανάποδο, αυτό που ο εισηγητής µας εξήγησε ότι εισάγεται αγγλοσαξονικού τύπου δικαιακή λογική, όπου τα πρότυπα λειτουργίας και η αδειοδότηση προηγούνται –δηλαδή
ισχύουν για πέντε χρόνια- και αλλάζουν ή αναθεωρούνται µόνο
εάν βρεθούν ότι θίγουν το δηµόσιο συµφέρον. Είναι ακριβώς η
ανάποδη λογική.
Ποιος αναλαµβάνει την πιστοποίηση, την αδειοδότηση και τον
έλεγχο των επιχειρήσεων; Προφανώς δεν µπορεί αυτό το δηµόσιο, αυτή η δηµόσια διοίκηση που την καταστρέψατε να τα αναλάβει. Την είχατε κάνει πελατειακή και την είχατε
αποδιοργανώσει εντελώς. Την αναδιοργανώσατε; Τη συγκροτήσατε; Την εξυγιάνατε; Όχι, απλά τη διαλύσατε. Έτσι, λοιπόν,
τώρα µεταφέρονται τα πάντα στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στις ιδιωτικές εταιρίες.
Ποιους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας αφορά το παρόν
νοµοσχέδιο; Όπως είπατε, αφορά όλους τους τοµείς -ή σχεδόν
όλους- κύριε Υπουργέ. Εγώ όµως θα προσπαθήσω να βάλω µια
άλλη λογική.
Κατ’ αρχάς, όλους εκείνους που προκύπτουν από την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων αγαθών –ναι ή όχι;- δηλαδή την παιδεία,
την υγεία, την ασφάλιση, τα ιδιωτικά σχολεία, τα ιδιωτικά πανεπιστήµια, τα ιδιωτικά νοσοκοµεία, τους ιδιωτικούς παρόχους
υπηρεσιών υγείας κ.τ.λ..
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η πιστοποίηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων για τους πτυχιούχους της µη τυπικής εκπαίδευσης, τα κολέγια. Προς τούτοις, ιδρύθηκε ο ΕΟΠΠΕΠ. Κρίµα
που δεν είναι παρών ο Υπουργός Παιδείας. Δεν µας τιµά τον τελευταίο καιρό µε την παρουσία του στην Αίθουσα.
Ιδρύθηκε ο ΕΟΠΠΕΠ, ένας υπεροργανισµός του Υπουργείου
Παιδείας µε αποκλειστικό υπεύθυνο τον Υπουργό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λίγο παραπάνω
χρόνο, αλλά λίγο!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα είµαι σύντοµη, κύριε Πρόεδρε.
Όπως καταλάβαµε, όµως, ήδη αυτός ο Οργανισµός Πιστοποίησης κατ’ αρχάς δεν λειτούργησε ποτέ. Ήδη, όµως, από χθες
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µεταβιβάζονται οι δραστηριότητές του στις εταιρείες που
ιδρύουν τα επιµελητήρια. Αυτός ο νόµος, δηλαδή, έρχεται εκ των
υστέρων από δράσεις που ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται.
Το ίδιο έγινε και για τις ιστορίες έλεγχου. Μόλις χθες το
Υπουργείο Παιδείας είπε -και το ψηφίσατε εσείς εδώ- ότι δεν
χρειάζεται πια κανένας έλεγχος στα ιδιωτικά σχολεία. Απεκδύεται των ευθυνών του το Υπουργείο Παιδείας, τόσο στο επίπεδο
των µαθηµάτων, του προγράµµατος…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζήτησα λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτόµατα λειτουργεί το µηχάνηµα, αλλά θα σας δώσω δυο λεπτά και όχι
πέντε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ.
Απεκδύεται, λοιπόν, των ευθυνών του να ελέγχει τα ιδιωτικά
σχολεία σε επίπεδο λειτουργίας ή προγραµµάτων κ.λπ.. Ποιος
τις αναλαµβάνει; Είναι αυτός ο νόµος που θα αποφασίσει ποιος
θα τις αναλάβει. Έτσι δεν είναι;
Τέλος, περιµένουµε να προσελκύσουµε επιχειρηµατικές δραστηριότητες -και είναι ο δεύτερος µεγάλος τοµέας- από το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, το ΤΑΙΠΕΔ, λιµάνια,
σταθµούς, logistics. Εκεί εντάσσεται το ξεπούληµα των αιγιαλών,
των υδροβιότοπων, των αρχαιολογικών χώρων. Για όλες αυτές
τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες µιλάει το άρθρο 18, αλλά σε
αυτό θα έρθουµε αναλυτικά.
Για να τελειώνω, βέβαια αµφισβητούµε αν η διαδικασία που
προβλέπεται θα γίνει σε οκτώ µήνες. Βέβαια αµφισβητούµε αν
σε έξι µήνες οι δήµοι και οι περιφέρειες θα δηµιουργήσουν αντίστοιχους θεσµούς. Το αµφισβητούµε δικαίως, διότι έχετε αποψιλώσει όλους τους θεσµούς από ανθρώπους για να κάνουν
αυτή τη δουλειά. Αµφισβητούµε αν τελικά ο νόµος µειώνει πράγµατι το κόστος ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, αφού αυτό το περνάτε σε ένα νέο ιδιωτικό επιχειρηµατικό πεδίο. Γιατί θα είναι
φθηνότερα; Για να καταλάβουµε και εµείς. Κάποιοι άλλοι δεν θα
πληρώνουν γι’ αυτές τις υπηρεσίες;
Ειδικότερα το άρθρο 18 είναι διάτρητο, γιατί ανοίγει πιστεύουµε διάπλατα τις πόρτες -αλλά θα το αναπτύξουµε αυτό
αναλυτικότερα αύριο- στο µεγάλο ξεπούληµα του σοβαρότερου
φυσικού και πολιτιστικού µας πόρου.
Για όλες αυτές τις παραπάνω παρατηρήσεις έχουµε ήδη δηλώσει ότι ψηφίζουµε κατά στο νοµοσχέδιο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μαρίνος Ουζουνίδης.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω από το Βήµα της Βουλής να εκφράσω τη λύπη µου για
το τραγικό συµβάν που αναφέρθηκε η συνάδελφος, αλλά θα
πρέπει να δώσουµε συγχαρητήρια στο Λιµενικό, στους ανθρώπους αυτούς που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και περισυνέλλεξαν τους παράνοµους µετανάστες.
Επίσης, από εδώ, από το Βήµα της Βουλής εγώ, σαν κάτοικος
ακριτικής περιοχής, όπου υπάρχει αυτό το θέµα, για µια ακόµα
φορά θα συγχαρώ την Ελληνική Αστυνοµία. Επίσης, µε την ευκαιρία που µου δίνεται εδώ, να δηλώσω ότι είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος µε τους αστυνοµικούς που έχουµε εδώ στην ελληνική
Βουλή. Είναι στην κυριολεξία ευγενέστατα τα παιδιά, νέα, ωραία
και από εδώ θέλω να τους εκφράσω τις ευχαριστίες µου για την
ευγένειά τους και για την άψογή τους συµπεριφορά.
Κύριε Υπουργέ, είναι µεγάλη µου χαρά που σας έχω κοντά
µου. Εχθές που αναφερθήκαµε στις ιστορίες της λαϊκής, εγώ έχω
πάρα πολλά παραδείγµατα στην πράξη και όχι στη θεωρία.
Κατ’ αρχάς, αναφερθήκατε λίγο σε κάτι µε τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ.
Ενηµερώστε τους κρατικούς οργανισµούς να πάνε τα αυτοκίνητά
τους στα ΚΤΕΟ και πρέπει από τη µια το κράτος να αφήσει κάποια χρήµατα. Βέβαια, δεν είναι τα χρήµατα, πρώτα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που οδηγούν και η οδική ασφάλεια των
κρατικών αυτοκινήτων. Και επειδή εδώ και είκοσι χρόνια σαν µηχανολόγος ασχολούµαι µε πραγµατογνωµοσύνες και συνεργάζοµαι µε ασφαλιστικές εταιρείες, τα αυτοκίνητα της Ελληνικής
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Αστυνοµίας, θα το πω έτσι για να προκαλέσω, έχουν το µαύρο
τους το χάλι.
Άσε που τα µισά ή τα περισσότερα είναι εγκαταλελειµµένα
επάνω στα κέντρα κράτησης. Αυτά που κυκλοφορούν δεν ενδείκνυνται για να κυκλοφορήσουν. Το ίδιο ισχύει και για τα ασθενοφόρα. Κάντε κάτι, λοιπόν.
Αναφερθήκατε λίγο και είπατε ότι θα γίνει κάτι παρόµοιο, όπως
οι βιοµηχανικές περιοχές. Το κατάλαβα καλά;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Πάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα συµπεριλάβουµε και την έννοια του
πάρκου.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Θα γίνουν πιθανόν ή τα αποτελέσµατα θα είναι κάτι σαν τις βιοµηχανικές περιοχές, όπου αναφέρθηκε ο συνάδελφος µου, ο κ. Κασαπίδης, από το 1974 και µετά.
Κι εµείς κάποτε ήµασταν µέλη της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν κυβερνούσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, κυβερνούσε η Νέα Δηµοκρατία. Κάποια στιγµή, επειδή ο κόσµος
έχει φτάσει στα όριά του και αφού έχετε τέτοιες καλές προθέσεις,
αυτοί που κάποτε επένδυσαν «µαϊµού» επενδύσεις ή επένδυσαν
παίρνοντας µόνο τα χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου, είναι πολύ
εύκολο να τους βρείτε και να φέρουν τα χρήµατα στα κρατικά ταµεία.
Σας αναφέρω παραδείγµατα πολλών εργοστασίων στις βιοµηχανικές περιοχές. Ανέφερε ο συνάδελφος, αναφέρω και εγώ τη
βιοµηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης Άβαντα. Δέκα, είκοσι
κουφάρια είναι. Κανένας δεν δούλεψε. Δεν δούλεψαν ποτέ.
Σας αναφέρω και ένα τρανταχτό παράδειγµα µε το οποίο ασχολήθηκα, αλλά δεν µπορείς και εκεί να βρεις άκρη. Υπάρχει εργοστάσιο στην περιοχή Σπηλαίου Ορεστιάδος του Έβρου. Τις
εποχές του κ. Τσοχατζόπουλου –τα έχω πει ξανά εδώ, αλλά θα
τα πω ξανά- του κ. Αρσένη έκαναν εργοστάσιο ή ξεκίνησαν να κάνουν επένδυση 700 εκατοµµυρίων δραχµών τη δεκαετία του 1990
για να ράβουν στρατιωτικές στολές και στολές αστυφυλάκων. Το
εργοστάσιο αυτό δεν λειτούργησε ούτε µία ηµέρα. Δόθηκαν κάποια χρήµατα ή ακούστηκε ότι θα εκπαιδευθούν στις σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ για να µάθουν να ράβουν στην περιοχή
Σπηλαίου. Ούτε κι εκείνα τα χρήµατα δόθηκαν. Πληρωνόντουσαν
κάποιοι επί χρόνια. Το εργοστάσιο δεν λειτούργησε ούτε µία
ηµέρα και εγώ αναρωτιέµαι για ποιο λόγο οι κύριοι αυτοί έκαναν
την επένδυση. Κάνουµε ερωτήσεις. Μας παίζουν από εδώ και από
εκεί.
Σας λέω συγκεκριµένα και ας σηµειώσουν οι σύµβουλοί σας το
Τρίγωνο ΑΕΒΕ, περιοχή Σπηλαίου Ορεστιάδας.
Επειδή εσείς δεν περπατάτε, αλλά περπατάµε εµείς, σας λέω
ότι ο κόσµος µας φωνάζει και εµάς, δυστυχώς.
Χθες εδώ ο κ. Κακλαµάνης είπε ότι λυπάται για εµάς. Για εµάς
να µην λυπάται. Δεν ξέρω τι κάνει για την Κυβέρνησή του, όπου
υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχουν πόσοι Βουλευτές καθαροί
σαν κρύσταλλο και ας αναζητήσουν από τους κυρίους Παπαντωνίου, Τσοχατζόπουλο, Τσουκάτο, Μουκάτο και όλους αυτούς και
να τα µαζέψουµε.
Νοµίζω, κύριε Κοψαχείλη, ότι είµαστε καθαροί σαν κρύσταλλο
και δεν έχουµε να λογοδοτήσουµε σε κανέναν.
Σε ό,τι αφορά τα εργοστάσια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε.
Ακούστε κάτι. Θα αναφέρεστε ενδεχοµένως σε πρόσωπα και αναφέρεστε σε γεγονότα.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη γενικεύετε
και µη διαχωρίζετε τους παλιούς από τους καινούργιους και να
λέτε ότι οι καινούργιοι είναι οι έντιµοι και οι παλιοί είναι οι ανέντιµοι. Δεν είναι ούτε όλοι οι καινούργιοι το ίδιο ούτε όλοι οι παλιοί
το ίδιο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν είπε τέτοια πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα παρακαλέσω
πάρα πολύ να είστε προσεκτικός. Συνηγόρους δεν χρειάζεται κανείς εδώ µέσα.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Καταθέτω στα Πρακτικά έγγραφο
για τον κ. Τσουκάτο. Αυτός παραδέχθηκε ότι πήρε λεφτά από τη
«SIEMENS», από τους χρηµατοδότες. Όταν εγώ θέλω να πάρω
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πέντε φράγκα από τον πατέρα µου, πρέπει να πληρώσω φόρο. Ο
κύριος αυτός καλά έκανε και τα πήρε αλλά θα πρέπει να πληρώσουν κι αυτοί φόρο. Δεν πλήρωσαν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζω, λέγοντας ότι υπάρχουν κάποια τεράστια εργοστάσια,
κύριε Υπουργέ, τα οποία δεν µπόρεσα να καταλάβω για ποιο λόγο
τα κλείσατε, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Υπήρχε νοµίζω το
µεγάλο εργοστάσιο παραγωγής λιπασµάτων στην περιοχή της
Καβάλας. Είχα διαβάσει κάποτε ότι το πήρε αυτός ο µεγάλος επιχειρηµατίας, ο Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης. Υπάρχουν τα εργοστάσια ζάχαρης που είναι σχεδόν κλειστά. Είναι λυπηρό τεράστια
εργοστάσια, όπως αυτό στην Ορεστιάδα, να µη λειτουργούν ή να
λειτουργούν ένα µήνα το χρόνο. Εργοστάσιο τοµατοπολτού στην
Ξάνθη έκλεισε και κανένας δεν πλήρωσε. Επίσης, µεγάλα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, που τα πήρε ο Όµιλος Λαναρά.
Μαζέψανε τις επιδοτήσεις, πήρανε τα εργοστάσια και τα έχουν
εγκαταλειµµένα στο έλεος του Θεού.
Σηµειώστε σας παρακαλώ ότι στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης υπάρχει ένα τεράστιο εργοστάσιο, το πρώην «AUTO
EVROS», µετά «Λαναράς» και τώρα στέκεται ερείπιο. Αυτό είναι
λυπηρό.
Αφού χρηµατοδοτείτε τις τράπεζες, τουλάχιστον οι τράπεζες
ας τα παραχωρήσουν στους δήµους. Κάντε µία τέτοια συµφωνία
και µην τους τα χαρίζετε όλα.
Σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, επειδή έχω και
εγώ δραστηριοποιηθεί πολλά χρόνια στην ελεύθερη αγορά, οµολογώ ότι µου ακούστηκε ιδιαίτερα ευχάριστα η κατάθεση ενός
νοµοσχεδίου που θα απλούστευε τις διαδικασίες αδειοδότησης.
Για τον λόγο αυτό το διάβασα προσεκτικά, ελπίζοντας ότι θα
υπήρχαν ουσιαστικές ρυθµίσεις που θα έκαναν τη ζωή όλων όσων
ασχολούνται µε την αγορά πιο εύκολη, απλοποιώντας κάποιες
χρονοβόρες διαδικασίες. Το µόνο που βρήκα είναι ότι δεν ξεκαθαρίζεται τίποτα. Δεν προβλέπετε µε σαφήνεια σχεδόν τίποτε
άλλο παρά τις ποινές.
Δεν περίµενα βέβαια να υπάρχουν όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες αδειοδότησης κάθε είδους επιχείρησης στο νόµο. Αλλά
όπως είπε και η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η
Ραχήλ Μακρή, περίµενα να βρούµε συγκεκριµένες κατηγορίες.
Στη συνέχεια, τα καθαρά τεχνικά θέµατα θα µπορούσαν να αποσαφηνιστούν µε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα.
Όµως, εάν διαβάσει κάποιος το νόµο, βλέπει ότι αυτό θα το
ρυθµίσετε στο µέλλον. Για το άλλο θέµα θα βγει κοινή υπουργική
απόφαση και συνεχίζει ένας µακρύς κατάλογος είκοσι ένα εξουσιοδοτικών διατάξεων.
Ύστερα από αυτό µας ζητάτε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο; Τι
ακριβώς να ψηφίσουµε; Αυτό που δεν γνωρίζουµε; Θέλετε µια
υπογραφή σε ένα άγραφο χαρτί; Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα!
Όσο και να εµπιστευόµασταν τις καλές σας προθέσεις, δεν λαµβάνουµε κανένα εχέγγυο ότι θα δηµιουργήσετε διαδικασίες που
θα είναι καλύτερες από τις υπάρχουσες.
Αυτή µας η πεποίθηση, γεννάται από την αδυναµία σας να καταθέσετε ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο, µε σωστή διαβούλευση
και ολοκληρωµένες ρυθµίσεις. Έχουµε παρατηρήσει ότι στο ένα
σχέδιο νόµου που καταθέτετε λείπει η διαβούλευση, στο άλλο
υπάρχουν άσχετες διατάξεις και σε όλα κάτι πάει στραβά. Επίσης,
έχουµε παρατηρήσει ότι αυξάνετε το πλήθος των τροπολογιών
που καταθέτετε σε κάθε νοµοσχέδιο. Στο συγκεκριµένο υπάρχουν δεκατρείς.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να µου δώσετε δύο επιπλέον λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε συνάδελφε.
Επί εννέα λεπτά µιλούσατε χωρίς να πείτε τίποτα σχετικό µε
το αντικείµενο της συζήτησης. Αυτό είναι δικαίωµά σας. Σας
άφησα και δεν σας διέκοψα. Έρχεστε τώρα και µου ζητάτε επιπλέον χρόνο.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Είπα πολλά ενδιαφέροντα. Αν εσείς
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τα βλέπετε αλλιώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι αυτό.
Λέει ο Κανονισµός της Βουλής ότι δεν πρέπει να αποµακρυνόµαστε από το θέµα το οποίο συζητάµε.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Δεν αποµακρύνθηκα. Ήταν θέµατα
ακριβώς επί της ανάπτυξης της χώρας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μπορείτε να κάνετε µια επερώτηση.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Έχω κάνει εκατό. Απαντήσεις δεν
παίρνω.
Αποτελεί απορίας άξιο, λοιπόν, γιατί θέλετε να ρυθµίσετε τα
ακόλουθα θέµατα µε ένα άσχετο προς αυτά νοµοσχέδιο. Πείτε
µας τι σχέση έχουν µε την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης οι ρυθµίσεις για τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών.
Η συµπλήρωση του άρθρου 61 παράγραφος 4 του ν.
3459/2006 αφορά τη χρηµατοδότηση των κέντρων πρόληψης και
εξαρτήσεων της προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικά µε τη γεωγραφική εµβέλεια εκποµπής ψηφιακού προγράµµατος από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς
σταθµούς.
Καιρός είναι να δείτε ότι στις ακριτικές περιοχές της βορείου
Ελλάδος δεν πιάνουν κανένα ελληνικό κανάλι. Πιάνουν τούρκικα,
πιάνουν βουλγάρικα. Κοιτάξτε το λίγο. Στείλτε τους ειδικούς
επάνω για να δουν την κατάσταση. Δεν γίνονται αυτά, ακούµε
συνεχώς θεωρίες. Πάµε επάνω και µας εκφράζουν τα παράπονά
τους.
Πείτε µας, τι σχέση έχουν διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες µέσω διαδικτύου στις διαδικασίες του ΟΑΕΔ, όπως της εγγραφής µητρώου ανέργων, της
ανανέωσης της ανεργίας και λοιπά.
Πείτε µας, τι σχέση έχει η εναρµόνιση της διαχειριστικής χρήσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής µε όσα προβλέπονται για τη
διαχείριση ή χρήση του θεάτρου και λοιπά.
Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω για ένα λεπτό ακόµα, σας παρακαλώ.
Επειδή έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη της περιοχής µας
αλλά και όλης της Θράκης, οι άνθρωποι, οι αγρότες και άλλοι
επαγγελµατίες µηχανικοί έσπειραν φωτοβολταϊκά και τι έγινε;
Φύτρωσαν τα φωτοβολταϊκά αλλά δεν µπορούν τώρα να τα θερίσουν.
Για παράδειγµα έχω µία συγκεκριµένη περίπτωση. Έκαναν επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά κάποιας εταιρείας. Η αρχική αίτηση
κατατέθηκε στις 19-8-2008. Υπάρχουν αριθµοί πρωτοκόλλου.
Ήµουν σήµερα στον Υφυπουργό κ. Μηταράκη και κάποιος υπάλληλος εκεί, ο κ. Βλάχος, ευγενέστατος µου έδωσε απάντηση. Την
1-10-2008 λάβαµε τη βεβαίωση επιλεξιµότητας. Στις 11-5-2010
ολοκληρώθηκε η επένδυση. Στις 25-1-2012 λάβαµε την απόφαση
υπαγωγής µε αριθµό πρωτοκόλλου 3499. Στις 2-7-2013 καταθέσαµε αίτηµα για διοικητικό έλεγχο µε αριθµό πρωτοκόλλου
29094. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε λάβει απάντηση, σχετικά µε
τον ορισµό της επιτροπής και την ηµεροµηνία ελέγχου και είναι
επένδυση από το 2008.
Ο άνθρωπος επένδυσε, πήρε δάνεια 200.000, 300.000 ευρώ
και περιµένει το κράτος. Το δε κράτος όταν έχει λαµβάνειν χρήµατα, εισπράττει αναγκαστικά από τραπεζικούς λογαριασµούς
και συγγενείς. Εποµένως, φθάνει η θεωρία, να περάσετε στην
πράξη!
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο εισηγητής µας µε ενηµέρωσε
ότι πιθανόν να µην προλάβει το πέρας της συνεδρίασης και της
ψηφοφορίας -επειδή δεν έχουν µιλήσει όλοι οι εκπρόσωποι- και
θέλει να επαναλάβω αυτό που ειπώθηκε κατά την τοποθέτηση
του κ. Μωραΐτη, ότι το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Και το λέω για λόγους τάξης, για να µην αµφισβητηθεί η
δεδηλωµένη κατά την ψήφιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελ-
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φοι, θέλω να πω το εξής πράγµα. Θα ήταν προτιµότερο, καθένας
από εµάς όταν τοποθετείται επί ενός νοµοσχεδίου ή πάνω σε
οποιοδήποτε ζήτηµα, να αρχίζει να αναπτύσσει το αντικείµενο το
οποίο συζητάµε και εφόσον περισσέψει χρόνος, να µπει και σε
οποιοδήποτε άλλο θέµα και να εξαντλήσει το χρόνο του. Δεν
πρέπει να εξαντλούµε ουσιαστικά το χρόνο που µας δίνει ο Κανονισµός επί παντός επιστητού και στο τέλος να λέµε «δώστε
µας χρόνο για να µπούµε τώρα και σε αυτό το οποίο πρέπει να
συζητήσουµε». Αυτό νοµίζω πως είναι πιο σωστό.
Ορίστε, κυρία Φούντα, έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Περίµενα να ακούσω πολλά σ’ αυτήν την Αίθουσα αλλά το να
ακούσω ουσιαστικά συνάδελφο να δίνει συγχαρητήρια στο Λιµενικό, επειδή περισυνέλεξε πτώµατα παράνοµων µεταναστών,
πραγµατικά µε ξεπερνάει. Αντί να έρθουµε εδώ και να µιλάµε για
ένα ανθρώπινο δράµα, για ανθρώπους που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο και για τη Συνθήκη Δουβλίνο II και διάφορα άλλα κανονιστικά πλαίσια διαχείρισης αυτών των ανθρώπινων ψυχών που
δυστυχώς δεν αποδίδουν, αντί να έρθουµε να συζητούµε εδώ για
το πώς θα τα αλλάξουµε, κάνουµε τέτοιους αφορισµούς. Ειλικρινά λυπάµαι.
Από τον τίτλο και µόνο του σχεδίου νόµου: «Απλούστευση της
αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας»
φαντάζοµαι ότι κανένας δεν θα µπορούσε να µην ψηφίσει κάτι
που ίσως και να πετύχει στο µέλλον σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο
κόσµος που ταλαιπωρείται εκεί έξω είναι πολύς. Αντί να τον
σπρώχνουµε προς το επιχειρείν και άρα προς τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στο όραµα µιας άλλης Ελλάδας και µιας
άλλης προοπτικής, προφανώς τον αποτρέπουµε µε όλα αυτά τα
εµπόδια που του δηµιουργούµε.
Άρα αυτό το νοµοσχέδιο είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση.
Κύριε Υπουργέ, όµως, είπατε ότι αυτές τις απλουστεύσεις δεν
τις εφηύρατε. Προφανώς και δεν τις εφηύρατε, γιατί πρόκειται
για την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Επίσης, εάν τις είχαµε εφεύρει,
θα έπρεπε να το είχαµε κάνει χρόνια πριν όταν είχατε διατελέσει
ξανά Υπουργός Ανάπτυξης, τότε που στα εύκολα –να το πω έτσιόλα θα ήταν και για εµάς πιο εύκολα. Δυστυχώς, πράγµατα που
έπρεπε να γίνουν στους καιρούς της εικονικής –έστω- ευηµερίας
δεν έγιναν και τώρα δυστυχώς «λουζόµαστε» -για να το πω έτσι
λαϊκά- όλα τα αποτελέσµατα.
Είπατε και κάτι άλλο –δεν είναι προσωπικό το σχόλιο, είναι για
το που έχουµε καταλήξει και τι κάνουµε- το οποίο δεν τιµά όλες
τις προηγούµενες κυβερνήσεις, ότι «το δηµόσιο δεν λειτουργεί
ενδεχοµένως». Ποιος ευθύνεται για το ότι «δεν λειτουργεί το δηµόσιο ενδεχοµένως»; Η Δηµοκρατική Αριστερά ας πούµε;
Δεν υπάρχουν δόγµατα περί του δηµοσίου, τουλάχιστον από
την πλευρά τη δική µας. Έχουµε καταθέσει την πρότασή µας.
Μιλάµε για ΣΔΙΤ, για συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Θέλουµε επιτέλους η υγιής επιχειρηµατικότητα να προάγεται και
ελπίζουµε όντως όλα τα νοµοσχέδια να κινούνται σε αυτό το
πλαίσιο.
Τη δική σας παραδοχή ότι «το δηµόσιο δεν λειτουργεί ενδεχοµένως», τη δέχοµαι ως µία πολύ µεγάλη δήλωση αυτοκριτικής
για το τι έκαναν οι προηγούµενες κυβερνήσεις έως τώρα.
Να πούµε ότι η διαµόρφωση αυτού του φιλικού αναπτυξιακού
περιβάλλοντος -που όλοι θέλουµε να υπάρχει- και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, προφανώς και δεν έγκειται µόνο στην
απλούστευση αυτής της διαδικασίας αδειοδότησης. Διαφορετικά θα είχαν λειτουργήσει και η υπηρεσία µίας στάσης -που
έχουµε θεσµοθετήσει έως τώρα αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα-, αλλά και ο αναπτυξιακός νόµος
για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις, που ουσιαστικά άλλαζε
πράγµατα που αφορούσαν στο γνωστό ως fast track και του
οποίου τα αποτελέσµατα δεν µπορούµε να δούµε έως τώρα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό το κάτι που δεν
πάει καλά, πρέπει να το εντοπίσουµε και να το επουλώσουµε ως
πληγή όλοι µαζί. Η ευθύνη βέβαια εναπόκειται κυρίως σε εσάς.
Εµείς οφείλουµε να έρθουµε εδώ, να το κρίνουµε, να βοηθήσουµε, να διαµορφώσουµε, να προτείνουµε.
Η προηγούµενη προσπάθεια, λοιπόν, που έγινε µε τον αναπτυ-
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ξιακό νόµο φαίνεται να µη δίνει αυτά που θα έπρεπε και αυτά
που θα θέλαµε όλοι. Αυτό σηµαίνει ότι τα προβλήµατα δεν έχουν
να κάνουν µόνο µε την αδειοδότηση αυτήν καθαυτήν αλλά και
µε διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής πραγµατικότητας,
όπως είναι οι έλεγχοι, η έλλειψη ενός σταθερού φορολογικού
πλαισίου, για το οποίο επιτέλους πρέπει να συνεννοηθείτε µε τον
κ. Στουρνάρα ή τον οποιονδήποτε Υπουργό Οικονοµικών.
Δεν γίνεται να υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που έχουν πεντασέλιδους και επτασέλιδους φορολογικούς κανονισµούς. Δεν
γίνεται να είµαστε σε µία χώρα η οποία λέει ότι πάει µπροστά και
να κάνουµε διαρκώς τροποποιήσεις σε πράγµατα τα οποία έχουν
αποτύχει από την ίδια τη ζωή.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη βασική λογική του νοµοσχεδίου. Όλες οι επιχειρήσεις πλην συγκεκριµένων εξαιρέσεων,
όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη παρέµβαση της δηµόσιας διοίκησης.
Η τάση αυτή ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας από την Κυβέρνηση βλέπουµε πολύ συχνά ότι δυστυχώς έχει προκαλέσει πολύ
µεγάλες αστοχίες. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς γι’ αυτό που
αφορά το δηµόσιο συµφέρον, όπως κάποιοι άλλοι το εννοούν.
Θεωρείτε, ας πούµε, ότι οι βαθµοί ελευθερίας που δώσαµε στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχουν αποδώσει; Θεωρείτε ότι οι
βαθµοί ελευθερίας που υπήρξαν χωρίς κανόνες –να υπάρχουν
βαθµοί ελευθερίας αλλά µε κανόνες- έχουν δώσει αυτά που θέλαµε όλοι; Δεν έχουν δώσει.
Όλα αυτά τα λέω µε αφορµή το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών για τον αιγιαλό. Στην έκθεση της διαβούλευσης, ο
κ. Στουρνάρας επίσης κάνει λόγο για ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης των διαδικασιών διαχείρισης και αξιοποίησης των παράκτιων κοινόχρηστων εκτάσεων, προκειµένου να απελευθερωθούν οι τεράστιες δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης.
Άκουσα πριν Βουλευτή του κυβερνώντος κόµµατος, της Νέας
Δηµοκρατίας, να λέει ότι το πρόβληµα αυτής της χώρας είναι οι
περιοχές «NATURA». Όλα τα άλλα δεν είναι πρόβληµα. Οι περιοχές «NATURA» είναι αυτές που µας έχουν φέρει εδώ που βρισκόµαστε;
Μιλήσατε και εσείς –και ως πρώην Ευρωβουλευτής γνωρίζετε
πολύ καλά τα µελλούµενα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο- ουσιαστικά
για εξασφαλίσεις που υπάρχουν από το ίδιο το κοινοτικό πλαίσιο.
Μιλάω µε αφορµή το νοµοσχέδιο για τον αιγιαλό. Θα το συνδέσω
µε αυτό το νοµοσχέδιο και το άρθρο 18, στο οποίο µιλάτε για
τους υποδοχείς δραστηριοτήτων.
Τι λέει αυτό ουσιαστικά; Ότι επιτρέπεται η δραστηριότητα στις
παράκτιες περιοχές χωρίς κανόνες, χωρίς όρια. Εξαλείφονται οι
όποιοι περιορισµοί, τα όποια όρια και η ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών που µπορεί να υπάρξει προς τις ακτές. Επιτρέπονται τα
µπαζώµατα για τις στρατηγικές επενδύσεις, γιατί αυτοί οι επιχειρηµατίες που µπορούν να ενταχθούν στο fast track είναι πολίτες
ενός άλλου επιπέδου. Αυτά τα πράγµατα δεν είναι σοβαρά. Αντίκειται στο συγκεκριµένο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θέλω να µε συγχωρήσετε…
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Είµαι Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος και
µπορώ να αναφέροµαι σε άλλα νοµοσχέδια. Σας παρακαλώ
πολύ, θα φθάσω και στους υποδοχείς δραστηριοτήτων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ναι, αλλά παρουσιάζετε πράγµατα που
δεν υφίστανται.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Αυτό το κοινοτικό πλαίσιο µιλάει για πολύ
συγκεκριµένα πράγµατα. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα ενυπάρχει και
συµµετέχει σε αυτήν την επιτροπή για τις παράκτιες περιοχές.
Συνεχίζω λέγοντας µε το µεγάλο αριθµό απροσδιοριστίας
αυτού του νοµοσχεδίου. Είναι ένα νοµοσχέδιο που το ψηφίζουµε,
γιατί θέλουµε και θεωρούµε ότι κάθε Έλληνας πολίτης –όχι ελαφρά τη καρδία, το δικαιούται- να θεωρείται σωστός επιχειρηµατίας και έπειτα να ελέγχεται. Πολύ σωστά θεωρείται στο
νοµοσχέδιο ότι έτσι πρέπει να γίνεται και οι έλεγχοι να γίνονται
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της δραστηριότητας.
Έχουµε όµως ένα εντυπωσιακό αριθµό ΚΥΑ και προεδρικών
διαταγµάτων που πρέπει να εκδοθούν, προκειµένου να λειτουργήσει αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο. Άρα, µιλάµε για ένα νόµο σε
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εκκρεµότητα, κύριε Υπουργέ.
Εµείς δεν θέλουµε να επενδύσουµε στην αποτυχία αυτού του
νόµου αλλά στην επιτυχία του. Θέλουµε απλά να πούµε ότι έχετε
πολλή δουλειά µπροστά σας. Το χρονικό υπόλοιπο των οκτώ
µηνών, είναι ένα µάλλον µικρό διάστηµα για να εκδοθεί το σύνολο γι’ αυτές τις είκοσι µία πράξεις που απαιτούνται για την
ενεργοποίησή του.
Το χρονοδιάγραµµα όµως δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα. Η
ουσία και το περιεχόµενο των κανονιστικών πράξεων που δεν συζητούνται στη Βουλή παρέχουν µια εν λευκώ εξουσιοδότηση. Το
είπε και ο εισηγητής µας ότι θα θέλαµε να υπάρξει ουσιαστικά
ένα γκρουπάρισµα, µια οµαδοποίηση αυτών των ΚΥΑ. Σας παρακαλούµε και σας προτρέπουµε να τις παρουσιάζετε στη Βουλή
ή να ανεβαίνουν στο open gov, για να µπορέσει να υπάρξει µια
διαβούλευση.
Οι δύο βαθµίδες λειτουργίας, που είναι πλέον οι δήµοι και οι
περιφέρειες, έχουν την ευθύνη αυτών των αδειοδοτήσεων και
πρέπει να αναλάβουν µία επιπλέον δραστηριότητα τους υπόλοιπους µήνες. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλύτερα
από εµένα ότι οι περιφέρειες και οι δήµοι, αυτήν τη στιγµή δεν
έχουν πόρους. Θα ήθελα τη δική σας εκτίµηση για το αν αυτή η
έλλειψη πόρων θα µπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για
τη λειτουργία αυτού του νόµου-πλαισίου.
Στο πεδίο της λήψης των απαιτούµενων πιστοποιητικών, θα
έπρεπε να υλοποιηθεί άµεσα η λογική της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη λήψη τους. Εκεί θα πρέπει να καλύπτεται το σύνολο
των διαδικασιών της αδειοδότησης.
Για εµάς, απλοποίηση των διαδικασιών σηµαίνει ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, πάτηµα ενός κουµπιού και δυνατότητα να πάρεις
ουσιαστικά την έγκριση που θέλεις από το σπίτι σου. Σε συνδυασµό µε το νόµο που έχει ψηφιστεί για την δυνατότητα του µη γνησίου της υπογραφής, ίσως αυτό να καθιστά επανάσταση για τα
δεδοµένα του επιχειρείν.
Αυστηροποίηση ποινών και προστίµων. Μολονότι το µέτρο
αυτό επιδιώκει να λειτουργήσει αποτρεπτικά, στην ουσία του για
εµάς είναι µη ρεαλιστικό και στο διά ταύτα τιµωρητικό. Είναι τεράστια πρόστιµα που δεν έχουν το ρόλο που θα έπρεπε να
έχουν.
Ο λόγος που υπάρχουν τα πρόστιµα, δεν είναι όποιος πιάνεται
να καταποντίζεται. Το πλαίσιο πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά,
για να µπορέσουν επιτέλους οι νοµοταγείς πολίτες σε αυτόν τον
τόπο να βρουν το δρόµο που πρέπει. Όµως, αυτό να γίνεται λογικά, κλιµακωτά και µε διαβαθµίσεις προστίµων, κύριε Υπουργέ.
Ολοκληρώνω µε το άρθρο 18, που αφορά τα επιχειρηµατικά
πάρκα. Ως αρχιτέκτονας, δεν διανοούµαι αυτό το πράγµα που
έχει γίνει µε αυτό το άρθρο. Ως Δηµοκρατική Αριστερά, σας
έχουµε ζητήσει να το αποσύρετε για να έρθουν πρώτα οι χρήσεις
γης από το ΥΠΕΚΑ, γιατί δεν µπορούµε να λειτουργούµε όλη την
ώρα µε πρωθύστερα σχήµατα.
Δυστυχώς, είµαστε σε µία χώρα -και ίσως το νοµοσχέδιο
επειδή ακριβώς έχει αυτήν την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, αναφέρεται σε µία άλλη χώρα που όλοι θέλουµε να φτιάξουµε- που
αυτήν τη στιγµή δεν έχει ούτε κτηµατολόγιο ούτε ΕΣΧΑΣΑ,
ΕΣΧΑΔΑ και ό,τι µπορείτε να φανταστείτε από έτοιµα χωροταξικά
σχέδια. Υπάρχει και εκκρεµεί παντού ο χωροταξικός σχεδιασµός
σε υποκείµενο επίπεδο σχεδιασµού, που είναι οι περιφέρειες, κι
εσείς έρχεστε να µας πείτε ότι αυτό µπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει. Λοιπόν δεν µπορεί να λειτουργήσει. Δεν µπορεί να
λειτουργήσει πολύ απλά γιατί σας το λέει και το Επιστηµονικό
Συµβούλιο της Βουλής. Δεν το λέει η Δηµοκρατική Αριστερά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάει για τη διαφύλαξη του αναγκαίου φυσικού κεφαλαίου,
για αποφυγή της βλάβης του τυχόν υπάρχοντος πολιτιστικού κεφαλαίου, του σεβασµού της γεωµορφολογίας και του φυσικού
ανάγλυφου και για όλα τα άλλα που έχουν κατακεραυνωθεί στο
Συµβούλιο της Επικρατείας πάµπολλες φορές.
Το έχω πει πάρα πολλές φορές και αναγκάζοµαι να το επαναλάβω. Η δόµηση είναι µία πράξη µη αναστρέψιµη. Δεν µπορούµε
εκ των προτέρων διαρκώς να λειτουργούµε µε νοµοθετήµατα -
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δυόµισι σελίδες έχει αφιερώσει το Επιστηµονικό Συµβούλιο της
Βουλής γι’ αυτό το άρθρο 18- να νοµοθετούµε µε πρωθύστερα
σχήµατα και µε γνώµονα ότι βρισκόµαστε σε µία άλλη χώρα.
Βρισκόµαστε στην Ελλάδα που δεν έχει κτηµατολόγιο, που
δεν έχει χρήσεις γης κι αυτή η ασάφεια του άρθρο 18, µπορεί να
αποβεί πάρα πολύ επικίνδυνη, κύριε Υπουργέ.
Σας καλούµε να αποσύρετε αυτό το άρθρο και να δεσµευτείτε
ότι αυτό θα έρθει όταν το επίπεδο και το υπόβαθρο του ελληνικού κράτους, της ελληνικής διοίκησης και κυρίως, του χωροταξικού σχεδιασµού µπορεί να το φέρει, µπορεί να το κουβαλήσει
και να το καλύψει.
Σας παρακαλούµε πολύ, αποσύρετε το άρθρο 18 και όσο γίνεται πιο γρήγορα, τέλος πάντων, λειτουργήστε το χρονοδιάγραµµα για να µπορέσει να λειτουργήσει ο νόµος.
Εµείς γι’ αυτό υποστηρίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο, για να µπορέσουµε να κάνουµε τη ζωή και το επιχειρείν αυτών των ανθρώπων που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα µας πιο εύκολα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Διευκρινιστικά θα µιλήσω για όσα είπε η
κυρία Φούντα. Ξέρω φυσικά ότι η ΔΗΜΑΡ υποστηρίζει το νοµοσχέδιο και γι’ αυτό έχω έναν ακόµη λόγο να εξηγήσω δύο-τρία
πράγµατα και πρώτον, σε σχέση µε το περιβάλλον και την ανησυχία η οποία εκφράστηκε για τις στρατηγικές επενδύσεις και
το νόµο περί στρατηγικών επενδύσεων.
Για τις στρατηγικές επενδύσεις υπάρχει εµπλοκή του Συµβουλίου της Επικρατείας.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Το γνωρίζουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Αν δεν εµπιστευόµαστε ούτε το Συµβούλιο της Επικρατείας -από το νόµο υπάρχει εµπλοκή των στρατηγικών επενδύσεων- τι άλλο πια;
Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για το λεγόµενο ΕΣΧΑΣΕ εδώ στο
άρθρο 18, το οποίο ζητάτε να αποσύρουµε. Είναι µία τοµή,
καθώς ενισχύουµε την οργανωµένη επιχειρηµατικότητα. Σταµατάµε την άναρχη δόµηση.
Μας λέτε να κρατήσουµε λίγο την άναρχη δόµηση και την
άναρχη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και να µην πάµε σε ένα σύστηµα προ-αδειοδότησης των πάρκων για να έχουµε οργανωµένη ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Γιατί να
το µεταθέσουµε κι άλλο;
Είµαστε σε επαφή τα συναρµόδια Υπουργεία. Μπορούµε να
δουλέψουµε. Εµείς κάνουµε αυτό που µας αναλογεί. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κάνει
εκείνο το οποίο του αναλογεί.
Πόσο όµως λάθος θα ήταν και πολιτικά σε αυτόν τον νόµο να
ρυθµίσουµε τα πάντα και να µη ρυθµίσουµε ένα ουσιαστικό ζήτηµα, να µη βάλουµε τις βάσεις για ένα ουσιαστικό ζήτηµα, όπως
είναι το ζήτηµα των πάρκων, όπου σεβόµαστε ρητώς τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητώς τις προβλέψεις του ν.2971,
ρητώς ακολουθούµε την πρακτική για τα επιχειρηµατικά πάρκα
του ν.3982 που ρυθµίζει τα επιχειρηµατικά πάρκα σήµερα. Δεν
έχουµε κάποια διαφοροποίηση από αυτές τις αρχές.
Δεχόµαστε επίσης, σε πολύ µεγάλο βαθµό, παρατηρήσεις του
Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής.
Έχω ήδη καταθέσει νοµοτεχνικές βελτιώσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Για τα δε πρόστιµα, θέλω να ξεκαθαρίσω ακόµη µια φορά το
εξής: Προσέξτε, γιατί εδώ δίνουµε αυτό που είπατε εσείς, µεγάλους βαθµούς ελευθερίας για την αδειοδότηση. Δεν είναι λογικό,
όταν αδειοδοτείσαι µε πολύ µεγαλύτερη ελευθερία και όταν θεσπίζονται πρότυπα και ξέρεις εκ των προτέρων εάν η επιχείρησή
σου µπορεί, πράγµατι, να αδειοδοτηθεί βάσει των ήδη θεσπισµένων προτύπων, εάν εσύ είσαι παραβάτης, να έχεις και κάποιες
κυρώσεις; Δηλαδή, µπορούµε να έχουµε και την πίτα ολόκληρη
και το σκύλο χορτάτο; Και να επιτρέπουµε πολύ µεγαλύτερη
ελευθερία στην αδειοδότηση και όποιος παραβάτης στη συνέ-
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χεια να µην έχει και πρόστιµα;
Δεν νοµίζω ότι αυτά είναι στη φιλοσοφία της Δηµοκρατικής
Αριστεράς και γι’ αυτό, πραγµατικά, ειλικρινά θα ήθελα να σας
παρακαλέσω να τα ξανασκεφθείτε αυτά, διότι δεν νοµίζω ότι στο
συγκεκριµένο τουλάχιστον ζήτηµα απέχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για
ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι. Δεν προβλέπεται, κυρία Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Δεν υπήρχε προσωπικό εδώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι προσωπικό;
Ίσα-ίσα, ένας πολιτισµένος διάλογος ήταν, ο οποίος κάθε άλλο
παρά θίγει κάποιον. Δεν θίγουν κανέναν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός ούτε αυτά που είπατε εσείς. Όπως και εσείς επιχειρηµατολογήσατε ευπρεπώς, το ίδιο έκανε και ο κύριος
Υπουργός.
Παρακαλώ, τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αυτό φαίνεται, κατ’ αρχάς, όπως και άλλα νοµοσχέδια του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι πορεύεται σε µια θετική κατεύθυνση.
Όµως, πλέον των άλλων, αδικείται η ουσία και η προοπτική
πολλών τελευταίων νοµοσχεδίων εξαιτίας αυτής της προεκλογικής περιόδου, κύριε Υπουργέ. Ζήσαµε χθες, αν θέλετε, µια τραγελαφική κατάσταση µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου για τις
λαϊκές αγορές, όπου όλα ανετράπησαν µέσα σε µερικές ώρες.
Οι κυβερνητικοί εταίροι κατατρύχονται από αντιφατικές πολιτικές συµπεριφορές και η συνεννόηση µεταξύ τους είναι δυσχερής πλέον, εξαιτίας της αγωνίας για το αποτέλεσµα των
εκλογών. Υπάρχει µια έπαρση στην Κυβέρνηση εξαιτίας του πρωτογενούς πλεονάσµατος –όπου εκεί υπάρχουν απόψεις και τις
έχουµε καταθέσει– ή της εξόδου στις αγορές.
Από την άλλη µεριά, όµως, υπάρχει µια έντονη ανασφάλεια
από τους δύο κυβερνητικούς εταίρους –ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ
και την Ελιά– και τον κ. Βενιζέλο, ο οποίος προσωποποιεί πια τη
σωτηρία της χώρας στο άτοµό του, λες και δεν υπάρχουν άλλοι
σωτήρες για αυτήν τη χώρα. Δυστυχώς, από σωτήρες έχουµε
πολλούς. Η χώρα, όµως, οδεύει από το κακό στο χειρότερο.
Πέραν τούτου, φαίνεται αυτή η αγωνία, κύριε Υπουργέ, από
το ότι σε όλο το νοµοσχέδιο έρχεται σωρεία άστοχων και άσχετων τροπολογιών. Παραβιάζετε συστηµατικά το άρθρο 74 του
Συντάγµατος. Και θα έπρεπε να οδηγήσετε τη χώρα σε µια συνταγµατική ρύθµιση, να το καταργήσετε επιτέλους και να µπορεί
να φέρνει ο καθένας ό,τι θέλει σε όποιο νοµοσχέδιο θέλει. Το
άρθρο 74, όµως, αναφέρει σαφώς ότι προσθήκη ή τροπολογία
άσχετη µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου ή της πρότασης
νόµου δεν εισάγεται για συζήτηση. Και όµως, το κάνετε συστηµατικά και µάλιστα, µε τροπολογίες άσχετες σε νοµοσχέδια και
προτάσεις νόµου.
Θεωρώ τελικά ότι αυτός ο νόµος-πλαίσιο, έρχεται σε µια δύσκολη περίοδο για τις επιχειρήσεις και το ελληνικό επιχειρείν. Το
σηµαντικότερο πρόβληµα των επιχειρήσεων εκτός των άλλων
είναι, βέβαια, η αντιφατική πολυνοµία, η οποία υπάρχει στη
χώρα, και η συνεπαγόµενη γραφειοκρατία.
Όµως, το κόστος της γραφειοκρατίας, κύριε Υπουργέ, επωµίζονται δυσανάλογα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
εκτός των άλλων δεν απολαµβάνουν τα ιδιαίτερα φορολογικά,
διοικητικά και άλλα στρατηγικά πλεονεκτήµατα, που απολαµβάνουν οι µεγάλοι επιχειρησιακοί όµιλοι, οι πολυεθνικές και τα distress funds, τα οποία ετοιµάζονται, όπως είπε κάποια στιγµή ο
Μίµης Ανδρουλάκης, να κατέβουν προς το θήραµα. Οσµίζονται,
δηλαδή, σάρκα.
Βέβαια, να προσθέσουµε εδώ το σηµαντικό πρόβληµα της
δραµατικής αύξησης των ληξιπροθέσµων οφειλών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και της ανύπαρκτης ρευστότητάς
τους, παρά την ενίσχυση των τραπεζών. Δεν έχετε καταφέρει
εκεί να κάνετε τίποτε για να µπορέσουν να ενισχυθούν και να δώσουν µια πνοή, για να µπορέσουν να επενδύσουν. Όπως είπε
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προχθές κάποιος εκπρόσωπος των επιχειρηµατιών, ο νόµος αναφέρεται κυρίως στους ξένους επενδυτές, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν χρήµα να επενδύσουν. Καταλαβαίνετε ότι
τα πράγµατα είναι αρκετά δύσκολα και ήταν αποκαλυπτικό το
σχόλιο.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, φαίνεται ότι δεν νοµοθετεί επί της ουσίας αλλά σε µια µελλοντική κατάσταση. Αυτό δεν ισχύει µόνο
γι’ αυτά που ανέφερα προηγουµένως. Αυτός ο νόµος-πλαίσιο,
µε τον οποίο κανείς δεν µπορεί κατ’ αρχάς να διαφωνήσει σε θεωρητικό επίπεδο, στην περιγραφή και τη στοχοθέτηση που θέτει,
στην πραγµατικότητα µοιάζει µε κώδικα τιµής καλών προθέσεων
και σχέσεων µεταξύ επιχειρηµατιών και κράτους, παρά µε έναν
σοβαρό εφαρµοστικό νόµο. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα.
Αν διαβάσει, λοιπόν, κανείς το νόµο προσεκτικά, θα πει «τι
ωραία που είναι αυτά που αναλύονται». Ωστόσο, παρ’ όλο που
αυτός ο νόµος έπρεπε να έρθει προεκλογικά και να δώσει µια αισιόδοξη νότα στην ελληνική επιχείρηση και γενικά στις επενδύσεις, έρχεται µε πάρα πολλά λάθη, αοριστίες, άσκοπες επαναλήψεις, ακόµα και συντακτικά και ορθογραφικά λάθη, στοιχεία
που δηλώνουν ακριβώς αυτήν τη βιασύνη και το άγχος της Κυβέρνησης να φέρει έναν τέτοιο νόµο χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και διαβούλευση.
Επίσης, δεν προσδιορίζει ρητά και ξεκάθαρα κοµβικά σηµεία,
όπως είναι η αντικειµενικοποίηση και η ποσοτικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης, των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου
των επιχειρήσεων. Αυτά αναφέρθηκαν πάρα πολλές φορές και
νοµίζω ότι είναι και χαρακτηριστικά για το νοµοσχέδιο, ότι δηλαδή δεν υπάρχει σαφής και ρητή περιγραφή ούτε πλαίσιο για
τη θεσµοθέτηση των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων
αδειοδότησης και ελέγχου ανά κατηγορία αδειοδότησης.
Πράγµατι, αναφέρετε έντεκα κατηγορίες επιχειρήσεων µε χίλιες δραστηριότητες. Όµως, µ’ αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως
ζητάτε προκαταβολικά από κάποιες επιχειρήσεις να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους και, κυρίως, απ’ αυτές που είναι του
δευτέρου, τρίτου και τετάρτου επιπέδου. Τους ζητάτε να πάνε
σε µια διαδικασία αυτοσυµµόρφωσης, που ενδεχοµένως µπορεί
να αποβεί και αυτοκτονική, αν πραγµατικά ο φάκελος δεν µπορέσει να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να υπάρξουν και
στο µέλλον.
Όµως, ενώ καλά τα είπατε σε θεωρητικό επίπεδο, στην πραγµατικότητα όλα αυτά τα κύρια, τα κοµβικά σηµεία που ανέφερα
αναλυτικά προηγουµένως, τα παραπέµπετε –αυτό είναι το αδύνατο σηµείο και γι’ αυτό µιλώ για τη βιασύνη σας να σπεύσετε,
χωρίς να έχετε µια συνεννόηση και µε άλλα Υπουργεία- στην έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων και κοινών υπουργικών αποφάσεων.
Μάλιστα, για να είµαι συγκεκριµένος, επειδή ακριβώς µιλάµε
για την Ελλάδα –αναφέρθηκε και η κ. Φούντα σ’ αυτό- και επειδή
ζούµε σε µια χώρα που έχει πάρα πολλές ελλείψεις σε κοµβικά
σηµεία που αφορούν τις επενδύσεις, θα σας πω για το ν.
1737/1987, αν δεν κάνω λάθος, περί διαχείρισης ιδιωτικών
πόρων. Ήταν ένας νόµος ο οποίος έµεινε στα χαρτιά, γιατί ουδέποτε εκδόθηκαν οι απαιτούµενες υπουργικές αποφάσεις,
κ.λπ..
Πλέον τούτων, το νοµοσχέδιο διαχέεται και εκτείνεται οριζόντια σε όλο σχεδόν το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο όµως υποτιµάται συστηµατικά σε όλους τους θεσµούς της διοικητικής
µηχανής και των δηµοσίων υπηρεσιών. Έρχεται σε αντίκρουση
µε νόµους που υπήρχαν πριν και προχωρά σε µια αναγκαία κατάργηση αυτών ή σε µια παράπλευρη συµπλοκή, που πρέπει να
ξεκαθαριστεί.
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα δεν είναι η απευθείας έκδοση
άδειας µε µια υπεύθυνη δήλωση. Αυτό λύνεται, όπως λύθηκε και
σε πάρα πολλές χώρες, µε µια υπεύθυνη δήλωση που γίνεται.
Όµως, αυτό πιο πολύ αφορά στις εταιρείες και όχι στην ουσία
της επένδυσης, αν, µάλιστα, δεν είναι µια εταιρεία η οποία έχει
να κάνει µε µία απλή ρύθµιση –µια λογιστική εταιρεία- αλλά µιλάµε για µια επένδυση η οποία θα έχει να κάνει µε το περιβάλλον
και µε άλλες παραµέτρους που ανέφερα προηγουµένως.
Κατά συνέπεια, η υπεύθυνη δήλωση µπορεί να είναι κάτι εύκολο και να δοθεί σε µια υπηρεσία -την οποία, βέβαια, ακόµα δεν
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ξεκαθαρίζετε, έχετε και εκεί διαζεύξεις, που κάνουν το τοπίο
θολό- αλλά η δηµιουργία ενός φακέλου θα έχει να περάσει από
κάποια κύµατα. Δεν ξέρω αν είναι τα είκοσι ένα βήµατα ή τα
εννέα που λέτε ότι θα γίνουν µε υπηρεσίες, όπως είναι το ΥΠΕΚΑ,
η Πολεοδοµία, η Αρχαιολογία ή τα Δασαρχεία αλλά ξέρουµε τι
σηµαίνουν όλα αυτά για την ελληνική πραγµατικότητα και δεν
είναι δυνατόν να µας πείσετε ότι αλλάζουµε από τη µια µέρα
στην άλλη νοοτροπία, βηµατισµό και συµπεριφορά.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα σοβαρό θέµα πολυνοµίας και γραφειοκρατίας, έλλειψης τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και
ολοκλήρωσης του χωροταξικού χάρτη της χώρας και των χρήσεων γης.
Απαιτείται, κύριε Υπουργέ, µια ριζική αλλαγή της παραδοσιακής θεώρησης για τον προσδιορισµό των χρήσεων γης. Υπάρχει,
πραγµατικά, µια ανάγκη για αλλαγή, για ριζική αναθεώρηση των
χρήσεων γης και για ανατροπή µιας λογικής που αναπαραγάγει
για δεκαετίες τη λογική της δόµησης εκτός σχεδίου. Υπάρχει ένα
τεράστιο πρόβληµα εκεί.
Αυτά θα τα βρούµε µπροστά µας, αν δεν τα επιλύσουµε. Γι’
αυτό είπα από την αρχή ότι αυτά έπρεπε να γίνουν, έπρεπε να
λυθούν ως βασικά κοµβικά ζητήµατα και µετά να παραµείνουν
κάποιες τεχνικές ρυθµίσεις, οι οποίες να γίνουν µε υπουργικές
αποφάσεις.
Όµως, αφήνετε τα δύσκολα για το µέλλον. Λέτε ότι σε οκτώ
µήνες θα έχουν τελειώσει, ενώ ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι αυτό
είναι εντελώς ασαφές και αβέβαιο, γιατί ζούµε στην Ελλάδα και
γνωρίζουµε πολύ καλά ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται.
Οι αδειοδοτικοί φορείς είπατε ότι θα είναι ή τα επιµελητήρια ή
το δηµόσιο. Αλλά υπάρχουν αυτά τα «ή και ή» και µάλιστα µε αντιφάσεις που έχετε στην πολιτική σας, όπως για παράδειγµα
προς τα επιµελητήρια, τα οποία δεν στηρίζετε. Έχει αποδειχθεί
αυτό και για το τεχνικό, αλλά και για τα οικονοµικά επιµελητήρια,
όπου έχουν δεχθεί επίθεση από την κυβερνητική πολιτική.
Από την άλλη µεριά, έχετε εφαρµόσει µια πολιτική στο δηµόσιο, η οποία το έχει αποδοµήσει. Έχετε σπείρει το φόβο στους
δηµοσίους υπαλλήλους να αναλάβουν ευθύνες. Αυτό είναι πάρα
πολύ σοβαρό πρόβληµα.
Επιπλέον, θα επιδιώξετε ένα προσωπικό, το οποίο θα είναι µε
πεντάµηνη ή οκτάµηνη σύµβαση, να λύσει θέµατα που έχουν
σχέση µε ειδικότητες, µε ειδικούς επιστήµονες, που πρέπει να
τα αντιµετωπίσουν και να δώσουν γρήγορες και ασφαλείς λύσεις. Αυτά είναι όλα σοβαρά προβλήµατα για µια αδειοδότηση η
οποία πραγµατικά θα είναι γρήγορη και θα οδηγεί στο µέλλον.
Όσον αφορά την πιστοποίηση και τον ελεγκτικό ρόλο, θα πρέπει να τον αναλάβει η υπηρεσία του δηµοσίου. Ξέρετε, κύριε
Υπουργέ, επειδή γίνονται πολλές κουβέντες και είπατε προηγουµένως ότι υπάρχει µια ιδεοληψία ένας δογµατισµός και ούτω καθεξής –εσείς είστε µε τη δογµατισµό του δυτικού φορέα, οι άλλοι
είναι µε το δογµατισµό του κρατικού φορέα– εγώ θα σας πω το
εξής απλό. Δεν υπάρχει δυνατότητα υγιούς συνεργασίας µεταξύ
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα αν δεν υπάρχει υγιής δηµόσιος τοµέας.
Αυτό πρέπει να το καταλάβετε και να µην το παραπέµπετε στο
µέλλον εν ονόµατι του ότι αδυνατείτε να το εξυγιάνετε, γιατί είναι
συνδεµένος µε την πολιτική σας, µε τις πελατειακές σχέσεις, µε
τη λογική του φέουδου. Αυτό πρέπει να το οµολογήσουµε, για
να µπορούµε να κάνουµε κάτι. Αν πάµε µε τη λογική «Είστε εσείς
µε το ένα δόγµα. Εµείς πάµε µε αυτό. Εσείς πάτε µε το άλλο. Το
σέβοµαι, αλλά εγώ θα πάω έτσι», δεν βοηθάµε. Ο υγιής δηµόσιος
τοµέας για όλες τις χώρες, έχει αποδειχθεί κοµβικό σηµείο για
την περαιτέρω πολιτική µας, την αναβάθµιση και την ανάπτυξη
της χώρας. Δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά.
Επιπλέον, εκείνο το οποίο είναι και η πιο µεγάλη µεταρρύθµιση
–αν και φαίνεται ότι είναι τεχνοκρατικό, ενώ έχει βαθιά και σηµαντική σηµασία για τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα– είναι η
εφαρµογή ενός ηλεκτρονικού εθνικού δικτύου σε κάθε φάση και
υπηρεσία, όπως και στα επιµελητήρια. Αυτό δεν το κάνατε.
Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν επιστραφεί 6 δισεκατοµµύρια, τα
οποία επρόκειτο να γίνουν επενδύσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν προχώρησε, όµως, γιατί τελικά δεν τη θέλετε
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κατά βάθος. Θέλετε ένα άλλο κράτος. Θέλετε ένα κράτος που
να κάνετε τις δικές σας δουλίτσες αλλά επαφίεστε στο ιδιωτικό
τοµέα να κάνει τις σοβαρές δουλειές. Δεν γίνεται έτσι.
Θα σας θυµίσω µόνο ένα απλό πράγµα, ένα πρόγραµµα που
είχαµε στην Αγροτική Τράπεζα πριν µερικά χρόνια για τους
Ροµά. Ανέθεσαν στον ιδιωτικό τοµέα να κάνει ένα µέρος αξιολόγησης και εκτίµησης των ακινήτων. Ξέρετε τι έγινε; Έγινε διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος µε την εγγύηση της Αγροτικής
Τράπεζας. Και θα µπορούσε κανείς να αποδώσει ευθύνες στους
ιδιώτες, οι οποίοι το πολύ-πολύ να έχαναν τη δυνατότητα συνεργασίας µε την Αγροτική Τράπεζα και τίποτα περισσότερο, ενώ ο
υπάλληλος, ο οποίος ήταν και εκπαιδευµένος να κάνει τη δουλειά
αυτή, θα την έκανε και µε ευθύνη, γιατί θα διακινδύνευε και τη
θέση του και το µέλλον του.
Καταλαβαίνετε ότι είναι µερικά θέµατα που πρέπει να τα δούµε
λίγο πιο ολοκληρωµένα και να αφήσουµε τους δογµατισµούς
κατά µέρους, για να πάµε πιο µπροστά. Και θέλω και από το
ΠΑΣΟΚ, ειλικρινά, να σκύψει, γιατί µε τη λογική της σωτηρίας
της χώρας και την πιθανότητα της διολισθήσεως, ωθεί συστηµατικά σε εντελώς Δεξιές θέσεις, που είναι και επικίνδυνες για το
µέλλον της χώρας.
Εµείς έχουµε, λοιπόν, ανοικτό µυαλό. Δεν έχουµε δογµατισµούς. Θεωρούµε ότι αυτά είναι αξιοπρόσεκτα. Πρέπει να προχωρήσουµε θαρρετά. Και θεωρώ –και τελειώνω µε αυτό– ότι ο
πρωτογενής τοµέας, που αναφέρεται µέσα στις έντεκα κατηγορίες, πραγµατικά µπορεί να δώσει µια πνοή, αρκεί οι οργανισµοί
υποδοχής των δραστηριοτήτων, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί,
δηλαδή τα λεγόµενα επιχειρησιακά πάρκα, οι παλαιές βιοµηχανικές ζώνες κ.λπ., να γίνουν µε σοβαρότητα και αξιοπιστία. Πρέπει πρώτα να συζητηθούν –γιατί θα νοµίζω ότι θα έρθουν κάποια
στιγµή στη διαβούλευση– και µετά να µπορέσουµε να κουµπώσουµε το ένα µε το άλλο, για να γίνει µια πραγµατική ανάπτυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας πούµε, θα σας έλεγα, κύριε Υπουργέ –και τελειώνω µε
αυτό– ότι θα έπρεπε να χωροθετήσουµε στα παραµεθόρια νησιά
µας θαλάσσια οικόπεδα, όπου θα µπορούν, πραγµατικά, οι επενΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

11407

δυτές να πάνε να επενδύσουν γρήγορα µε µια κίνηση στις υδατοκαλλιέργειες, που έχουν ιδιαίτερο εξαγωγικό ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση
οικονοµικής δραστηριότητας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Πέµπτης 20 Μαρτίου 2014, της Πέµπτης 27 Μαρτίου 2014
και της Παρασκευής 28 Μαρτίου 2014 και ερωτάται το Σώµα αν
τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Πέµπτης 20 Μαρτίου 2014, της Πέµπτης 27 Μαρτίου 2014 και της Παρασκευής 28 Μαρτίου 2014 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) νοµοθετική εργασία,
συνέχιση της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας» και β) συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 43 Α’ και 83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών, σύµφωνα µε την
ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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