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Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 6 Αυγούστου 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 5-8-2014
εξουσιοδότηση του Τµήµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΚΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 5
Αυγούστου 2014, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τµήµα.
(Ανακοινώνονται προς το Τµήµα από την κ. Παναγιώτα (Τάνια)
Ιακωβίδου, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Πολιτισµού και Αθλητισµού
903) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάρτηση
χειριστή του Facebook στο Μουσείου του Λούβρου, για την επιστροφή του αγάλµατος της Νίκης της Σαµοθράκης στην Ελλάδα.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
904) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος θέτει τις θέσεις και τις απόψεις του σχετικά µε την εφαρµογή
της ΚΑΠ 2014-2020.
Εθνικής Άµυνας
905) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την αναβάθµιση του θεσµού
των Εθελοντών Μακράς Θητείας.
Επικρατείας - Οικονοµικών
906) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συνάντηση του Απ. Κατσιφάρα µε το Δήµαρχο και φορείς του Μεσολογγίου, προκειµένου να ακυρωθεί κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των Αλυκών.

Εξωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
907) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Ελλάδος προσδοκά στη στήριξη της προοπτικής διεύρυνσης των
διεθνών συνεργασιών επιχειρηµατικής φύσης µε την ενεργό συµµετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων.
Επικρατείας - Οικονοµικών
908) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στους µικροοµολογιούχους, οι οποίοι ετοιµάζονται να καταθέσουν µαζικές
προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Εθνικής Άµυνας
909) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών διατυπώνει το ενδεχόµενο να κατατεθέσει
µηνύσεις εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου, αν εξακολουθήσει
να µην ευθυγραµµίζεται µε την επίµαχη απόφαση του Συµβουλίου
Επικρατείας για τα µισθολογικά θέµατα των στρατιωτικών.
Υγείας
910) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απεξάρθρωση των δηµόσιων υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Υγείας - Παιδείας και Θρησκευµάτων
911) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πιθανή
απόλυση εργαζοµένου µε αναπηρία, ο οποίος αρνήθηκε τη µεταβολή της εργασιακής του σύµβασης από πλήρη απασχόληση σε
µερική.
Επικρατείας
912) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα
του κ. Βενιζέλου να απολογούνται οι Υπουργοί του µόνο σε αυτόν.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
913) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Αποφοίτων Τµηµάτων
Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) διατυπώνουν την έκκλησή τους για να γίνουν σεβαστά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του κλάδου τους
κατά τη διαδικασία της πρόσληψης αναπληρωτών στις δοµές της
Ειδικής Αγωγής.
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Εσωτερικών - Οικονοµικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
914) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε τρεις
απευθείας αναθέσεις της δηµοτικής αρχής του Νοµού Αχαΐας που
πέρα από το εάν είναι νόµιµες εγείρουν και σωρεία ερωτηµάτων.
Επικρατείας - Οικονοµικών
915) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις παρεµβάσεις των Γερµανών προς τη χώρα µας.
Οικονοµικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
916) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα
για τη χρηµατοδότηση ενός από τα τέσσερα µικρά υδροηλεκτρικά
έργα.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Οικονοµικών
917) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καταγγελία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας για τις παρεµβάσεις σε
ευαίσθητα σηµεία του οικοσυστήµατος των αµµοθινών και των
υγρών λιβαδιών, στην περιοχήτου δάσους της Στροφυλιάς.
Οικονοµικών
918) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις εκτάσεις της Αιγιαλείας όπου µέχρι στιγµής δεν υπάρχει κίνδυνος
πώλησης κάποιου από τα ακίνητα που φέρονται προς αξιοποίηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

του Μητροπολίτη Πατρών για το άνοιγµα των καταστηµάτων και
τις πενήντα δύο Κυριακές.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Εσωτερικών
926) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
άσχηµη κατάσταση που βρίσκονται οι παιδικές χαρές στην Πάτρα.
Επικρατείας - Εξωτερικών - Τουρισµού - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Οικονοµικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
927) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το
οποίο εκτελώντας το σχέδιο αποψίλωσης της δηµόσιας περιουσίας δε διστάζει να βγάλει στο σφυρί ακόµη και αρχαιολογικούς
χώρους.
Οικονοµικών
928) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη σπατάλη 20.850 ευρώ από το Υπουργείο Οικονοµικών για την αγορά
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και τη χρήση τους από υπαλλήλους και στελέχη του εν λόγω Υπουργείου.
Υγείας
929) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ενίσχυση προσωπικού και υποδοµών στο κεντρικό Νοσοκοµείο
Πύργου.

Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
919) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει στο ότι οι Γερµανοί παραδέχονται τις παρακολουθήσεις αλλά δηλώνουν ότι η
Ελλάδα δεν αποτελεί στόχο.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Οικονοµικών
930) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαµάτας προτείνει την υπαγωγή σε καθεστώς ρυθµίσεως των οφειλών
των δικηγόρων προς το ΕΤΑΑ.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
920) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µεταβίβαση µεγάλης έκτασης στην περιοχή της Ζακύνθου από µια παλιά
ζακυνθινή οικογένεια σε µια εταιρεία, που σχετίζεται µε τις αγοραπωλησίες του Εµίρη του Κατάρ.

Υγείας
931) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην παθολογική κλινική του νοσοκοµείου του Νοµού Ηλείας, η οποία
εφηµερεύει καθηµερινά και διαθέτει µόνο δύο ιατρικούς παθολόγους.

Οικονοµικών - Ναυτιλίας και Αιγαίου - Εξωτερικών
921) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην πολιτική
επίθεση που δέχεται η Ελλάδα για τη ναυτιλία της από το γερµανικό περιοδικό «SPIEGEL».

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
932) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τις καταγγελίες
των ιδιοκτητών κτίσµατος για την παράλειψη του Τοµέα Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Αχαΐας να καταβάλει το ποσό που είχε εγκριθεί για την έκδοση άδειας επισκευής της συγκεκριµένης
οικοδοµής.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
922) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στη χηµική φυτοπροστασία.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
923) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εκµετάλλευση ανήλικων αλλοδαπών από Πατρινούς.
Υγείας
924) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Αγώνα για την Υγεία σε Ικαρία και
Φούρνους αιτείται την κάλυψη όλων των κενών σε ιατρικό προσωπικό και µη στα περιφερειακά ιατρεία σε Ικαρία-Φούρνους-Θύµαινα και µόνιµη στέγαση σε ιδιόκτητο κτήριο.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
925) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην άποψη

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας
933) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η «ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ» κι άλλοι φορείς
καταγγέλλουν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ κυρίως για λόγους αντισυνταγµατικότητας.
Οικονοµικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
934) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι είναι παράνοµες και καταστροφικές οι παρεµβάσεις σε ευαίσθητα σηµεία
του οικοσυστήµατος των αµµοθινών και των υγρών λιβαδίων, στην
περιοχή του δάσους της Στροφυλιάς από τις εκµισθώσεις ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ.
Εσωτερικών - Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
935) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥ-
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ΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας µε βάση το οποίο η πρωτοβουλία επιβατών «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» Αχαρνών παραθέτει τις προτάσεις της για την αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΟΣΕ και για την
ασφάλεια των επιβατών.
Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
936) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών αιτείται την αναθεώρηση των
δεδοµένων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής, στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΣΠΑ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας
937) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο Εργαζοµένων ΕΚΒΑΑ
(πρώην ΙΓΜΕ) αιτείται την επανασύσταση και λειτουργία του ΙΓΜΕ
µε όρους θετικούς και αποδοτικούς για την ελληνική Οικονοµία.
Οικονοµικών
938) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στις κατασκευές αλλά και στο ποιοι είναι οι
υπεύθυνοι που άλλοτε κραταιοί κατασκευαστικοί όµιλοι δίνουν
µάχη για να επιβιώσουν.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
939) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα ερωτήµατα που απευθύνονται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων για την εθνική οδό Πατρών- Κορίνθου.
Επικρατείας - Οικονοµικών
940) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δυσαρέσκεια της ρωσικής οικονοµικής, κι όχι µόνο, διπλωµατίας από
την ελληνική κυβέρνηση.
Οικονοµικών
941) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε στοιχεία
που εντοπίστηκαν από τη συνεργασία εισαγγελέα µε την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε πενήντα περιπτώσεις πλαστών ενηµεροτήτων ακόµα και σε µεγάλη οµάδα του
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου.
Επικρατείας - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
942) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πώληση του Mall σε επενδυτές.
Εσωτερικών
943) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο παµπάλαιο δίκτυο ύδρευσης σε χωριό της Λέσβου, το οποίο προ- καλεί
καθηµερινές διακοπές δικτύου.
Επικρατείας - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Υγείας - Πολιτισµού και Αθλητισµού
944) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη νοσηλεία της Άννας Συνοδινού, που νοσηλεύεται στο Νοσοκοµείο
«Σωτηρία» διασωληνωµένη και δεν µπορεί να αποπληρώνει τα
έξοδα της νοσηλείας της.
Υγείας
945) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Εργατικά Κέντρα της Βοιωτίας
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αιτούνται τη µη υποβάθµιση των δοµών των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας της περιοχής τους.
Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
946) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Μεγάρων διαµαρτύρεται για τη µη εφαρµογή από τον Δήµο Μεγάρων
δικαστικής απόφασης που δικαιώνει απολυόµενους του φορέα
ΔΕΥΑΜ.
Υγείας
947) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην προµήθεια του γραµµικούεπιταχυντή του ΠΓΝΠ.
Επικρατείας
948) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τους Έλληνες,
οι οποίοι πηγαίνουν σε γειτονική χώρα για να γεµίσουν τα ρεζερβουάρ τους, να αγοράσουν φάρµακα και να κάνουν οδοντιατρικές
εξετάσεις λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ακρίβειας στη
χώρα µας.
Εσωτερικών
949) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον Δήµαρχο Πηλίου, ο οποίος έστειλε τελεσίγραφο σε έναν γνωστό
Βουλευτή, µία δηµοσιογράφο της τηλεόρασης και έναν πασίγνωστο τραγουδιστή για οφειλές σε λογαριασµούς νερού.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
950) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αναπληρωτών- Νηπιαγωγών Δασκάλων µε Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές
στην Ειδική Αγωγή/Σχολική Ψυχολογία αιτείται την επίλυση διαφόρων ζητηµάτων σχετικά µε τα εργασιακά τους θέµατα.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
951) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδοµές της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
952) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην εκδίκαση
της υπόθεσης εκβιασµού που υπέστη ιδιοκτήτης κοµµωτηρίου στο
Κολωνάκι από την πρώην εφοριακό υπάλληλο της Δ’ΔΟΥ Αθηνών.
Εθνικής Άµυνας
953) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο και Συµβούλιο Εργαζοµένων Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων ΑΒΕΕ Υµηττού
παραθέτει προτάσεις για εργασιακά θέµατα που σχετίζονται µε
το υφιστάµενο νοµοσχέδιο περί φάρων, στρατολογίας κι άλλων
διατάξεων.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
954) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αξιωµατικών Ελληνικής
Αστυνοµίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αιτείται τη συµµόρφωση της πολιτείας στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για τα µισθολογικά θέµατα των στρατιωτικών και
υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας.
Εσωτερικών
955) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη στήριξη του
αιτήµατος πολιτικής παρέµβασης για την ανάκληση της απόφα-
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σης που έχει συντελέσει στην αναβολή των ερευνών της κ. Ντόρας Κατσωνοπούλου στην κοιλάδα της Ελικής.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
956) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Παρατηρητήριο Πολιτών για την
Αειφόρο Ανάπτυξη παραθέτει προτάσεις για το νοµοσχέδιο µε
τίτλο: Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση-Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών-Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
957) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διασφάλιση της επιδότησης σταφίδων.
Εθνικής Άµυνας
958) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παραθέτει προτάσεις για το θέµα της συνύπαρξης στρατιωτικού µε σύζυγο δηµόσιο υπάλληλο, του οποίου
η παρατεινόµενη εκκρεµότητα οµαλοποίησης δυσχεραίνει την
οµαλή οικογενειακή ζωή των στρατιωτικών.
Οικονοµικών - Παιδείας και Θρησκευµάτων
959) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Εµ. Καρβούνης διαµαρτύρεται
για τη δηµοσιοποίηση καταγγελιών στο διαδίκτυο για ατασθαλίες
στο ΕΜΠ, χωρίς να παρατηρεί ο ίδιος επεµβάσεις των αρµοδίων
αρχών προς διερεύνηση των καταγγελιών αυτών.
Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
960) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη διάβρωση
των ακτών του Κορινθιακού και τις ζηµιές οι οποίες έχουν προκληθεί από αυτή.
Οικονοµικών
961) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έρευνα που διεξάγουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών
σε τραπεζικούς λογαριασµούς κορυφαίου στελέχους µεγάλης
εταιρείας πετρελαιοειδών.
Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
962) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έρευνα
που πραγµατοποιείται από την Ασφάλεια Πατρών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης των κρυµµένων σε διαµέρισµα τριών χιλιάδων υδροµέτρων, τα οποία είχαν κλαπεί από τις εγκαταστάσεις
της ΔΕΥΑΠ το 2011.
Οικονοµικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
963) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύµατος από τη ΔΕΗ σε εκατοντάδες Θεσσαλονικείς για χρέη.
Οικονοµικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
964) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις απολύσεις των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονοµικών.
Υγείας - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
965) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στα ειδοποιητήρια για την αξιολόγηση που βρίσκονται ήδη στα δηµόσια
νοσοκοµεία και στον τρόπο συµπλήρωσής τους από τους εργαζοµένους.
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Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
966) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας να κρίνει παράνοµη την
υπουργική απόφαση για το ύψος του φόρου ακίνητης περιουσίας
(ΦΑΠ) φυσικών προσώπων κατά τη διετία 2012-2013 στην περιοχή
της Νέας Μάκρης Αττικής.
Επικρατείας - Εξωτερικών
967) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο e-mail
που απέστειλε Ελληνίδα φοιτήτρια στη Βοστώνη των ΗΠΑ, στον
γνωστό δηµοσιογράφο Κώστα Χαρδαβέλλα, προκειµένου να
«στείλει» µια κραυγή αγωνίας για το θέµα της ελληνικής µειονότητας της Αλβανίας.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Υγείας
968) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην προσφυγή της διοίκησης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής κατά
των υπογεγγραµµένων της καταγγελίας για νοσηλευόµενη ψυχικώς πάσχουσα στο ίδρυµα.
Επικρατείας - Υγείας - Οικονοµικών
969) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ακύρωση της παραχώρησης στο ΤΑΙΠΕΔ της κτηµατικής και κτηριακής περιουσίας των τριών Ψυχιατρικών Περιφερειακών Νοσοκοµείων στην Κατερίνη στα Χανιά και στην Κέρκυρα.
Επικρατείας - Οικονοµικών
970) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι η κ. Μαρία
Σπυράκη, προτού καν ορκιστεί Ευρωβουλευτής «επένδυσε» στην
έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγοράζοντας σπίτι στις Βρυξέλλες.
Επικρατείας - Υγείας
971) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις καταγγελίες
για φαινόµενα κερδοσκοπίας εις βάρος των ασθενών στα δηµόσια
νοσοκοµεία.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
972) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ερευνητών του Εθνικού Ιδρύµατος
Αγροτικής Έρευνας εκφράζει τον προβληµατισµό της για το καθεστώς του οργανισµού (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), µε βάση την ΚΥΑ
(188763/13.10.2011), του οποίου το Δ.Σ. προχωρά σε µη σύννοµες
αποφάσεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις.
Εσωτερικών - Εθνικής Άµυνας - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Οικονοµικών
973) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ενδεχόµενο µελλοντικής πώλησης του αεροδροµίου του Αράξου.
Οικονοµικών
974) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Τουριστικών Καταλυµάτων και Επιχειρήσεων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού
Ηπείρου «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την επιζήµια φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης εις βάρος του τουριστικού κλάδου, η οποία οδηγεί άµεσα τις επιχειρήσεις σε κλείσιµο.
Ναυτιλίας και Αιγαίου - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
975) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δήλωση
του κ. Κώστα Γεωργιόπουλου για τη διεξαγωγή της εµπο- ροπανήγυρης στην Ακτή Δυµαίων.
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
976) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης αιτείται τις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις υπαλλήλων των
αεροπορικών εταιρειών που απασχολήθηκαν πριν το 1998.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
977) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις καταστροφές από τους δυνατούς ανέµους που είχαν ως αποτέλεσµα
το ξερίζωµα των δένδρων σε Σέρρες και Ηµαθία.
Εσωτερικών - Παιδείας και Θρησκευµάτων
978) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία δήµαρχοι της Ανατολικής Αττικής αιτούνται την
άµεση λύση του προβλήµατος της µεταφοράς των µαθητών που
φοιτούν στα σχολεία των δήµων τους και κατοικούν σε οικισµούς,
οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από κανένα µέσο συγκοινωνίας.
Υγείας
979) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη στελέχωση της πρωτοβάθµιας υγείας στην Αιγιαλεία.
Υγείας
980) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το επιστηµονικό συµβούλιο του «Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας» αιτείται τη στελέχωση ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού και την πλήρη λειτουργία της νοσοκοµειακής µονάδας Πύργου.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
981) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κλοπή
των µετάλλων από τα νεκροταφεία της Αιγιαλείας.
Οικονοµικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
982) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε τρεις χιλιάδες υποθέσεις µε offshore εταιρειών πολιτικών, καναλαρχών,
επιχειρηµατιών που λιµνάζουν στο ΣΔΟΕ.
Υγείας
983) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις ελλείψεις ιατρών στα νοσοκοµεία της Θεσσαλίας.
Επικρατείας - Εξωτερικών
984) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο µειονοτικό κόµµα της Θράκης που ετοιµάζει συσσίτια µόνο για
τουρκόφρονες.
Οικονοµικών - Πολιτισµού και Αθλητισµού - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
985) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο γεγονός
ότι το χρήµα ξεπερνάει τη νοµοθετική, εκτελεστική, δικα- στική
εξουσία καθώς και την εξουσία του Τύπου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
986) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη «µαύρη» εργασία στα νησιά κατά την τουριστική περίοδο.
Εξωτερικών - Οικονοµικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
987) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έρευνα
που έκανε το ΣΔΟΕ και στις επιχορηγήσεις που έπαιρνε ως δια-
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χειριστής ΜΚΟ ο Ανδρέας Παπαµιµίκος.
Υγείας
988) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ιατροί οι οποίοι εργάζονται
στο ΠΕΔΥ Χίου εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευµένων τους και µιας σειρά
άλλων ζητηµάτων που σχετίζονται µε την εργασιακή τους σχέση
µε το ΠΕΔΥ από τον αρµόδιο Υπουργό.
Εξωτερικών
989) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι η Επιτροπή
Εξωτερικών του αµερικανικού Κογκρέσου υπερψήφισε πρόταση
µε την οποία ζητά από την Τουρκία να επιστρέψει κειµήλια και λατρευτικούς χώρους στους χριστιανούς τόσο εντός της τουρκικής
επικράτειας όσο και στην υπό κατοχή Κύπρο.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονοµικών
990) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται τη διευθέτηση των προβληµάτων
των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στηριζόµενος στα
συµπεράσµατα της πρόσφατης Συνόδου αυτών.
Οικονοµικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
991) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αµπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας αιτείται
την αποζηµίωση των αµπελουργών λόγω της προσβολής των αµπελώνων από µυκητολογικές ασθένειες.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
992) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καταγγελία του σωµατείου των εργαζοµένων της «ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS» για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας.
Επικρατείας
993) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την πώληση των
ιαµατικών πηγών των Θερµοπυλών από το ΤΑΙΠΕΔ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
994) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι εκπαιδευτές των υποψήφιων
οδηγών Θεσσαλονίκης διαµαρτύρονται για τα προβλήµατα που
προκύπτουν για τους υποψήφιους οδηγούς της Περιφέρειας της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
995) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών Δήµων Κρήτης
παραθέτει τις προτάσεις του για την ελαιοκαλλιέργεια στο πλαίσιο
της νέας ΚΑΠ.
Υγείας
996) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευάγγελος Βαρλάµος καταγγέλει
την αντιµετώπιση που έτυχε η άρρωστη µητέρα του από γιατρό
στο Νοσοκοµείο «Ανδρέας Συγγρός».
Οικονοµικών - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
997) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αποχή από την αξιολόγηση των δηµόσιων υπαλλήλων που κήρυξε η
Πανελλήνια Οµοσπονδία των εφοριακών.
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Ναυτιλίας και Αιγαίου - Οικονοµικών - Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
998) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΛΠ για νέο διεθνή ανοιχτό διαγωνισµό για το έργο
παροχής ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίων πλοίων που καταπλέουν στην λιµενική ζώνη του ΟΛΠ.
Τουρισµού - Πολιτισµού και Αθλητισµού
999) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης αιτείται την
αποκατάσταση των κτιριακών προβληµάτων.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1000) Η Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αµπελουργικός Σύλλογος
Ζίτσας αιτείται την αποζηµίωση των αµπελουργών λόγω της προσβολής των αµπελώνων της Ζίτσας από µυκητιολογικές ασθένειες
εξαιτίας έκτακτων καιρικών συνθηκών.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
1001) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων παραθέτει τις απόψεις των φορέων και των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για τη νέα ΚΑΠ (2015-2020).
Υγείας
1002) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι η είσοδος
της ψυχιατρικής κλινικής του Δροµοκαΐτειου είναι αφύλακτη.
Οικονοµικών - Εσωτερικών
1003) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την έλλειψη χρηµάτων για την πληρωµή βυτιοφόρων του Δήµου Αιγιαλείας και την
ανάγκη καθαρισµού των αποχετεύσεων.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Οικονοµικών
- Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1004) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πενταετούς
Υποχρέωσης Συµβασιούχων Πυροσβεστών αιτείται εξέταση της
καταβολής επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόµατος από του αρµόδιους Υπουργούς.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1005) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ,
Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) ΚΟΥΡΑΚΗΣ, Επικρατείας κ. ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ και Επικρατείας κ. ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η κ.
Φωτεινή Μπούρµπου αιτείται την επανεξέταση αίτησης µετεγγραφής άπορου φοιτητή, του οποίου η αίτηση µετεγγραφής απορρίφθηκε λόγω γραφειοκρατικής ασάφειας και λανθασµένης συµπλήρωσης του ηλεκτρονικού έντυπου της αίτησης µετεγγραφής.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Πολιτισµού και
Αθλητισµού
1006) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε Έλληνα
που έβγαλε στο σφυρί τµήµα του λειψάνου της Αγίας Αικατερίνης.
Υγείας
1007) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείου-ΚΥ Τρικάλων αιτείται άµεσης στελέχωσης µε γιατρούς των κλινικών και των
τµηµάτων που υπολειτουργούν στα Γενικά Νοσοκοµεία Τρικάλων
και Καρδίτσας από τον αρµόδιο Υπουργό.
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Παιδείας και Θρησκευµάτων - Υγείας
1008) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο
Βύρωνα αιτείται τη χορήγηση φαρµάκων από το «Αιγινήτειο Νοσοκοµείο» στους άπορους µε βιβλιάριο προνοίας.
Επικρατείας - Παιδείας και Θρησκευµάτων
1009) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι η Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία έστειλε επιστολή προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση
για την άρνηση αποδοχής τυφλού µαθητή στο Φυσικό Τµήµα του
ΑΠΘ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1010) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ρίζος Κοµήτσας, Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας αιτείται την ολοκλήρωση των εργασιών στον άξονα
Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1011) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Εργατικό
Κέντρο Ηρακλείου καταγγέλει τις αυθαίρετες µειώσεις µισθών των
εργαζοµένων στις εταιρείες φύλαξης και ελέγχου αποσκευών,
καθώς και εκείνων του συνεργείου καθαριότητας του αεροδροµίου Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1012) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Το Σωµατείο Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες του Νοµού Λακωνίας διαµαρτύρεται για τη διακοπής σύνταξης επιδόµατος ΑΜΕΑ λόγω µείωσης του ποσοστού αναπηρίας
κατ’εκτίµηση του ΚΕΠΑ.
Υγείας
1013) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στους εργαζοµένους του ΟΚΑΝΑ και των κέντρων πρόληψης, οι οποίοι
διαµαρτύρονται για τη συνεχιζόµενη υποστελέχωση και υποχρηµατοδότηση των δηµόσιων δοµών και για την απαξίωση της θεραπευτικής διαδικασίας και των πολιτικών πρόληψης.
Υγείας
1014) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία των Χιακών Σωµατείων Αττικής αιτείται την άµεση στελέχωση των ιατρείων της
περιοχής Αµανής Χίου από ιατρούς εν όψει της θερινής περιόδου.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής
1015) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικοεπαγγελµατικός Σύλλογος Νάξου παραθέτει τις απόψεις του για την αδειοδότηση ή µη
των εταιρειών «LIDL» και «DENENALD» στη Χώρα της Νά- ξου.
Οικονοµικών - Παιδείας και Θρησκευµάτων - στον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1016) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
επαναφορά του επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες.
Υγείας
1017) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας επιµένει στη δηµόσια διατύπωση του αιτήµατος για
αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την Υγεία.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1018) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Δυτικής Αχαΐας αιτείται
εξέταση του ζητήµατος που έχει προκύψει σχετικά µε την αδειοδότηση των θερµοκηπίων.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1019) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Τεχνικών Οµίλου ΔΕΗΚΗΕ εκφράζει τη διαµαρτυρία της για έναν ακόµη τραυµατισµό
συναδέλφου στην περιοχή της Αθήνας και γι’ αυτό αιτούνται επίδοµα επικίνδυνης εργασίας.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1020) Οι Βουλευτές, Φθιώτιδας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ και
Κοζάνης κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία οι τοπικές κοινότητες Τραγάνας και Προσκυνά του Δήµου
Λοκρών αιτούνται την ολοκλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν του εθνικού δικτύου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1021) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος
αιτείται τις µετεγγραφές αδελφών παιδιών µε σοβαρή νοητική
υστέρηση και σύνοδες αναπηρίες.
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Οικονοµικών
1022) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Σµαρώ Τσολάκη διατυπώνει τις ενστάσεις της σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης πιστοποίησης
αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Επικρατείας
1023) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης Συµβασιούχων Πυροσβεστών αιτείται την
καταβολή επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινούς εργασίας, κατόπιν εξαγγελιών του κ. Πρωθυπουργού για άρση των κοινωνικών
αδικιών.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1024) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διαπίστωση ότι υπάρχουν κολοβακτηρίδια στο πόσιµο νερό στο
Ναύπλιο µε αποτέλεσµα σε µια βδοµάδα το καλοκαίρι να ξεσπάσει
επιδηµία και πεντακόσιοι άνθρωποι να πάνε στο νοσοκοµείο µε δυσεντερία.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Οικονοµικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1025) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Χριστίνα Λογοθέτη αιτείται τη
συµβολή των αρµόδιων Υπουργείων για την οριστική αποπεράτωση της δικαστικής διαµάχης µεταξύ του συζύγου της και της
ΑΤΕ για την αποπληρωµή επιπρόσθετων τόκων σε δάνεια που είχε
λάβει ο τελευταίος από την εν λόγω τράπεζα.
Υγείας
1026) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Βάβουλας, ιατρός υποδοχής ΠΕΔΥ Άνω Λιοσίων, ειδικός Παθολόγος
αιτείται τη δηµιουργία µονάδας κέντρου υγείας αστικού τύπου στο
Δήµο Φυλής, µε αφορµή τα ειδικά προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζουν πολυπληθείς και ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες της
περιοχής.
Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1027) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την καταστροφή
πολλών υγροβιότοπων στην Κρήτη που έχουν µετατ- ραπεί σε χω-
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µατερές ως αποτέλεσµα της κρατικής αδιαφορίας και της ατιµώρητης παρανοµίας.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1028) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας εκφράζει την αντίθεσή του στις οδηγίες που διαβιβάζονται µε
έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ σχετικά µε τη συντήρηση και την εξασφάλιση των
απαιτούµενων πιστώσεων για τον προγραµµατισµό της επιθεώρησης δεξαµενισµού της πλωτής γέφυρας της εν λόγω περιοχής
στις 4-5-2015.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Εσωτερικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1029) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος Παράκτιας Αλιείας του Δήµου Λέσβου «Άγιος
Νικόλαος» εκφράζει την αντίθεσή του στο ζήτηµα του χωροταξικού και των αδειών υδατοκαλλιεργειών που θα δοθούν στο πλαίσιο των επενδύσεων και του ΠΟΑΥ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων - στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό - Εξωτερικών
1030) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥ
ΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία πολίτες αιτούνται την
ανάγκη αλλαγών στην εκπαίδευση των µουσουλµάνων της Θράκης.
Οικονοµικών
1031) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Η Ένωση Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελµάτων Ηρακλείου αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την Υποβολή φορολογικών δηλώσεων µετά το
κλείσιµο του taxis net14-07-14.
Οικονοµικών - Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1032) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αυθαίρετες αυξήσεις των διοδίων.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1033) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την ο- ποία
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Πύργου καταγγέλλει τις παράνοµες
απολύσεις τεσσάρων υπαλλήλων που επέβαλε το ΔΣ της Ένωσης
Συν/µων Ηλείας Ολυµπίας.
Οικονοµικών - Επικρατείας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1034) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο οι οφειλές
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ από καταναλώσεις ρεύµατος στις 31-03-2014
ανερχόταν σε 29,9 εκατ. ευρώ, ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες το
αντίστοιχο ποσό σήµερα έχει φτάσει σχεδόν τα 60.000.000 ευρώ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1035) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία αιτείται την τροποποίηση των υπουργικών
αποφάσεων, ώστε να καθορίζεται ότι γίνεται αποδεκτή και η γνωµάτευση ΑΣΥΕ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1036) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι υπάρχουν
περίπου ένα εκατοµµύριο εργαζόµενοι στη χώρα µας που είτε εργάζονται αδήλωτοι, είτε πληρώνονται µε µπλοκάκι, αλλά ουσια-

1934

στικά είναι µισθωτοί, είτε απασχολούνται µε πλήρες ωράριο και
δηλώνουν µερικό.
Οικονοµικών
1037) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο ο Δηµήτρης Τζιώτης, επικοινωνιολόγος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορείται για
πλαστές εγγυητικές επιστολές.
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1038) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το περιφερειακό τµήµα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας εκφράζει την έντονη
ανησυχία του για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πολιτικών µηχανικών, όπως εκείνα θίγονται, κατά την άποψή του, από τον ν.
4254/14.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1039) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών καταγγέλλει τα προβλήµατα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές
του heal-link κι αιτείται την επίλυσή τους.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1040) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε πρόσωπο- κλειδί στη µεγάλη επιχείρηση της ηρωίνης και σε ένα από
τα «µεγάλα κεφάλια» του καρτέλ στο λεγόµενο «χρυσό τρίγωνο»
Πακιστάν, Ιράν και Αφγανιστάν.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1041) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης οι οποίοι αναγκάζονται να βάλουν
λουκέτο στις επιχειρήσεις τους λόγω των καθυστερήσεων του
µετρό Θεσσαλονίκης.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1042) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ και Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος Παράκτιας Αλιείας του Δήµου Λέσβου «Ο Άγιος
Νικόλαος» καταγγέλλει την κατάργηση της χορήγησης αδειών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου βάσει του ν. 4264/2014, ζητώντας την
άµεση τροποποίησή του και την επαναφορά των διατάξεων του
π.δ 254/2005.
Εσωτερικών - Υγείας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1043) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος
Κτηνιατρικός Σύλλογος αιτείται εξέτασης των προτάσεων που κατέθεσε βάσει πρόσφατου ψηφίσµατος για την αντιµετώπιση της
λύσσας και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1044) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής εκφράζει τη δυσαρέ- σκειά
της για την υποβάθµιση του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής και
αιτείται τη λήψη απαραίτητων µέτρων για την επίλυση του εν λόγω
ζητήµατος.
Υγείας
1045) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αχαΐας µε
θέµα το πόσο ακριβά πληρώνουν τη φαρµακευτική τους κάλυψη
οι ασφαλισµένοι.
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Πολιτισµού και Αθλητισµού
1046) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μάρκος Ριζκ αιτείται τη διατήρηση της γραφικότητας τοπίων και κτιρίων, που είναι άρρηκτα
συνδεδεµένα µε την ιστορία και τον πολιτισµό της χώρας και είναι
αυτά που καθιστούν την Ελλάδα µοναδική.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1047) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ένωση
Δήµων Θεσσαλίας αιτείται την άµεση ολοκλήρωση του οδικού
άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1048) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού
Σουηδίας αιτείται την ηθική, πολιτική και οικονοµική στήριξη του
Κέντρου από το Υπουργείο Πολιτισµού.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Οικονοµικών
1049) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ)
καταγγέλλει την εκµίσθωση ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ στην περιοχή
της Στροφυλιάς του Νοµού Αχαΐας γιατί προκαλεί καταστροφή σε
ευαίσθητα σηµεία του οικοσυστήµατος της περιοχής.
Εξωτερικών - Οικονοµικών - Παιδείας και Θρησκευµάτων
1050) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αίτηση
ορθοδόξων χριστιανών του Κογκό για την επιστροφή του ιεραπόστολου, αρχιτέκτονα πατέρα Θεολόγου Χρυσανθακόπουλου,στη
χώρα τους για να συνεχίσειτο έργο του.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1051) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μουζακίου καταγγέλ
λει την ελλιπή αστυνόµευση στο δήµο λόγω της ελλιπούς
στελέχωσης του αστυνοµικού τµήµατος, που έχει ως αποτέλεσµα
την έξαρση κρουσµάτων κλοπών.
Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
1052) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον πρώην
υπουργό κ. Α. Μανιτάκη, ο οποίος παρέδωσε στον Υπουρ- γό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύµβαση µε εταιρεία που εκπροσωπεί ο κ. Χ. Ράιχενµπαχ.
Οικονοµικών
1053) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών αιτείται την επαναπρόσληψη είκοσι επτά συµβασιούχων του υπουργείου Οικονοµικών.
Οικονοµικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1054) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις µειώσεις µισθών απο 100 έως και 400 ευρώ των εργαζοµένων της
πρώην Εµπορικής Τράπεζας και στις περικοπές που θα συνεχιστούν το ερχόµενο διάστηµα.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1055) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλαδικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών αιτείται άµεσης εξέτασης της διάταξης του ν. 1140/81 σχετικά µε τους δικαιούχους του επιδόµατος συµπαράστασης, καθώς
εξαιρούνται της καταβολής του άτοµα που λαµβάνουν σύνταξη γήρατος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1056) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων ΒΝΣ «Ηλιοτρόπιο» Πεζά του Δήµου
Αρχανών- Αστερουσίων αιτείται την επίλυση προβληµάτων που
έχουν δηµιουργηθεί στη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθµού και
τη σταδιακή αύξηση της χρηµατοδότησης σε επίπεδα προηγούµενων χρόνων.
Οικονοµικών
1057) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εµπλοκή και δηµοσιογράφων στην υπόθεση των µιζών για τα
εξοπλιστικά προγράµµατα.
Επικρατείας - Υγείας - Εσωτερικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
1058) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο θυµό
που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός σχετικά µε τη µη τοποθέτηση µόνιµου γιατρού στο ακριτικό νησί και για την λιµνοδεξαµενή που εδώ
και είκοσι χρόνια είναι τρύπια µε αποτέλεσµα να µεταφέρεται στο
Καστελόριζο νερό µε υδροφόρο σκάφος.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1059) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Ποδηλατικές Οµάδες «Ποδηλάτισσες», «Πόλεις για το Ποδήλατο» και « Φίλοι του Ποδηλάτου
Αθηνών» αιτούνται τροποποίησης του άρθρου 30 παράγραφος 6
του νόµου «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», προκειµένου να
ενταχθούν σε αυτόν οι Άξονες Πρώτης Προτεραιότητας του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδροµών, ο σχεδιασµός των
οποίων πραγµατοποιήθηκε από τη Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Υγείας
1060) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο, ο ΕΟΠΥ άλλαξε σε µία µέρα την εγκύκλιο, επιτρέποντας τη συνταγογράφηση
εµπορικών ονοµασιών στα υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης.
Οικονοµικών - Πολιτισµού και Αθλητισµού - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1061) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο µονοπωλιακό χαρακτήρα της διεξαγωγής του διαδικτυακού στοιχήµα- τος.
Οικονοµικών - Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1062) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών
Εταιρειών διαµαρτύρεται για το υψηλό επιτόκιο µε το οποίο επιβαρύνονται οι προκαταβολές των εργοληπτών κατά την έναρξη
των δηµοσίων έργων και αιτείται άµεσων ενεργειών από τα αρµόδια Υπουργεία.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1063) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η σύσκεψη φορέων ΠΕ Λασιθίου αιτείται την ένταξη θερµοκηπιακών καλλιεργειών στο
καθεστώς της Ενιαίας Συνδεδεµένης Ενίσχυσης για την περίοδο
2014-2020 και την έγκαιρη ανακοίνωση, προκειµένου να δοθούν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη σηµασία των επιλεγµένων µονάδων.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1064) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την συνέντευξη
Τύπου που θα δώσει ο κ. Μελισσανίδης για να εξηγήσει γιατί δεν
θα γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ.
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Οικονοµικών
1065) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ηρακλείου αιτείται άµεσης εξέτασης από το
αρµόδιο Υπουργείου του ζητήµατος των ληξιπρόθεσµων φορολογικών δηλώσεων µετά το πρόσφατο κλείσιµο τουtaxisnet.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1066) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Λάµπρος Κοσπεντάρης, πολύτεκνος συνταξιούχος αστυνοµικός αιτείται τη χορήγησης εφάπαξ
χρηµατικού βοηθήµατος πριν τη συµπλήρωση του οριζόµενου
χρόνου των τριάντα ένα ετών λόγω της ιδιότητός του ως πολύτεκνος, όπως η σχετική νοµοθεσία ορίζει.
Εσωτερικών - Παιδείας και Θρησκευµάτων
1067) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε
ψήφισµα που αφορά την ίδρυση Τµήµατος Ισλαµικών Σπουδών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - στον Πρωθυπουργό
1068) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα ερωτήµατα που προκλήθηκαν από την κίνηση δεκαεπτά Βουλευτών της
ΝΔ να καταθέσουν ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη για το σύστηµα ασύρµατης
επικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Οικονοµικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1069) Η Βουλευτής Κοζάνης κ. ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μιχαήλ Γιαλτουρίδης αιτείται άµεσης διευθέτησης του ζητήµατος των χρεών τού ιδίου και του γιου του
προς το δηµόσιο µέσω επιστολής, στην οποία επισηµαίνεται κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή του δεύτερου λόγω της κατάστασης
στην οποία έχει περιέλθει.
Οικονοµικών - Εθνικής Άµυνας
1070) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων της «Βιοµηχανίας Μεταλλουργικής Ηπείρου Α.Ε.» αιτείται τη διασφάλιση
της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας.
Εσωτερικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1071) Η Βουλευτής Κοζάνης κ. ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία πρώην εργαζόµενοι της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ALMACO)» αιτούνται την άµεση κατα- βολή
των δεδουλευµένων τους και της αποζηµίωσης απόλυσής τους
από τον πρώην εργοδότη τους.
Υγείας
1072) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο εκτός προκήρυξης
µένουν οι επικουρικοί ιατροί για τα νοσηλευτικά ιδρύµατα του
Νοµού Ηλείας.
Υγείας
1073) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη απαραίτητου προσωπικού και απαιτούµενων εγκαταστάσεων του ΠΕΔΥ
Πύργου στον Νοµό Ηλείας.
Εξωτερικών
1074) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνέλευση της Ένωσης
πρώην Βουλευτών-Ευρωβουλευτών υπέβαλε ψήφισµα στις 15-062014, µέσω του οποίου καλεί την Ελληνική Δηµοκρατία να εφαρ-
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µόσει σοβαρά, δηµοκρατικά και αποτελεσµατικά µέτρα για την
προστασία της Θράκης και της διάσωσης της ελληνικής γλώσσας.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1075) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αµπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας
αιτείται την καταβολή αποζηµίωσης για τους αµπελώνες Ζίτσας
για τις ζηµιές που προκλήθηκαν λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών.
Οικονοµικών
1076) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο η εφηµερίδα «ΑΞΙΑ» θα είναι στο πλευρό των µικροµετόχων τώρα που τα
συµφέροντά τους φαίνονται να διακυβεύονται περαιτέρω.
Εξωτερικών - Παιδείας και Θρησκευµάτων
1077) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ευαισθητοποιηµένοι πολίτες της χώρας αιτούνται αλλαγή στην εκπαίδευση των µουσουλµανοπαίδων της
Θράκης βάσει κατατεθέντος υποµνήµατος.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1078) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο το Μουσείο Νεότερων Ολυµπιακών Αγώνων παραµένει επί µήνες κλειστό.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1079) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ- ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι τοπικές κοινότητες Τραγάνας
και Προσκυνά αιτούνται άµεσης διευθέτησης των προβληµάτων
που εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο των εν λόγω περιοχών για την
αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1080) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Θιγοµένων Ιδιοκτητών
από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Δήµου Χίου παραθέτει προτάσεις για τροποποιήσεις στην πρόταση σχεδίου νόµου από το
ΥΠΕΚΑ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα-Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις».
Υγείας
1081) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει την ανησυχία του για τη δεινή οικονοµική και επαγγελ- µατική
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ιατροί της Πάτρας αλλά
και ολόκληρης της χώρας.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
1082) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Θεογιάννης αιτείται ακτοπλοϊκής συνδέσεως των άγονων Ιονίων νήσων Καστού
και Καλάµου µε τον Μύτικα του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1083) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
και ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Σύλλογος Εργαζοµένων στην Α.Ε. µε την επωνυµία «Οργανισµός
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας» εκφράζει την αντίθεσή του σε ενδεχόµενη αλλαγή της µετοχικής σύνθεσης, την ιδιωτικοποίηση και
την εκχώρηση του µανατζµεντ του Οργανισµού.
Τουρισµού - Οικονοµικών
1084) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Τουριστικών Καταλυµάτων
και Επιχειρήσεων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού Ηπείρου «Ο
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» καταγγέλλει την υψηλή φορολογική πολιτική που
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ασκείται εις βάρος των επιχειρήσεων του κλάδου και αιτείται άµεσων ενεργειών από τα αρµόδια Υπουργεία προς την εξοµάλυνση
του προβλήµατος.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1085) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης Συµβασιούχων Πυροσβέστών
αιτείται την καταβολή επιδόµατος επικίνδυνου και ανθυγιεινού
επαγγέλµατος ενώ παράλληλα καταγγέλλει την άδικη εξαίρεσή
τους από το επίδοµα των 500 ευρώ από το πλεόνασµα που δόθηκε
σε άλλους ένστολους.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1086) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Τελωνειακής Περιφέρειας
αιτείται την αναθεώρηση του πειθαρχικού δικαίου και την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων.
Υγείας
1087) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας αιτείται την άµεση διευθέτηση των
ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό του εν λόγω νοσοκοµείου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
1088) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αρχανών- Αστερουσίων αιτείται χρηµατοδότηση για την
κάλυψη των αναγκών των βρεφονηπιακών σταθµών του δήµου.
Υγείας
1089) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή
Αναιµία του Νοµού Κορινθίας επισηµαίνει τις ελλείψεις ιατρικού
προσωπικού που υπάρχουν στη µονάδα µεταγγίσεων του συλλόγου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Υγείας
1090) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου αιτείται την αναστολή αποφάσεων για την
άµεση επιστροφή του επιδόµατος τοκετού.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1091) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Θασιακή Ένωση Καβάλας αιτείται
να συµπεριληφθεί η Θάσος στις εξαιρέσεις σχετικά µε το τεκµήριο
κυριότητας για εµπράγµατα δικαιώµατα υπέρ του δηµοσίου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1092) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ,
Δράµας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Πρεβέζης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ, Α’ Αθηνών κ. ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ, Βοιωτίας κ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ και Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ) καταγγέλλει συνθήκες εξοντωτικής εργασιακής εντατικοποίησης µε
τους ρυθµούς εργασίας να ξεπερνούν το λογικό όριο του ωραρίου
εργασίας και της εργατικής νοµοθεσίας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 887/08-07-2014 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Ιακωβίδου Παναγιώτας (Τάνιας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 478/3107-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 1003/10-07-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Δηµαρά Ιωάννη, Αβραµίδη Γαβριήλ δόθηκε µε το υπ’

«
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αριθµ. 499/31-07-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 1012/10-07-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Γιαταγάνα Χρυσούλας - Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3212
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β /31-07-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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4. Στην µε αριθµό 1389/24-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μαρκογιαννάκη Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ6/
93/οικ.12955/31-07-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλ-

«

1941

λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

1942
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Η διαδικασία που θα ακολουθήσουµε είναι η εξής. Θα µιλήσουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων και των
τροπολογιών, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες από χθες οµιλητές επί της αρχής και επί των άρθρων και των τροπολογιών και
τέλος θα µιλήσουν όσοι τυχόν Βουλευτές εγγραφούν και σήµερα
µε την αρχή της διαδικασίας. Όσοι είναι εγγεγραµµένοι από εχθές και δεν µίλησαν θα προηγηθούν. Όσοι θέλουν να εγγραφούν
εκ νέου µπορούν µόλις αρχίσει ο πρώτος ο εισηγητής. Τι να κάνουµε; Αφού δεν είναι εδώ οι εισηγητές της συγκυβέρνησης. Οι
δύο βασικοί εισηγητές λείπουν.
Κύριε Δαµαβολίτη, είστε έτοιµος, για να δώσω τον λόγο στη
σειρά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Δαµαβολίτης, ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Με ή χωρίς την ταµπέλα του κατεπείγοντος καλούµαστε σε µερικές µέρες να βγάλουµε την ογκωδέστατη ύλη του πολυνοµοσχέδιου των εξακοσίων σελίδων της αιτιολογικής έκθεσης και
του σχεδίου νόµου και των άλλων εξακόσιων σελίδων περίπου
σε επιµέρους αναλύσεις και διατάξεις.
Αλλά, το χειρότερο απ’ όλα είναι οι τροπολογίες που έρχονται
την τελευταία στιγµή και είναι µικρά νοµοσχέδια. Αυτό είναι επαίσχυντο. Το να σου φέρνουν µια τροπολογία εχθές το βράδυ και
σήµερα το βράδυ να πρέπει να τη διαβάσεις -και το διάβασµα
είναι η πρώτη διαδικασία, µετά πρέπει να γίνει ανάλυση- να πας
στις παραποµπές, να δεις σε ποιους νόµους σε παραπέµπει και
να αποφασίσεις, είναι επαίσχυντο.
Εχθές µε την «αργεντινολογία» που ακούστηκε βγαίνουν πολλά πράγµατα στην επιφάνεια. Ο τρόπος που µπορείς να διαχειριστείς µια κατάσταση χρέους έχει τέσσερα εργαλεία. Είναι το
κούρεµα, που για να γίνει το κούρεµα πρέπει να προηγηθεί ένας
λογιστικός έλεγχος. Αντί για το παράδειγµα της Αργεντινής εγώ
έφερα χθες το παράδειγµα του Ισηµερινού µε τον Ραφαέλ Κορέα
που είχε όλα τα συµβατικά που έχετε και εσείς της Κυβέρνησης.
Είχε όµως ένα επιπλέον, ισχυρή πολιτική βούληση, και έκανε
τον λογιστικό έλεγχο και βρήκε από το 1975 µέχρι το 2005 ποιο
είναι αυτό το πραγµατικό χρέος. Προχώρησε έπειτα σε µεταρρυθµίσεις και, όπως είπα και χθες, εξελέγη για τρίτη συνεχή
φορά Πρόεδρος του Ισηµερινού και µάλιστα µε ποσοστό 52% ή
57% -δεν θυµάµαι ακριβώς. Αριστερός. Εγώ δεν πιστεύω σε ιδεολογίες γιατί δεν είµαι γραµµένος στα µητρώα κανενός κόµµατος. Μόνο Έλληνας πατριώτης είµαι και µε εµπνέουν πρόσωπα,
ανεξαρτήτως ιδεολογικής ταυτότητας.
Εδώ λοιπόν έχουµε το κούρεµα, που είναι το ένα. Έχουµε τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή, που είναι το άλλο. Έχουµε το τύπωµα χρήµατος, που αυτό, µε τα δικά µας τα δεδοµένα, επειδή
είµαστε σε ένωση και έχουµε να κάνουµε και µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, δεν γίνεται. Και έχουµε και τις επενδύσεις.
Στη δική µας την περίπτωση, όµως, στο ένα µόνο από τα εργαλεία, στη δηµοσιονοµική προσαρµογή, προσθέσαµε δίπλα το
«βίαιη» και προσπαθούµε µε αυτό να εξυγιάνουµε την κατάσταση
της οικονοµίας της Ελλάδος.
Απόρροια αυτού η τεχνική του σουλτάνου. Ποια ήταν η τεχνική
του σουλτάνου; Ό,τι µας λείπει το βγάζουµε από βαριά φορολογία. Εκεί λοιπόν έχουµε τον ΕΝΦΙΑ. Στον ΕΝΦΙΑ λοιπόν προτού
φτάσουµε σε αυτήν την ωραία περιρρέουσα ατµόσφαιρα του
ΕΝΦΙΑ, είχαµε κάποια στάδια. Το πρώτο ήταν η πλύση εγκεφά-
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λου από τις τράπεζες. Έχετε αναλογιστεί πόσα δισεκατοµµύρια
ευρώ έχουν σπαταλήσει οι τράπεζες στη διαφήµιση δανείων σε
τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο;
Αφού, λοιπόν, έγινε η πλύση εγκεφάλου και µας έπεισαν πως
έχουµε ανάγκη τον καταναλωτισµό σε όλα τα πράγµατα, µετά
ήρθε η ενοχοποίηση, ενοχοποίηση για το θέµα της ιδιοκατοίκησης. Αφού έπεισαν τον κόσµο να αγοράζει σπίτια, να πάρει φωτιά
ο κατασκευαστικός τοµέας, οι µεγαλοεργολάβοι να δουλεύουν
είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, όταν κατέρρευσε το
σύµπαν, ήρθαν να ενοχοποιήσουν τη συνείδηση του µέσου πολίτη, γιατί να έχει δύο σπίτια ή γιατί να έχει εκατό τετραγωνικά ή
εκατόν σαράντα τετραγωνικά σπίτι, ενώ µπορεί µε ογδόντα.
Το εργαλείο, βέβαια, για να γίνει αυτό είναι τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, τα οποία παρουσίαζαν µελέτες και έλεγαν ότι η
ιδιοκατοίκηση σε ποσοστό 75%, που έχουµε στην Ελλάδα και
στην Κύπρο, δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει στην Ευρώπη το έλεγαν για την Ευρώπη αυτό. Απόρροια ο ΕΝΦΙΑ.
Μα, µήπως ο Ευρωπαίος έχει την ίδια κουλτούρα µε τον Έλληνα; Θυµάστε εσείς κανέναν από τους παππούδες ή τους πατεράδες σας να πήγε διακοπές, να µάζευε τα λεφτά έντεκα µήνες
τον χρόνο σε έναν κουµπαρά, για να τα πάρει και να φύγει από
το κλιµατολογικό κλουβάκι της χώρας του και να πάει Διακοπές;
Εδώ η κουλτούρα του Έλληνα ήταν και είναι διαφορετική, διακοπές δεν πήγαινε ποτέ, γιατί τα λεφτά τα έβαζε σε έναν κουµπαρά για να κάνει κεραµίδι. Είναι θέµα κουλτούρας. Τώρα τον
ενοχοποιείτε, ενώ του δώσατε όλα τα προϊόντα εκ του νόµου,
ενώ οι υπολογισµοί όλοι, που γίνονταν, ήταν µε βάση αυτό το
οποίο είχε µπροστά του, τον µισθό και την εξέλιξη της αγοράς.
Και έχουµε και το τρίτο στάδιο, που είναι η υπερχρέωση και
εν συνεχεία η κατάσχεση. Σε αυτό το σηµείο, έχουµε µια τροπολογία που ήρθε, η οποία πραγµατικά θεωρώ ότι είναι ντροπή.
Ήρθε την τελευταία στιγµή και µας λέει ότι γίνεται µια βελτιωτική
διάταξη και έτσι, λοιπόν, στον ν. 4261/2014 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος. Αυτό το πινγκ πονγκ, βέβαια, από νόµο σε
νόµο είναι πολύ διασκεδαστικό, αρκεί να έχεις τρία κοµπιούτερ
να δουλεύουν συγχρόνως.
Σε περίπτωση µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ηµεδαπού
πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 9 του
ν. 2515/1997. Αυτή λοιπόν η διάταξη λέει –δεν θα την διαβάσω
όλη για την οικονοµία του χρόνου- ότι απαλλάσσονται φόρου,
τέλος χαρτοσήµου ή άλλου τρόπου εισφοράς ή δικαιώµατος
υπέρ δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένου
των αµοιβών, των παγίων, των αναλογικών δικαιωµάτων κ.λπ..
Απαλλάσσονται, δηλαδή, οι τράπεζες από το 3% που έχει να
κάνει µε τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Μήπως αυτό
είναι µια προεργασία εν όψει της εκστρατείας των πλειστηριασµών; Δεν είναι κραυγαλέο αυτό την ώρα που όλοι οι Έλληνες
πολίτες πληρώνουν, το να απαλλάσσονται τα πιστωτικά ιδρύµατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, την ανοχή σας για λίγο. Προχωρώ εν τάχει
στο νοµοσχέδιο, γιατί χάσαµε πολύ χρόνο µε τον ΕΝΦΙΑ.
Τα άρθρα 1 και 2 που έχουν να κάνουν µε το φορολογικό τα
καταψηφίζουµε, όπως καταψηφίζουµε και όλο το νοµοσχέδιο.
Ειδικά για το άρθρο 3, θέλω να πω ότι όχι τετρακόσιους, αλλά
και πεντακόσιους και χίλιους υπαλλήλους να προσλάβετε, όταν
λείπει η πολιτική βούληση να χτυπηθούν τα φυσικά πρόσωπα µεγάλου πλούτου, δεν κάνετε απολύτως τίποτα.
Το άρθρο 8 έχει να κάνει µε τις επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ.
Το άρθρο 11 έχει να κάνει µε τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας.
Το άρθρο 12 έχει να κάνει µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Το άρθρο 13 έχει να κάνει µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου το καταψηφίζουµε ολόκληρο. Έχει πολλές ασάφειες. Γι’ αυτό, επειδή βλέπω µε τα µάτια
του ειδικού, καταθέτω στη Βουλή τις εκθέσεις που έκαναν και το
ΣΕΤΕ και τα γραφεία τεχνικών µελετών, που το θεωρούν απαράδεκτο και σαθρό, όπως αναφέρουν, ένα σαθρό οικοδόµηµα απο-
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φάσεων. Πάνω στο συγκεκριµένο, στο άρθρο 71, έχω καταθέσει
και τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Δαµαβολίτης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το άρθρο 152 έχει να κάνει µε τις εφηµερίδες. Αναφέρθηκα
χθες εκτενώς και είπα τι συµβαίνει.
Κλείνω, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, πηγαίνοντας κατευθείαν
στο «πόθεν έσχες», στο οποίο δεν είµαστε αντίθετοι. Όλοι όσοι
διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα πρέπει να ελέγχονται. Έχουµε,
όµως, ένσταση στην επιτροπή. Στην επιτροπή η οποία υπάρχει
τώρα, που απ’ ό,τι διερεύνησα κάνει καλά τη δουλειά της, υπάρχουν αρκετοί Βουλευτές. Στην επιτροπή η οποία επανασυστήνεται µπαίνουν δυο Βουλευτές. Μήπως θα είναι Βουλευτές της
Αντιπολίτευσης; Δεν το νοµίζω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Πώς έγινε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έγινε αυτό,
γιατί λείπατε από την Αίθουσα. Θα επανέλθουµε στην κανονική
ροή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ενηµερώσαµε ότι θα έρθουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Οκτώ λεπτά
είναι, κύριε συνάδελφε. Ας µην το κάνουµε θέµα. Άλλωστε, στον
κ. Κατσώτη εγώ είχα πει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αν υπάρχουν αντιρρήσεις, δεν έχω κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Χθες έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση για
το νέο µοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα µας οδηγήσει στην ανάπτυξη, στην ανάκαµψη, το οποίο θα αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ριζικά της κρίσης που πέρασε το σύστηµα.
Απ’ αυτό το Βήµα και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΚΚΕ, αλλά και άλλοι αµφισβήτησαν συνολικά ότι αυτό το µοντέλο
ανάπτυξης µπορεί πράγµατι να οδηγήσει τη χώρα σε µια άλλη
πορεία και τους εργαζόµενους σε λύση των προβληµάτων τους.
Η καπιταλιστική ανάπτυξη θα έχει πάντα την κρίση της, η οποία
θα είναι τακτική. Η επόµενη κρίση θα είναι πιο βαθιά. Η περίοδος
ανάκαµψης πιστεύουµε ότι θα είναι µικρή και η επόµενη κρίση
θα φέρει ακόµη πιο σκληρά µέτρα σε βάρος του ίδιου του λαού.
Αυτός ο δρόµος δεν παίρνει γιατρειά. Η κρίση είναι αγιάτρευτη
ασθένεια του ίδιου του συστήµατος και εµείς πιστεύουµε ότι η
οριστική αντιµετώπιση είναι η άλλη µορφή οργάνωσης της οικονοµίας, όπως αναδείξαµε και χθες απ’ αυτό το Βήµα.
Η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο µε τα 232 άρθρα της
θέλει να πάρει τη δόση του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ. Οι
φόροι είναι αβάσταχτοι, το είπαµε και χθες. Η τεράστια αύξηση
των αντικειµενικών αξιών σε αποµακρυσµένους οικισµούς οδήγησε σε µία υπερβολική φορολόγηση µικρής αξίας ακίνητης περιουσίας του λαού µας. Ζητήσαµε και χθες από εδώ ότι θα
πρέπει να υπάρχουν άµεσα διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ.
Το ΚΚΕ και χθες από εδώ και σήµερα ζητάµε την πλήρη απαλλαγή της πρώτης κατοικίας, αλλά και της δεύτερης, που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες και τις ανάγκες αναψυχής της
λαϊκής οικογένειας. Ζητήσαµε και χθες από εδώ να µη φορολογηθεί η αγροτική γη και να φορολογηθεί η µεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτή η θέση µας εκφράζει συνολικά όλο το λαό, την
πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων, απαντά στα αδιέξοδα που
τους έχει οδηγήσει η πολιτική σας.
Προβάλλετε τις µεταρρυθµίσεις και τις αναδιαρθρώσεις ως τη
σωτηρία και ως εργαλείο ανάκαµψης και ανάπτυξης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Όλα τα ζητήµατα που αφορούν
την ανταγωνιστικότητα στοχεύουν στη µείωση της αξίας της εργατικής δύναµης. Εδώ η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει
πάρει σηµαντικές αποφάσεις. Κατάργησε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, κατάργησε το κατώτερο ηµεροµίσθιο, κατάργησε
τη σταθερή και πλήρη εργασία των εργαζοµένων και υλοποίησε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

τέτοιες µορφές, όπως η εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει σήµερα.
Στόχος, λοιπόν, όλης αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας
είναι η µείωση της αξίας της εργατικής δύναµης. Αυτό είναι το
ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον, τα «χαλιά» µε φθηνούς εργάτες στους επενδυτές. Το αναπτυξιακό σχέδιο του κεφαλαίου
συνεπάγεται τη διατήρηση, τη διεύρυνση της αντιλαϊκής επίθεσης και των µέτρων, γιατί µόνο έτσι µπορεί να διατηρηθεί και να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.
Το πολυνοµοσχέδιο στο µεγαλύτερο µέρος του ασχολείται µε
τις δηµόσιες συµβάσεις. Ισχυρίζεστε ότι µε αυτές τις ρυθµίσεις
για τις δηµόσιες συµβάσεις ή µε τα «πόθεν έσχες» θα φέρετε τη
διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την εξοικονόµηση πόρων.
Ένα σύστηµα άδικο, εκµεταλλευτικό που σαπίζει, δεν µπορεί
µε όποιες ρυθµίσεις να εγγυηθεί διαφάνεια και δικαιοσύνη. Με
τις δηµόσιες συµβάσεις θέλετε να συγκεντρώσετε την πίτα και
να περάσει στα χέρια µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, βγάζοντας από τη µέση τους µικρούς και τους µεσαίους. Ενσωµατώνετε
όλες τις ευρωοδηγίες, ευθυγραµµίζετε το ελληνικό δίκαιο µε το
ευρωπαϊκό. Θέλετε να θωρακίσετε την κερδοφορία των οµίλων
µέσα από τη συγκέντρωση της παραγωγής και τη δηµιουργία
νέων πεδίων κερδοφορίας.
Επίσης, µε τις ευρωοδηγίες θα ενοποιηθεί η ευρωπαϊκή αγορά
συµβάσεων µε κοινούς κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διευκολύνει τη δράση των µεγάλων πολυεθνικών οµίλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το νοµοσχέδιο αποτελεί δέσµευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και δεν είναι βέβαια αποτέλεσµα της κρίσης ή του µνηµονίου. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των δηµόσιων συµβάσεων από αγορά εµπορευµάτων, κατασκευή έργων, παροχή
υπηρεσιών. Στόχος των αλλαγών είναι η επιτάχυνση της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου.
Οι δηµόσιες συµβάσεις θα περάσουν στα χέρια µονοπωλιακών
οµίλων. Οι αλλαγές αυτές δεν πρόκειται να ωφελήσουν τα λαϊκά
στρώµατα. Η όποια εξοικονόµηση πόρων που ισχυρίζεστε ότι θα
προκύψει, θα πάει να στηρίξει ξανά την ανταγωνιστικότητα και
την κερδοφορία των µονοπωλίων.
Ιδιαίτερα, όπως είπαµε και χθες -και το τονίζουµε εδώ για να
το ακούσουν και όσοι µας ακούν- µε τα άρθρα 96 έως 101 µέσα
από τη διαδικασία των δηµόσιων συµβάσεων διευκολύνεται η
διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς, ιδιωτικοποίησης και εµπορευµατοποίησης µίας σειράς τοµέων, όπως είναι το νερό, οι
µεταφορές, τα λιµάνια και τα αεροδρόµια, τα ταχυδροµεία, η
ενέργεια και ο φυσικός και ο ορυκτός πλούτος.
Καλέσαµε και χθες από το Βήµα, όπως και άλλοι, να αποσυρθεί η ρύθµιση για τον περιφερειακό Τύπο. Στο ίδιο µέρος του πολυνοµοσχεδίου προβλέπεται η κατάργηση υποχρεωτικότητας
δηµοσίευσης των συµβάσεων δηµοσίου και ΟΤΑ από αυτόν.
Πρόκειται για ένα µέτρο που θα οδηγήσει τον περιφερειακό Τύπο
σε κλείσιµο µε οδυνηρές συνέπειες για τους εργαζόµενους του
κλάδου. Διευκολύνετε µε αυτόν τον τρόπο την συγκέντρωση του
Τύπου και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στις µεγάλες επιχειρήσεις του χώρου.
Ως προς το θέµα του αιγιαλού, βεβαίως τώρα το όνειρο οριοθετείται. Όµως, κύριος στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση του ίδιου του αιγιαλού.
Ζητάµε να αποσυρθεί η διάταξη, γιατί µέσα από αυτή τη διαδικασία της οριοθέτησης θα διευκολυνθούν και θα νοµιµοποιηθούν οι καταπατήσεις που έχουν γίνει στον αιγιαλό, αλλά και
ταυτόχρονα η παραχώρηση των αιγιαλών σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους στο πλαίσιο της αξιοποίησης –υποτίθεται- των
αιγιαλών στο όνοµα του καπιταλιστικού κέρδους.
Για το «πόθεν έσχες» θα ήθελα να πω ότι το: Το ζήτηµα για
εµάς δεν είναι το «πόθεν», αλλά τι έχεις. Μέσα από τους φορολογικούς παραδείσους, µέσα από τις offshore εταιρείες δεν µπορείς να ξέρεις τι πραγµατικά έχει ο κάθε κεφαλαιοκράτης. Δεν
µπορεί ούτε σε αυτό το επίπεδο να υπάρξει κάποια λύση. Θα γίνουν µικρορυθµίσεις, αλλά δεν θα αλλάξει η σηµασία και δεν θα
παύσει να υπάρχει η διαφθορά, το πολιτικό και το µαύρο χρήµα
µέσα από αυτήν την κατάσταση.
Για το άρθρο 221 είπαµε εχθές αρκετά. Εκφράζουµε την
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πλήρη αντίθεσή µας και καλέσαµε και εχθές –και καλούµε και σήµερα- να αποσυρθεί το άρθρο 221. Η ενοποίηση του ΤΕΑΠΑΣΑ
και ΤΕΑΠΙΕΝ στο ΕΤΕΑ, που θα διέπονται πια από τις διατάξεις
της νοµοθεσίας που τους αφορούν, θα έχει σαν αποτέλεσµα την
τεράστια µείωση των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων
στους ένστολους συνολικά. Διαφωνούµε ριζικά. Βεβαίως υπάρχουν εδώ, όπως φαίνεται, συνεννοήσεις και άλλα. Υπάρχει και
µία επιστολή των οµοσπονδιών και των συλλόγων των ενστόλων.
Εµείς δεν συµφωνούµε µε αυτήν. Απαιτούµε να αποσυρθεί. Κανείς µαθηµατικός τύπος δεν µπορεί να αλλάξει τα πράγµατα όσο
και αν είναι ευνοϊκός, αυτή τη λεγόµενη ρήτρα του αξιόµαχου
που λέτε.
Το ότι µέσα από το σχέδιο νόµου δίνετε τη δυνατότητα να µετατραπούν αυτά τα ταµεία σε επαγγελµατικά, πιστεύουµε ότι
κάνει ακόµη χειρότερα τα πράγµατα, γιατί –κατά την εκτίµησή
µας- τα επαγγελµατικά ταµεία είναι ταµεία τα οποία δεν έχουν
καµµία σχέση µε την κοινωνική ασφάλιση. Ζητάτε από τους ίδιους τους ένστολους να τα αποδεχτούν, όπως είπαµε, ή τη
Σκύλλα ή τη Χάρυβδη, σε σχέση µε την ένταξη στο ΕΤΕΑ ή τη
µετατροπή σε επαγγελµατικά ταµεία του ταµείου τους.
Είναι γνωστό ότι και τα επαγγελµατικά ταµεία µε στοιχεία του
ΟΟΣΑ –είπαµε και χθες- το 2008 είχαν σε παγκόσµιο επίπεδο
απώλειες που άγγιξαν τα 9 τρισεκατοµµύρια δολάρια, δηλαδή
το 25% της περιουσίας τους χάθηκε. Τόσο, λοιπόν, το ΕΤΕΑ όσο
και το ΤΕΑ είναι µέρος µίας στρατηγικής συρρίκνωσης του δηµόσιου συνταξιοδοτικού συστήµατος και κυριαρχίας των ιδιωτικών συστηµάτων ασφάλισης που µόνο συνταξιοδοτικά δεν είναι.
Πιστεύουµε ότι οι αλλαγές στο ασφαλιστικό θα είναι βαθιές το
επόµενο διάστηµα και η Κυβέρνηση δεν θα σταµατήσει. Ήδη
µέσα από την επιτροπή και µέσα από όσα συνηθίζει να λέει ο
Υπουργός Εργασίας προειδοποιεί για αύξηση των ορίων ηλικίας
σε κατηγορίες εργαζοµένων, όπως είναι τα βαρέα και ανθυγιεινά,
µητέρες µε ανήλικα παιδιά, στην παραπέρα συρρίκνωση των
συντάξεων –αφού έτσι και αλλιώς ο νόµος λέει ότι από 1-1-2015
η εγγύηση θα είναι µόνο για 360 ευρώ η κατώτερη σύνταξη, άρα
για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει καµµία εγγύηση του κράτους- και
βεβαίως στη συνεχή µείωση των συντάξεων και των επικουρικών
συντάξεων µε τη ρήτρα του µηδενικού ελλείµµατος που υπάρχει
σήµερα. Οι αλλαγές, λοιπόν, θα είναι βαθιές και στόχος είναι η
ενίσχυση συνολικά της ιδιωτικής κοινωνικής ασφάλισης.
Έρχοµαι τώρα στις υπουργικές τροπολογίες.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1694 και ειδικό 265 λέµε
«παρών». Πρόκειται για την τροπολογία του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης που επαναφέρει κάποια ζητήµατα για την Αστυνοµία.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1698 και ειδικό 268 λέµε
«όχι».
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1702 και ειδικό 271 λέµε
«όχι».
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1703 και ειδικό 272, που
αφορά τους σχολικούς φύλακες, την αναγνώριση της πενταετίας, θα συµφωνήσουµε. Ωστόσο πρέπει εδώ να επισηµάνουµε
ότι οι σχολικοί φύλακες, αυτήν την περίοδο της πενταετίας, είχαν
πολύ µικρές αποδοχές και σήµερα ζητάνε να δώσουν εισφορές,
δηλαδή να εξαγοράσουν την πενταετία µε τον µισθό που έπαιρναν το τελευταίο διάστηµα και όντας άνεργοι θα δυσκολευτούν
πολύ να δώσουν αυτές τις εισφορές. Επισηµαίνουµε, λοιπόν,
αυτήν τη διαφοροποίηση –να το πω έτσι- ωστόσο δεν µπορούµε
να µην ψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία, που ήταν εξάλλου και
αίτηµά τους και είχε έρθει εδώ.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1714 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης για το θέµα της αξιολόγησης λέµε «όχι»,
γιατί διαφωνούµε ριζικά µε αυτή την αξιολόγηση. Δεν είναι η ώρα
να αναπτύξουµε το θέµα στη σηµερινή συζήτηση.
Υπάρχει ακόµα µία υπουργική τροπολογία, αυτή για την πληρωµή της ΔΕΗ από τους δήµους. Διαφωνούµε, γιατί βάζει τους
δήµους να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να
πληρωθούν αυτά που χρωστάει η γενική κυβέρνηση στη ΔΕΗ όχι
από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους αλλά από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
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ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος, ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όπως είπαµε και χθες, καταψηφίζουµε το εν λόγω πολυνοµοσχέδιο «Μέτρα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής οικονοµίας».
Αν θέλαµε να µιλήσουµε επί της ουσίας για µέτρα ανάπτυξης
και στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, σίγουρα δεν θα ασχολούµασταν ούτε µε το εν λόγω νοµοσχέδιο ούτε µε τα προηγούµενα πολυνοµοσχέδια και µνηµόνια, που υποτίθεται ότι υπεβλήθησαν στον ελληνικό λαό για το καλό του, για το καλό της οικονοµίας, κάτι που µετά από περίπου τέσσερα-τεσσεράµισι χρόνια,
αν κρίνουµε από τα αποτελέσµατα, µάλλον είχαν εντελώς αντίθετο αποτέλεσµα από το επιθυµητό, από αυτό το οποίο προσπαθούσαν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι πρόκειται να γίνει.
Οι µόνοι δείκτες, οι οποίοι παραµένουν αυξηµένοι είναι οι δείκτες της ανεργίας, των αυτοκτονιών, των νέων οι οποίοι µεταναστεύουν στο εξωτερικό -επί της ουσίας όλοι οι αρνητικοί δείκτες.
Οι θετικοί δείκτες έχουν πάρει την κατιούσα και δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη ούτε για το άµεσο ούτε για το έµµεσο µέλλον ότι
µπορεί να βελτιωθεί κάποιος εξ αυτών.
Τώρα, κάποια νούµερα χαλκευµένα, φτιαγµένα, όπως είναι το
λεγόµενο πρωτογενές πλεόνασµα, δεν τα πιστεύει κανείς. Εξάλλου στελέχη σας -τα ίδια τα δικά σας στελέχη- το παραδέχονται,
όπως ο κ. Βορίδης προχθές στο «REAL FM», που έλεγε, ναι, το
πρωτογενές πλεόνασµα είναι ένα λογιστικό νούµερο. Επί της ουσίας ο προϋπολογισµός έχει µερικά δισεκατοµµύρια ευρώ έλλειµµα και πάει λέγοντας.
Αν θέλουµε να µιλήσουµε για ανάπτυξη, θα σας πούµε τι θα
έπρεπε να κάνει ένα εθνικό καθεστώς. Πρόκειται για προτάσεις
που έχει η Χρυσή Αυγή, αλλά ενδεχοµένως παρόµοιες ή κάποιες
άλλες να έχουν κι άλλοι. Είναι προτάσεις λογικές και απλές.
Το πρώτο πράγµα που θα έπρεπε να έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, είναι λογιστικό έλεγχο του χρέους για να δούµε επιτέλους αν
αυτά τα εκατοντάδες δισεκατοµµύρια, τα οποία µας ζητάνε, υφίστανται, να δούµε ποια είναι προϊόν τοκογλυφίας, ποια είναι προϊόν από υπογραφές επίορκων Υπουργών, οι οποίοι έπαιρναν
δάνεια µε το έτσι θέλω και δεν ξέρουµε και πού πήγαιναν τα
λεφτά και πάει λέγοντας. Σίγουρα, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα
νούµερα.
Επίσης, ένα από τα πρώτα πράγµατα τα οποία θα έπρεπε να
έχουν γίνει είναι η εγγραφή του κατοχικού δανείου στον προϋπολογισµό του ελληνικού κράτους ως έσοδο. Και οι διάφορες παραφιλολογίες ότι αυτό δεν γίνεται, δεν ισχύουν. Είναι κάτι, το
οποίο είχε ξεκινήσει, και µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, επειδή
ξαφνικά οι Γερµανοί έγιναν φίλοι µας, ήταν στο ΝΑΤΟ, ήµασταν
όλοι µαζί παρέα, δεν έπρεπε να τους το ζητήσουµε. Και τελικά
καταλήξαµε να είµαστε η µόνη χώρα στην υφήλιο που δεν διεκδικήσαµε το κατοχικό δάνειο. Όλοι οι υπόλοιποι το έχουν πάρει
-όλες οι υπόλοιπες χώρες, οι οποίες είχαν συνάψει τέτοιο αναγκαστικό κατοχικό δάνειο.
Από εκεί και πέρα, εάν θέλουµε να µιλήσουµε για ανάπτυξη,
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µερικά από τα παραδείγµατα
που λέτε εσείς, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα προχωράει µπροστά, όπως όταν είχε γίνει η επίσκεψη του ελληνικού κλιµακίου µε
τον Πρωθυπουργό, επιχειρηµατίες, στελέχη, στην Κίνα. Τότε
βγήκαν τα δικά σας κανάλια -αυτά που τους κάνετε χάρες και µε
τη σειρά τους σας κάνουν κι αυτά χάρες και λένε ό,τι θέλετε- και
είπαν ότι έγιναν συµφωνίες εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ για
ναυπήγηση πλοίων κ.λπ..
Κι αναρωτιέται ένας απλός Έλληνας πολίτης. Τι κερδίζει η
ελληνική οικονοµία και ο Έλληνας από το γεγονός ότι έγινε συµφωνία να ναυπηγηθούν δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα
πλοία όχι σε ναυπηγεία της Ελλάδος αλλά στην Κίνα; Όχι στο
Νεώριο της Σύρου, όχι στον Σκαραµαγκά, όχι στην Ελευσίνα, όχι
να πάρει δουλειά η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όχι αλλού. Δεν
ωφελείται σε τίποτα απολύτως.
Ανάπτυξη και επιτυχία θα ήταν αν καταφέρνατε να φέρετε
έστω κι ένα πλοίο από τα εκατοντάδες που ναυπηγούνται από
ελληνικών συµφερόντων εταιρείες και ιδιοκτήτες στο εξωτερικό
να έρθει και να κατασκευαστεί εδώ. Αυτό θα ήταν ανάπτυξη και
επιτυχία σας.
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Μάλιστα, όταν ήρθε και ο Κινέζος Πρόεδρος πριν από ένα, δύο
µήνες εδώ πάλι τα ίδια µας λέγατε. Μας λέγατε για νέες συµφωνίες, για νέα πλοία και φυσικά πάλι δεν κατασκευάσατε κανένα.
Ούτε φινιστρίνι δεν κατασκευάζεται σε κάποιο από τα ελληνικά
ναυπηγεία που καταρρέουν, παραπαίουν, που για δεκαετίες τα
είχατε για να διορίζετε δικούς σας, για να κάνετε παιχνίδια και
για οτιδήποτε άλλο εκτός από ανάπτυξη.
Αν θέλετε να µιλήσετε για ανάπτυξη να χρησιµοποιήσουµε το
παράδειγµα του ΤΑΡ που τόσο πολύ ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας το χρησιµοποίησε και χθες και στην επιτροπή µε νούµερα. Ενώ είχατε πει άλλα νούµερα στην επιτροπή για το πόσοι
θα έχουν εργασία, επί της ουσίας θα είναι ενδεχοµένως γύρω
στα χίλια-χίλια πεντακόσια άτοµα, όταν το έργο θα βρίσκεται σε
πλήρη ανάπτυξη και όταν θα τελειώσει δεν θα υπάρχουν ούτε
πενήντα µόνιµες θέσεις εργασίας. Τώρα, τις δώδεκα χιλιάδες θέσεις εργασίας που ανακάλυψε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας δεν ξέρουµε πού τις βρήκε. Να µου πείτε, τα νούµερα
τζάµπα είναι και µπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θα µπορούσε να πει
και πέντε χιλιάδες και εκατό χιλιάδες. Δεν στοιχίζει τίποτα εξάλλου.
Ανάπτυξη θα ήταν αν αφού καταφέρατε αυτήν τη φοβερή συµφωνία µε τον ΤΑΡ –και αφού βάλατε στην άκρη τον αγωγό South
Stream, που µάλλον είναι τραγικό σφάλµα και θα φανεί στο
άµεσο µέλλον- να παίρνατε τέλη διέλευσης. Μάλλον, είστε η µοναδική χώρα στον κόσµο που περνάει κάποιος αγωγός που δεν
είναι συµφερόντων της χώρας και που δεν παίρνετε τέλη διέλευσης.
Όµως, όπως είπαµε, δεν έχετε προβλέψει ούτε εξόδους του
αγωγού, ώστε στο µέλλον να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
και εµείς από αυτό το φυσικό αέριο. Το χειρότερο όλων είναι ότι
οι ελληνικές σωληνουργίες δεν θα φτιάξουν όχι σωλήνα, όχι κοµµάτι του αγωγού, αλλά ούτε καλαµάκι! Αν αυτό εσείς το λέτε
«ανάπτυξη», εµείς λέµε ότι µάλλον ήταν ένα γεωστρατηγικό
λάθος, ένα ξεπούληµα από το οποίο δεν έχουµε κανένα όφελος.
Είναι ελάχιστα τα οφέλη σε σχέση µε αυτά, τα οποία δώσατε.
Αν θέλετε να µιλήσουµε για ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ, θα µπορούσαµε να µιλάµε για τον τοµέα της άµυνας, ο οποίος ακόµα
και τώρα που είναι πετσοκοµµένα τα κονδύλια για την άµυνα θα
µπορούσαν όλες αυτές οι προµήθειες οπλικών συστηµάτων που
γίνονται δεκαετίες τώρα να γίνονται µε συµπαραγωγή στην πατρίδα µας, όπως έχει καταφέρει να κάνει η Τουρκία, όπου τα
πάντα πλέον κατασκευάζονται εκεί και δεν εισάγουν τίποτα, σε
αντίθεση µε εµάς που δεν κάναµε κανενός είδους συµπαραγωγή
επί της ουσίας, διότι πολύ απλά σας άρεσε η µίζα. Διότι µε τη
συµπαραγωγή εδώ δεν θα υπήρχε ζήτηµα να πάρουν µίζες, προµήθειες κ.λπ. όλοι όσων έσκασαν τα πορτοφόλια τους, έκαναν
τεράστιες περιουσίες. Έκαναν ανάπτυξη για τους εαυτούς τους,
σίγουρα όχι, όµως για τον ελληνικό λαό.
Αν θέλουµε να µιλήσουµε για ανάπτυξη, θα µπορούσαµε να
µιλήσουµε για την αγροτική παραγωγή από το γεγονός ότι όταν
µπήκαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 ήµασταν αυτάρκεις
100% στα γεωργικά προϊόντα και σε πολύ µεγάλο βαθµό τα κτηνοτροφικά. Αυτήν τη στιγµή, εισάγουµε κοντά στο 60% των γεωργικών προϊόντων στα σουπερµάρκετς, στις αγορές και αλλού.
Και να µη µιλήσουµε για την κτηνοτροφική παραγωγή που έχει
πάρει την κάτω βόλτα. Παρ’ ότι φέρατε κάποια νοµοσχέδια και
µας λέγατε ότι το κάνετε για να βοηθήσετε τους Έλληνες κτηνοτρόφους, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι µειώθηκαν σε
πραγµατικούς αριθµούς και τα χοιρινά και τα βοοειδή. Βέβαια,
κάπου αλλού τα βοοειδή µάλλον αυξάνονται. Αυτό είναι άλλο
θέµα.
Από εκεί και πέρα αν θέλετε να µιλήσουµε για ανάπτυξη δεν
θα ήσασταν τόσο άνετοι µε το να δέχεστε να µπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, όπως δεχθήκατε επί δεξιών κυβερνήσεων τότε –κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή- η Ρουµανία
και η Βουλγαρία χωρίς να διασφαλίσετε τίποτα για την οικονοµία
της Βορείου Ελλάδος, η οποία επλήγη αφάνταστα από την είσοδο αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην κυριολεξία διαλύθηκε η οικονοµία της Βορείου Ελλάδος προς όφελος αυτών των δύο οικονοµιών και ίσως κάποιων ιδιωτών.
Αν θέλετε να µιλήσετε για ανάπτυξη, δεν θα είχατε πάρει τέ-
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τοια φοροεισπρακτικά µέτρα, τα οποία είναι κόλαφος, είναι η ταφόπλακα για όλους τους Έλληνες πολίτες, µα κυρίως για τους
στυλοβάτες µιας πραγµατικής οικονοµίας, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι βιοτέχνες, οι άνθρωποι, οι οποίοι εµπλέκονται στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τοµέα και όχι να
τους έχετε διαλύσει στην κυριολεξία και να µην τους βοηθάτε σε
καµµία των περιπτώσεων να µπορέσουν απλά και µόνο να επιβιώσουν. Διότι πλέον η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών προσπαθεί να επιβιώσει κι όχι να προχωρήσει µπροστά.
Θα µπορούσαµε να µιλάµε ώρες, κύριε Υπουργέ και κύριοι της
Κυβέρνησης, για το τι είναι ανάπτυξη και το τι είναι στήριξη της
ελληνικής οικονοµίας. Σίγουρα ανάπτυξη δεν είναι τίποτα από
όλα όσα κάνατε όλα αυτά τα χρόνια για αυτόν τον τόπο.
Σίγουρα δεν είναι ανάπτυξη αυτό το οποίο έγινε µε το Ελληνικό που κάνατε ένα διαγωνισµό για αυτό το φιλέτο και υπήρχε
µόνο ένας ενδιαφερόµενος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν έχει
σεντ για να επενδύσει και τώρα ψάχνει, γιατί φτιάξατε έτσι τη
συµφωνία που µετά από δύο χρόνια θα αρχίσει να κατασκευάζει.
Κάθεται τώρα και ψάχνει να βρει funds, να βρει κεφάλαια, προκειµένου να µπουν και αυτοί µέσα, ώστε να µπορέσουν να φτιάξουν αυτά τα φοβερά και µεγαλεπήβολα σχέδια, τα οποία µας
παρουσίαζαν σε µακέτες για το Ελληνικό.
Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ. Αυτό µάλλον είναι
κάτι εντελώς διαφορετικό.
Ανάπτυξη, επίσης, δεν είναι αυτό που συµβαίνει στον τουρισµό, κύριοι Υπουργοί, όπου –ναι- και οι συγκυρίες βοήθησαν και
έχουµε πολύ περισσότερους τουρίστες απ’ ό,τι είχαµε πριν από
τρία χρόνια. Όµως, το ζητούµενο είναι το αποτέλεσµα στο τέλος
όταν κάνουµε ταµείο, τι µένει στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό
και στην ελληνική οικονοµία.
Με τους ξένους στην πλειοψηφία και ανασφάλιστους εργαζόµενους στις τουριστικές επιχειρήσεις, µε το γεγονός ότι οι περισσότεροι έρχονται µε πτήσεις τσάρτερς, από τις οποίες δεν
εισπράττει τίποτα το ελληνικό κράτος –µόνο η «HOCHTIEF» εισέπραττε από τα αεροδρόµια και δεν απέδιδε κόλας στο ελληνικό κράτος από τις συµφωνίες, τις οποίες είχατε υπογράψει– µε
το γεγονός ότι λόγω των all inclusive συµφωνιών, οι κοινωνίες
και οι ντόπιες αγορές στις τουριστικές περιοχές δεν επωφελούνται σχεδόν τίποτα απ’ όλους αυτούς τους τουρίστες παρά µόνο
ελάχιστα, κάνετε το ταµείο να δείτε τι συµβαίνει πραγµατικά και
στην τουριστική οικονοµία, στην τουριστική ανάπτυξη.
Δείτε τι γίνεται παντού. Μιλάτε για ανάπτυξη, αλλά επί της ουσίας το µόνο που κάνετε είναι να βολεύετε τους λίγους φίλους
σας, αυτούς που σας στηρίζουν µε νύχια και µε δόντια να παραµείνετε στην Κυβέρνηση, προκειµένου κι εσείς να τακτοποιήσετε
όλα όσα έχετε υποσχεθεί στους διεθνείς τοκογλύφους, οι οποίοι
έχουν πέσει σαν τα κοράκια και, πραγµατικά, κάνουν ανάπτυξη
και στήριξη για τις τσέπες του και µόνο. Είναι κρίµα.
Γι’ αυτό δεν θα συζητήσουµε για τα άρθρα, που τα καταψηφίζουµε στο σύνολό τους. Όσο για τις τροπολογίες, για τις οποίες
θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος αργότερα και
θ’ αναφερθεί εκτενώς σε αυτές, ο Θεός να λυπηθεί την Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ.
Έχει ζητήσει και θα δώσω λίγο τον λόγο στον Υπουργό Πολιτισµού, να υποστηρίξει µια τροπολογία, καθώς έχει ανειληµµένες
υποχρεώσεις.
Κύριε Τασούλα, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, σύντοµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φιλοξενούνται στο
νοµοσχέδιο αυτό του Υπουργείου Οικονοµικών δύο τροπολογίες
του Υπουργείου Πολιτισµού, οι οποίες έχουν ως εξής:
Η πρώτη τροπολογία παρατείνει για τέσσερις µήνες ακόµη,
µέχρι τέλος του έτους, την περίοδο της διευκολύνσεως που
εδόθη µε τον ν. 4262 2014 στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών, ώστε να µπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του εν
όψει µιας συνολικής µεταβιβάσεως των ακινήτων του στο ελληνικό δηµόσιο.
Εδώ και τρεις µήνες το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών µπορεί να
εισπράττει δικαιούµενα χρήµατα µε το προνόµιο της µη προσκό-
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µισης αποδεικτικού ενηµερότητας. Αυτό έγινε µε τον ν. 4262,
προκειµένου να διευκολυνθεί η µεταβίβαση του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών προς το ελληνικό δηµόσιο. Το αρχικό
σχέδιο περιελάµβανε µία εν µέρει µεταβίβαση προς το ελληνικό
δηµόσιο εν όψει των εκκρεµοτήτων που υπάρχουν.
Η νέα πρόταση, την οποία θα υποβάλλω στο Σώµα, περιλαµβάνει τη συνολική µεταβίβαση της ακινήτου περιουσίας του οργανισµού προς το ελληνικό δηµόσιο. Ζητώ την παράταση αυτή,
ώστε να συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία και να παραλάβει
το ελληνικό δηµόσιο και πλειοψηφικά και ιδιοκτησιακά αυτόν τον
φορέα, χωρίς να έχουµε στην πορεία σηµαντικές αναταράξεις.
Αυτή είναι η πρώτη τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τι κόστος έχει, κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Η τροπολογία αυτή τι κόστος έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Καταλαβαίνετε τι εννοώ: τι χρέη παίρνουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν έχει κόστος, γιατί στην πραγµατικότητα οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις δεν απαλείφονται. Απλώς, παρέχεται η διευκόλυνση εισπράξεως δικαιωµένων χρηµάτων για ένα χρονικό διάστηµα.
Δεν θα εξαντλήσουµε την τετράµηνη παράταση. Το νοµοσχέδιο θα έλθει στο Γ’ Θερινό Τµήµα. Απλώς, για λόγους χρονικής
ανέσεως το πάω µέχρι τα τέλη του έτους για να µην έχουµε φαινόµενα, όπως τώρα που ζητώ ξανά την επέκταση. Αν, δηλαδή, ο
Αύγουστος, που είχε γίνει αρχικά, είχε γίνει Νοέµβριος, δεν θα
είχαµε σήµερα αυτήν την παράταση. Δεν διαγράφονται οι υποχρεώσεις. Απλώς, παρέχεται αυτή η ταµειακή διευκόλυνση.
Η δεύτερη τροπολογία, την οποία φέρνουµε, έχει να κάνει µε
τα πνευµατικά δικαιώµατα. Υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες δεν
έχουν έδρα στη χώρα µας και οι οποίες δραστηριοποιούνται τελευταία στην Ελλάδα χάρη στις νέες εξελίξεις, που έχουν να κάνουν µε το λιµάνι, κυρίως, του Πειραιώς.
Είναι το λεγόµενο διαµετακοµιστικό εµπόριο.
Αυτές οι εταιρείες εισάγουν για ένα µικρό διάστηµα προϊόντα
στην Ελλάδα και εν συνεχεία αµέσως τα εξάγουν σε τρίτες
χώρες ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσα από αυτά τα
προϊόντα αφορούν δικαιώµατα πνευµατικά, επειδή δεν παραµένουν στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από την καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων.
Το 90% των προϊόντων που εισάγονται, επανεξάγονται. Το 10%
από αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι προϊόντα που αναπαράγουν ήχο ή εικόνα ή και τα δύο, εµπλέκονται στην καταβολή της
λεγόµενης ευλόγου αµοιβής για πνευµατικά δικαιώµατα.
Όταν, όµως, αυτές οι εταιρείες που δεν εδρεύουν στη χώρα
µας, φέρνουν το 100% των προϊόντων τους σε τελωνειακές αποθήκες του Πειραιά, δεν µπορούν εκείνη τη στιγµή να ξεχωρίσουν
ποιο 10% από αυτά θα παραµείνει στην Ελλάδα, για το οποίο
υποχρεούται να καταβάλει πνευµατικά δικαιώµατα.
Έτσι και προκειµένου να υπάρχει ένα κίνητρο για το διαµετακοµιστικό εµπόριο, προβλέπουµε την καταβολή αυτού του ποσοστού πνευµατικών δικαιωµάτων από αυτά τα προϊόντα από τον
πρώτο αγοραστή-εισαγωγέα –όχι καταναλωτή-, ο οποίος θα τα
πουλήσει στον καταναλωτή, και επιβαρύνουµε τις εταιρείες
αυτές, που επαναλαµβάνω ότι δεν εδρεύουν στη χώρα µας, κάθε
τρίµηνο να βγάζουν αναλυτικές καταστάσεις που θα τις δίνουν
στους δικαιούχους των πνευµατικών δικαιωµάτων για το ποιοι
είναι οι εισαγωγείς αυτού του 10% των προϊόντων τους, ώστε να
καταφεύγουν µε βάση αυτόν τον κατάλογο οι δικαιούχοι και να
εισπράττουν τα δικαιώµατά τους από εκεί.
Με τον τρόπο αυτόν κατοχυρώνουµε και την καταβολή των
πνευµατικών δικαιωµάτων, αλλά δίνουµε και κίνητρο στη λειτουργία του διαµετακοµιστικού εµπορίου, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη των λιµένων µας.
Αυτές είναι οι δύο τροπολογίες που έχουµε φέρει.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, επειδή έγινε πάλι αυτή η παρατυπία στον Κανονισµό, λογικό
είναι κάποιοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να θέλουν να πουν
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κάτι. Τι να κάνουµε τώρα;
Κύριε Κουίκ, έχετε τον λόγο. Να είστε σύντοµος σάς παρακαλώ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ναι βεβαίως, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι τώρα
εκτεθειµένο το Προεδρείο. Τι να κάνουµε; Μου ζήτησε τη διευκόλυνση ο κύριος Υπουργός.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστούµε πολύ.
Είναι πολύ σηµαντικό, γιατί εδώ µπαίνουµε σε ένα θέµα, στο
θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων, το οποίο εδώ και µήνες –
από τότε που ορκίστηκε- αυτή η Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι
θα φέρει για ρύθµιση στη Βουλή και το θέµα δεν έρχεται, µε αποτέλεσµα γνωστές οικογένειες, πατήρ και υιός –και δεν βάζω το
Άγιο Πνεύµα- να «κάνουν πάρτι» σε βάρος δεκάδων χιλιάδων επιχειρηµατιών στην Ελλάδα όλων των εκφάνσεων και πολλές φορές και µε καταγγελίες των καλλιτεχνών, που δικαιούνται πνευµατικά δικαιώµατα, ότι παίρνουν ψίχουλα.
Γνωστοί, συνθέτες, κυρία Πρόεδρε, µε µεγάλες, χρυσές, επιτυχίες παίρνουν ψίχουλα στο τέλος του χρόνου και βγαίνουν σαν
µανιτάρια –ορθώς λέει εδώ ότι το πνευµατικό δικαίωµα πρέπει
να προστατεύεται και από τους εκτελεστές και από όλους- νέες
εταιρείες µε χρεώσεις απίστευτες. Ακόµα και εκείνος ο ταβερνιάρης, ο οποίος δεν είχε δουλειά, στα Ψαρά, επειδή είχε βγάλει
την τηλεόραση έξω σε ένα τραπεζάκι για να βλέπει ποδόσφαιρο,
του κοστολόγησαν 3.000 ευρώ πνευµατικά δικαιώµατα!
Φέρτε νοµοσχέδιο στη Βουλή.
Αυτό που µας λέτε εδώ, κύριε Υπουργέ, εµένα µε βάζει σε
σκέψη. Ξέρετε τι µου θυµίζει; Την περίπτωση µε τα παπούτσια:
Εισαγωγέας έβαζε στο Λος Άντζελες τα αριστερά ζευγάρια και
στη Νέα Υόρκη τα δεξιά ζευγάρια και τα εκτελώνιζε µισοτιµής
και µετά τα ένωνε και τα πούλαγε. Εδώ, λοιπόν, αυτή η φάµπρικα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έλληνας ήταν;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όχι, όχι. Θέλω να πω
για την κοµπίνα στην Αµερική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μας ξέφυγε!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σου λέει: «Τα αριστερά ζευγάρια τι θα τα κάνει; Πάρ’ τα ατελώνιστα». Στη Νέα
Υόρκη τα ένωνε και µετά τα πούλαγε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Κουίκ.
Την τροπολογία οι Ανεξάρτητες Έλληνες την ψηφίζουν ή όχι.
Εµείς θα πούµε «όχι» για έναν πολύ απλό λόγο, κυρία Πρόεδρε: Επειδή η ιστορία µε τα πνευµατικά δικαιώµατα σας διαβεβαιώνω ότι είναι πολύ δύσκολη…
Ναι, κύριε Κουίκ, αλλά δεν είναι της ώρας να το επεκτείνουµε
άλλο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ζητάµε από το Υπουργείο Πολιτισµού επιτέλους να ενεργήσει και να φέρει το
θέµα για συζήτηση στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, δόθηκε
η ευκαιρία να το πούµε και αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σταυρογιάννης, ειδικός αγορητής των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή δεν βλέπω τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, θα
ήθελα να αρχίσω µε τις τροπολογίες που κατέθεσε ο Υπουργός.
Όσον αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα, θα συµφωνήσω ότι είναι
ένα σύνθετο πρόβληµα το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί συνολικά. Επιφυλασσόµαστε για τη δεύτερη τροπολογία.
Όσον αφορά την πρώτη τροπολογία, για τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής, µε τα γνωστά προβλήµατα που υπήρχαν από
το παρελθόν, άκουσα να λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι η αρχική πρόταση –πέρα από τη διευκόλυνση που, όντως, πρέπει να γίνειήταν ένα µέρος των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού
Μεγάρου Μουσικής να περάσει στο δηµόσιο.
Δεν φτάνει δηλαδή που θα φορτωθεί χρέη του Οργανισµού
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Μεγάρου Μουσικής, τουλάχιστον είναι προς τη θετική κατεύθυνση στις δεδοµένες συνθήκες να περάσει όλη η ακίνητη περιουσία του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής στο ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή να έχει τα βάρη που επωµίζεται στην ουσία ο ελληνικός λαός.
Βεβαίως, θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγµή πλήρης ενηµέρωση πώς οι διοικήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστηµα χειρίστηκαν τις υποθέσεις και τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων. Στις δεδοµένες, όµως, συνθήκες είναι το καλύτερο δυνατό να γίνει, δηλαδή ότι το σύνολο της περιουσίας του οργανισµού περνάει στο ελληνικό δηµόσιο. Δεν νοµίζω ότι µπορούσε
να γίνει κάτι άλλο αυτήν τη στιγµή.
Έρχοµαι τώρα στο συζητούµενο νοµοσχέδιο. Καταθέτω ξανά
αυτό που είπαµε και στη συζήτηση επί της αρχής, ότι στην ουσία
έχουµε προαπαιτούµενα, κυβερνητικές δεσµεύσεις και επιλογές
σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο, που φαίνεται σε κάποια σηµεία ότι
προσπαθεί να λύσει προβλήµατα – και αναφέροµαι κυρίως στα
άρθρα που αφορούν το Υπουργείο Οικονοµικών.
Από εκεί και πέρα καταθέσαµε τις απόψεις µας και τις µεγάλες
ενστάσεις µας –και βεβαίως είπαµε ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο- για άρθρα που αφορούν την επικουρική ασφάλιση των
ένστολων και το συνολικό πρόβληµα που υπάρχει στο ασφαλιστικό µας σύστηµα, την αδυναµία του δηλαδή να χρηµατοδοτηθεί µετά την καταλήστευση των αποθεµατικών από το PSI, όπως
και την αδυναµία να έχουµε ασφαλιστικές εισφορές, µε την ανεργία να είναι στο 27%, και τις µνηµονιακές µας δεσµεύσεις, όπως
και το γεγονός ότι µειώνεται συνεχώς και χρόνο µε το χρόνο και
η συµµετοχή του κρατικού προϋπολογισµού στη στήριξη του κοινωνικοασφαλιστικού µας συστήµατος.
Όλοι ξέρουµε τι συµβαίνει και τι σηµαίνει αυτό, µε βάση τις
ρήτρες που έχουν υιοθετηθεί, όπως είναι η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος ή η ρήτρα βιωσιµότητας. Ξέρουµε πως η επικουρική
ασφάλιση, όπως και το σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης, τα
επόµενα χρόνια θα είναι συνεχώς στον ολισθηρό δρόµο της µείωσης των συντάξεων σε ανθρώπους που συνεισέφεραν τα χρόνια του εργασιακού τους βίου.
Γι’ αυτό είµαι βέβαιος ότι µετά από λίγο καιρό θα ανοίξει ξανά
το ασφαλιστικό και αυτό γιατί στις συζητήσεις που πρέπει να γίνουν µε την έλευση της τρόικας τον Σεπτέµβριο στη χώρα µας
για ένα συνολικό αριθµό περίπου εξακοσίων προαπαιτουµένων,
κάποια περιλαµβάνονται σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο και κάποια
όχι.
Γράφτηκε στον Τύπο για την Κυβέρνηση και τη συνάντηση των
Παρισίων, η οποία «ντύθηκε» επικοινωνιακά, για να παρουσιάσει
ότι η τρόικα φεύγει, ότι τελειώνουν τα µνηµόνια και πάµε σε καινούργια µνηµόνια, εξαετούς διάρκειας πιθανώς. Όπως είπε και
ο Υπουργός στην επιτροπή, θα προτάσσουµε τις µεταρρυθµίσεις-απορυθµίσεις και όχι τα δηµοσιονοµικά µέτρα.
Σηµείωσε βέβαια ο Υπουργός –και αυτό είναι προς τιµήν του,
γιατί τουλάχιστον λέει την αλήθεια σε σχέση µε την Κυβέρνηση
και τον Πρωθυπουργό που λένε «τέλος, δεν υπάρχουν άλλα
µέτρα»- ότι «το περισσότερο δηµοσιονοµικό ξύλο το φάγαµε».
Από εδώ και πέρα θα έχουµε να κάνουµε µε µεταρρυθµίσεις.
Αυτό σηµαίνει ότι το δηµοσιονοµικό κεφάλαιο δεν έχει κλείσει
και έχει συνέχεια, άσχετα αν τελειώσαµε µέχρι σήµερα µε το µεγαλύτερο κοµµάτι.
Εν πάση περιπτώσει, πίσω από τις µεταρρυθµίσεις κρύβονται
πάντοτε µε τον καλύτερο τρόπο και σε επόµενη φάση και καινούργια µέτρα, που αφορούν τους πολλούς. Και βλέπουµε τα
αποτελέσµατα σήµερα. Τώρα έχουµε τον ΕΝΦΙΑ, που ήρθε για
να είναι πιο δίκαιος και να πληρώσουν λιγότερα οι πολίτες, οι µικροµεσαίοι, οι κάτοχοι δηλαδή ακίνητης περιουσίας.
Ήδη γίνεται προσπάθεια να πειστούν οι πολίτες ότι υπάρχουν
λάθη, ότι θα τα διορθώσουµε, ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι. Σηµασία έχει ότι οι οικονοµικά ασθενέστεροι καλούνται να πληρώσουν
πέντε ή δέκα φορές περισσότερο απ’ ό,τι πλήρωσαν πέρυσι µε
το χαράτσι, την ίδια στιγµή που η µείωση στον ενιαίο φόρο είναι
πολύ µικρή, δηλαδή 1% ή 2%.
Άρα λοιπόν και σε αυτό τα πολυνοµοσχέδιο ως προς την ουσία
και τη φιλοσοφία του γίνεται για µια ακόµα φορά επικοινωνιακή
προσπάθεια να πάµε παρακάτω, να πειστεί η κοινωνία και να επι-
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δείξουν οι πολίτες κι άλλη ανοχή και υποµονή ότι κάπου εδώ,
κάπως έτσι τελειώνουµε µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο.
Όµως, έρχεται η καινούργια επιτήρηση που θα προβλέπει τη
σταδιακή –έτσι τουλάχιστον αναδηµοσιεύτηκε από το
«REUTERS»- αποµείωση του χρέους. Κάθε φορά, η χώρα και η
Βουλή θα βρίσκονται µε το περίστροφο στον κρόταφο, για να
πάρουν καινούργια µέτρα που θα χαρακτηρίζονται µεταρρυθµίσεις. Βεβαίως, πίσω από τις µεταρρυθµίσεις θα κρύβονται πάντοτε και µέτρα δηµοσιονοµικού χαρακτήρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα, όσον αφορά τα άρθρα, βεβαίως και καταψηφίζουµε
αυτά που αφορούν τον αιγιαλό. Ήταν θετικό ότι η Κυβέρνηση
απέσυρε αυτό που στον Τύπο φαινόταν να είναι το νοµοσχέδιο
για τους αιγιαλούς. Όµως, σε κάθε περίπτωση η συµπερίληψη
σε αυτό το άρθρο, δηλαδή το ότι µιλάµε για αιγιαλό, παλαιό αιγιαλό, παραλία, µάλλον προετοιµάζει για κάτι άλλο. Πάντως,
αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία και πρέπει να το συζητήσουµε
είναι οι καταπατηµένοι αιγιαλοί και το τι κάνει το δηµόσιο για να
τους ανακτήσει.
Άρα, λοιπόν, αυτό το άρθρο µάλλον φαντάζει ως προσπάθεια
ιδιωτικών συµφερόντων να διεκδικήσουν και να διασφαλίσουν τα
δικά τους συµφέροντα, που είναι σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος.
Αναφερθήκαµε στο άρθρο 221 για το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Θα αναφερθώ εν συντοµία στις συµβάσεις παραχώρησης που
είπαµε και στην επιτροπή. Δεν έχουµε ενσωµάτωση της πιο πρόσφατης κοινοτικής οδηγίας, που ουσιαστικά δίνει άλλα εργαλεία
στην Κυβέρνηση για να χειριστεί αυτά τα ζητήµατα συµβάσεων
παραχώρησης, αλλά της προηγούµενης ευρωπαϊκής νοµοθετικής ρύθµισης, που µάλλον δείχνει ότι υπάρχει ένα διάστηµα
µέχρι το 2016 που θα ενσωµατωθεί η καινούργια ευρωπαϊκή οδηγία.
Αυτό θα στηρίζει τα συµφέροντα των ιδιωτών, όπως έχει γίνει
µε τις συµβάσεις παραχώρησης. Ξέρουµε όλοι ότι η τελευταία
που αφορά τους αυτοκινητόδροµους έγινε χωρίς κανένα ρίσκο
για τον ιδιώτη, για τον παραχωρησιούχο, τα φορτώθηκε όλα τα
δηµόσιο και τα πληρώνουν όλα οι χρήστες.
Όµως, µε την καινούργια κοινοτική οδηγία εισάγεται η έννοια
του ρίσκου και για τον ιδιώτη. Άρα εµείς τι κάνουµε; Δεν φέρνουµε την καινούργια οδηγία που στηρίζει περισσότερο το δηµόσιο συµφέρον και δικαίως αποδίδει και στον επενδυτή, ιδιώτη,
παραχωρησιούχο το ρίσκο, προκειµένου να προστατευθούν αυτά τα συµφέροντα µέχρι το 2016 και έχουµε και λέµε.
Ας µιλήσουµε τώρα για τα άρθρα που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις, τα άρθρα 96 έως 100, που αφορούν κυρίως τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Κύριε Υπουργέ, αν ετοιµάζεστε στο χρονικό διάστηµα που θα
είστε ακόµη στην Κυβέρνηση να παραχωρήσετε δηµόσια αγαθά
και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στους ιδιώτες, θα ήθελα να µε
ακούσετε. Βεβαίως υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για το νερό. Και θα πρέπει εδώ να σας υπενθυµίσουµε
ότι ακόµα και οι πρώτες χώρες που ιδιωτικοποίησαν το νερό µετά
από δεκαπέντε, είκοσι χρόνια, προχωρούν στο αυτονόητο, δηλαδή κάνουν πάλι δηµόσιες τις υπηρεσίες, γιατί πρόκειται για δηµόσιο αγαθό και για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Άρα είµαστε
κάθετα αντίθετοι.
Όσον αφορά το άρθρο 152 για τον επαρχιακό Τύπο, σας είπαµε πως εδώ πρόκειται για ζήτηµα δηµοκρατίας, ζωής και πολιτισµού στην ελληνική περιφέρεια.
Κι αν το συνδυάσει κανείς µε την τροπολογία στήριξης των µεγάλων συµφερόντων, των βαρόνων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, καταλαβαίνει ότι πρέπει µε κάθε τρόπο και κάθε θυσία να
στηριχθεί ο περιφερειακός έντυπος, αλλά και ηλεκτρονικός Τύπος, για να υπάρχει -αν θέλετε- αντιστάθµισµα, για να υπάρχει
έγκυρη και αντικειµενική ενηµέρωση και όχι να στηρίζετε τους
γνωστούς βαρόνους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, οι οποίοι
το τελευταίο χρονικό διάστηµα τα έχουν δώσει όλα στην προσπάθειά τους να πείσουν την κοινή γνώµη, να πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι αυτό που γίνεται είναι το µόνο καλό που θα
µπορούσε να γίνει, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος και ότι κάπου
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εδώ τελειώνουν τα δύσκολα και βγαίνουµε στο ξέφωτο.
Με αυτά, λοιπόν, καταλήγω και µε την επιφύλαξη για το «πόθεν
έσχες» και το πολιτικό χρήµα. Στην κυριολεξία δεν καταλαβαίνω
γιατί όλα αυτά έρχονται εδώ και θα επισηµάνω πως άλλοι Υπουργοί λένε ότι είναι προαπαιτούµενο και άλλοι λένε ότι δεν είναι
προαπαιτούµενο. Δεν µπορεί να έχουν όλοι δίκιο. Η αλήθεια βρίσκεται ή στη µια πλευρά ή στην άλλη. Και σε κάθε περίπτωση,
εάν πραγµατικά υπήρχε πολιτική βούληση για τον έλεγχο του πολιτικού χρήµατος και την σωστή εφαρµογή του «πόθεν έσχες»,
πολλά πράγµατα θα είχαν λυθεί.
Οι έχοντες και κατέχοντες τον πλούτο και µάλιστα οι άνθρωποι
και οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δεν τον απέκτησαν µε νόµιµο τρόπο θα είχαν πληρώσει και θα είχαν συµβάλει
ουσιαστικά στο να στηριχθεί και η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονοµία, µε την έννοια τού να µην παίρνουµε από τους
πολλούς, που δεν έχουν πλέον, όλο και πιο πολλά, αλλά να συµβάλλουν και αυτοί που έχουν, γιατί αυτό απαιτεί η φορολογική
δικαιοσύνη.
Μόνο µε τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µπορεί η ελληνική κοινωνία να πιστέψει πραγµατικά ότι µπορεί να υπάρχει επόµενη
ηµέρα µέσα από ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής και θεσµικής
ανασυγκρότησης και ότι η επόµενη µέρα θα αφορά όλους τους
Έλληνες.
Γι’ αυτούς τους λόγους και καταψηφίζουµε και τα άρθρα που
ανέφερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Δηµήτρης Αναγνωστάκης από τη Δηµοκρατική Αριστερά
έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Να σας θυµίσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι στη Διάσκεψη
των Προέδρων την περασµένη Πέµπτη, στην οποία συµµετείχε
και η κυρία Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Μεϊµαράκης,
µετά από πίεση όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για τη
συµπίεση του χρόνου ως προς την εισαγωγή και συζήτηση του
παρόντος νοµοσχεδίου, είχε δεσµευτεί ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία προς τη Κυβέρνηση, να µην έρθουν τροπολογίες.
Οκτώ τον αριθµό τροπολογίες έχουµε, κυρία Πρόεδρε, και η
κάθε µία από αυτές αποτελεί ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Αυτά για
την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα του πολιτικού συστήµατος.
Κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι σε εσάς και είµαι τυχερός, είµαι
ευτυχής που είστε εδώ. Στη διαδικασία συνεδρίασης των επιτροπών όταν σας έβαλα κάποιες ενστάσεις αυθεντικές, ειλικρινούς
προσέγγισης για την αναστολή και απενεργοποίηση του ΑΦΜ,
µου είπατε, «µα, δεν θέλετε να παταχθεί ο φοροδιαφυγή;». Σας
απάντησα, «προφανώς, και θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις».
Δεν ξέρω, όµως, κύριε Υπουργέ, αν έχει πέσει στην αντίληψή
σας η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία
στις παρατηρήσεις επί του άρθρου 2 παράγραφος 1 και 2 λέει:
«Επισηµαίνεται κατ’ αρχάς ότι από τη διάταξη δεν προσδιορίζονται αφ’ ενός οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής που άγουν στην επιβολή της προτεινόµενης κύρωσης –βλ. άρθρο 13 παράγραφοι 1
και 2 του ν. 2523/1997- και αφ’ ετέρου οι συνέπειες της θεσπιζόµενης κύρωσης σε βάρος του ίδιου του φορολογουµένου αλλά
και τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται µε αυτόν καθώς και
η διάρκεια αυτών.».
Λέει, κύριε Υπουργέ, η Επιστηµονική Επιτροπή και όχι εγώ, ότι
«η ως άνω ασάφεια της προτεινόµενης διάταξης έχει ως αποτέλεσµα η εξουσιοδότηση που δίδεται στο Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων να αφορά κατ’ ουσίαν την πρωτογενή ρύθµιση
των σχετικών ζητηµάτων και όχι τη ρύθµιση του ειδικότερου ή
λεπτοµερειακού ζητήµατος, όπως επιτάσσει το άρθρο 43 παράγραφος 2 του Συντάγµατος».
Συνεχίζει, λοιπόν, παρακάτω µε τα εξής: «Εξάλλου, η χρησιµοποίηση του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου είναι σήµερα αναγκαία τόσο στις σχέσεις πολίτη και φορολογικής διοίκησης όσο
κυρίως –αυτό ήταν το επιχείρηµά µου- για την ανάπτυξη οποιασδήποτε επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Συνεπώς στο βαθµό που η κύρωση της αναστολής ή της απε-
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νεργοποίησης του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου άγει κατ’
αποτέλεσµα σε απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η προτεινόµενη ρύθµιση συνιστά δυσανάλογο περιορισµό της οικονοµικής ελευθερίας, ειδικότερη έκφανση της οποίας αποτελεί και η ελευθερία
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και είναι –ακούστε!- εποµένως αντισυνταγµατική». Δεν τα λέω εγώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
σας απαντήσω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι, αλλά στην επιτροπή µε
µαλώσατε, µου κουνήσατε το δάχτυλο. Γι’ αυτό και αναγκάζοµαι
και σας απαντώ επί προσωπικού. Διαφορετικά, δεν είχε νόηµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Δεν
κουνάω ποτέ το δάχτυλο, κύριε Βουλευτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Θα βρούµε τα Πρακτικά.
Τώρα όσον αφορά στην ουσία, ο κ. Χαρδούβελης µε τα δέκα
σηµεία που ανέπτυξε στην επιτροπή έχει απαντήσει στο κοµµάτι
που τον αφορά, δηλαδή στο πρώτο από τα έξι µέρη του πολυνοµοσχεδίου.
Θα σταθώ στο ενδέκατο άρθρο το οποίο καταψηφίζουµε και
του οποίου είχαµε ζητήσει την απόσυρση. Αναφέρεται λοιπόν
στη χάραξη, στην οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας. Επειδή
όντως υπάρχουν αρµοδιότεροι εµού και για να είµαι απόλυτα
σαφής ότι αυτές οι θέσεις, κυρία Πρόεδρε, έχουν και επιστηµονική τεκµηρίωση, καταθέτω στα Πρακτικά ένα ολόκληρο τετρασέλιδο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού
µε ηµεροµηνία 1η Αυγούστου 2014 που αφορά στη συγκεκριµένη
διάταξη, δηλαδή στο άρθρο 11 του πρώτου µέρους του πολυνοµοσχεδίου.
Διαβάζω, όµως, διά όση αξία έχει για ενηµέρωσή σας στην τέταρτη παράγραφο του συγκεκριµένου τετρασέλιδου το εξής:
«Τονίζεται ότι το ΣτΕ –το Συµβούλιο της Επικρατείας- έχει κρίνει
σε µεγάλο αριθµό αποφάσεών του ότι τα στοιχεία καθορισµού
πρέπει να βασίζονται σε επιστηµονικώς τεκµηριωµένα κριτήρια»,
κάτι που δεν καλύπτουν οι διατάξεις του άρθρου 11. Αυτό είναι
το πρώτο που σας υποβάλω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και έρχοµαι τώρα σε ένα δεύτερο κείµενο το οποίο έχει καταθέσει το Επιµελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητας και µάλιστα µε τη µορφή του κατεπείγοντος µε ηµεροµηνία 5 Αυγούστου 2014. Σας διαβάζω, λοιπόν, από αυτό το κείµενο -και αφού
υπάρχει η αντίθεση ως προς το άρθρο 11- µία χαρακτηριστική
πρόταση που την υπογράφει ο τέως καθηγητής Γιώργος Χρόνης,
τέως Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
Λέει λοιπόν τα εξής: «Οφείλω να οµολογήσω ότι οι διατάξεις του
σχεδίου νόµου είναι δείγµα πανικού και προχειρότητας –δείγµα
πανικού και προχειρότητας!- των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου. Πανικού, καθώς απεσύρθησαν ολόκληρες ενότητες
που αφορούσαν, για παράδειγµα, την ελεύθερη πρόσβαση στις
ακτές, την επιχωµάτωση στην παράκτια ζώνη και άλλες πολλές
επικίνδυνες διατάξεις».
Και συνεχίζει: «Σε ό,τι αφορά την προχειρότητα του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, αυτή γίνεται φανερή από τη σύγχυση που
επικρατεί σε όλο το κείµενο, στο οποίο επιτροπές χαρακτηρίζουν
αιγιαλούς, παραλίες µέσα από ένα λαβύρινθο διαδικασιών. Λυπάµαι –λέει ο κύριος καθηγητής- πραγµατικά που δεν µπορώ να
µπω σε αυτήν τη νοµοτεχνικοπολιτική τού απροσδιόριστου αντικειµένου συζήτησης του νοµοσχεδίου».
Και λέει παρακάτω: «Το θεωρώ άσκοπο, όµως, να χάνω την
ώρα µου να αξιολογώ ένα νοµοσχέδιο το οποίο σχετίζεται µε ένα
θέµα που είναι πολύ επιστηµονικό και, δυστυχώς, οι συντάκτες
του ουδεµία επιστηµονική σχέση έχουν στο συγκεκριµένο αντικείµενο της παράκτιας ωκεανογραφικής γεωλογικής επιστήµης.
Η οπτική γωνία µε την οποία είδαν οι συντάκτες του νοµοσχεδίου
είναι καθαρά τεχνοκρατικώς µε έµφαση στη χωροταξία, χωρίς
να λάβουν υπ’ όψιν τον παράγοντα της φύσης, παράγοντα που
διαµορφώνει τελικά τον όποιο αιγιαλό και την όποια ακτογραµµή». Αυτά δι’ όση αξία έχουν.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πηγαίνω τώρα στο δεύτερο µέρος από τα άρθρα 15 έως 201,
που αφορά ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, δηλαδή ενσωµάτωση της οδηγίας. Είπαµε χθες ότι είµαστε κάθετοι για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτον, γιατί είναι µια αποσπασµατική και άρα σπασµωδική νοµοθετική παρέµβαση, που δεν αναµορφώνει και δεν ανασυγκροτεί
το πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δεύτερον, δεν έχει ενσωµατωθεί πρόσφατο ενωσιακό δίκαιο,
έτσι ώστε να είναι εναρµονισµένη µε τα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να κάνουµε και µία παρατήρηση, γιατί δεν ακούσαµε ακόµη
τον κ. Σκρέκα ως εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας ούτε τον κ.
Ρήγα ως εισηγητή του ΠΑΣΟΚ για το ποια είναι τελικά η θέση
των κοµµάτων ως προς το άρθρο 152.
Το ζήτηµα, όπως το αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση, το έχουµε εισπράξει όλοι. Έχω καταγράψει την πλήρη διαφωνία σας και
εσάς, κύριε Σκρέκα και του κ. Ρήγα. Δεν βλέπω όµως καµµία τροπολογία. Δεν είδα καµµία τοποθέτηση από την πλευρά της Κυβέρνησης. Αν ισχύσει, λοιπόν, αυτό, αντιλαµβάνεστε ότι δηµιουργεί ένα πρόβληµα µεταξύ σας. Δεν µε αφορά τόσο πολύ.
Όµως, κυρία Πρόεδρε, όπως έχω ξαναπεί, αν τυχόν περάσει
αυτή η διάταξη, θα είναι ταφόπλακα στον επαρχιακό, περιφερειακό, έντυπο Τύπο. Συνυπογράφω όλα όσα ακούστηκαν γι’ αυτό.
Όσον αφορά το άρθρο 221 είχαµε ζητήσει την απόσυρσή του
και εµµένουµε σε αυτό. Εάν δεν αποσυρθεί, σαφώς θα το καταψηφίσουµε.
Κρατάµε µία επιφύλαξη, κύριε Πρόεδρε, για το άρθρο 222, για
το «πόθεν έσχες», µετά τη χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου
Υπουργού. Επειδή έδωσε κάποια ντοκουµέντα και µέσα από εκεί
φάνηκε ότι, όντως, είναι εν µέρει –έστω- προαπαιτούµενο, µπορεί
να συγχωρέσω τη σπουδή να έρθει συµπληρωµατικά και όχι στο
νοµοσχέδιο που θα αφορά το πολιτικό χρήµα, το πολιτικό σύστηµα κ.λπ..
Επειδή, όµως, αδικήθηκε χθες η επιτροπή, στην οποία έχω την
τιµή να είµαι µέλος από την έναρξη της βουλευτικής αυτής περιόδου, να σας πω ότι και εκείνη η Επιτροπή επιτέλεσε έναν πολύ
σοβαρό ρόλο και ότι έξω και πέρα από τη συµµετοχή των Βουλευτών απ’ όλα τα Κόµµατα, συµµετέχουν τρεις ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και τρεις ακαδηµαϊκοί εγνωσµένης επιστηµονικής επάρκειας, ο ένας εκ των οποίων έγινε πριν από λίγες
µέρες πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αυτήν τη σύνθεση
λέµε ότι είχε η επιτροπή. Στο ότι χρειάζονται βελτιώσεις, στο ότι
πρέπει να διευρυνθεί η γκάµα των ελεγχοµένων, καµµία αντίρρηση. Όχι, όµως, µε αυτόν τον τρόπο. Δεν γεννά υποψίες ότι κάτι µπορεί να συµβαίνει; Ενώ αν είχε έρθει αυτούσιο το νοµοσχέδιο για το πολιτικό σύστηµα, για το πολιτικό χρήµα, θα ήταν διαφορετικά.
Για τις τροπολογίες, κυρία Πρόεδρε, θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Αναγνωστάκη.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ακουστεί πάρα πολλά σε
αυτήν την Αίθουσα και θα ήθελα να κάνουµε µία περίληψη, γιατί
κάπου έχει χαθεί ο σκοπός της σηµερινής συζήτησης.
Ποια είναι η σκοπιµότητα του σηµερινού πολυνοµοσχεδίου;
Ξέρετε πάρα πολύ καλά, παρ’ όλο που πολλοί από εσάς δεν το
παραδέχεστε –πρέπει, όµως, να το παραδεχθούµε- ότι τα πραγµατικά αίτια της ελληνικής οικονοµικής κρίσης, τα πραγµατικά
αίτια της κρίσης η οποία ταλανίζει σήµερα την οικονοµία µας δεν
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είναι το µνηµόνιο. Θα συµφωνήσω ότι το πρώτο µνηµόνιο ήταν
ένα πολύ κακοσχεδιασµένο σχέδιο, µια πολύ κακοσχεδιασµένη
µέθοδος εξόδου της Ελλάδας από την κρίση, αλλά τα πραγµατικά αίτια της κρίσης δεν είναι το µνηµόνιο. Το µνηµόνιο προέκυψε, επειδή η ελληνική οικονοµία περιέπεσε σε µεγάλη κρίση.
Αυτά τα αίτια πρέπει να δούµε ποια είναι και αυτά πρέπει να διορθώσουµε.
Ποια ήταν αυτά τα αίτια; Πρώτον, ήταν το ότι οι σηµαντικές
αποφάσεις, αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν χρόνια πριν και
αφορούσαν την οργάνωση του κράτους, αφορούσαν την αξιοκρατία στο δηµόσιο τοµέα, αφορούσαν την οργάνωση των
δοµών, έτσι ώστε οι δηµόσιες υπηρεσίες να παρέχουν σωστές
υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες, αυτές για τις οποίες πλήρωναν χρόνια τώρα, αυτά δεν είχαν συµβεί.
Αντίθετα, είναι αλήθεια ότι συντεχνιακές οµάδες πίεζαν τους
εκάστοτε πολιτικούς, τους εκάστοτε κυβερνώντες και πετύχαιναν
οφέλη για προσωπικό όφελος. Δεν υπήρχε αλληλεγγύη µεταξύ
των κοινωνικών οµάδων και πολύ περισσότερο δεν υπήρχε και
αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών. Κανείς δεν έβλεπε το αύριο, το
µεθαύριο. Όλοι κοιτούσαν το σήµερα.
Θα σας θυµίσω ένα µόνο παράδειγµα το οποίο δείχνει πραγµατικά τι συνέβη την προηγούµενη δεκαπενταετία και εικοσαετία,
µόλις πριν µερικά χρόνια. Θυµάµαι ότι κάποια στιγµή έπρεπε η
κυβέρνηση τότε της Νέας Δηµοκρατίας να πάρει µια απόφαση
και να οργανώσει λίγο το σύστηµα διανοµής των καυσίµων. Ήθελαν να βάλουν ταµειακές µηχανές στα βενζινάδικα. Τι πιο αυτονόητο; Ταµειακή µηχανή στο βενζινάδικο να εκδίδει µία απόδειξη.
Θυµάµαι ότι δύο εβδοµάδες είχαµε µείνει χωρίς καύσιµα στην
Ελλάδα. Είχε παγώσει το εµπόριο, είχαν παγώσει οι µεταφορές.
Για ποιο λόγο; Για το αυτονόητο. Θέλω να σας πω ότι αυτό ήταν
αυτό το οποίο ζούσαµε και αυτό µας έφερε εδώ.
Το παρόν πολυνοµοσχέδιο, λοιπόν, αποτελεί ένα µέρος µιας
σειράς, µιας συνέχειας νοµοθετικών ρυθµίσεων και νοµολογίας,
την οποία φέρνει προς συζήτηση και προς ψήφιση κάθε φορά η
Κυβέρνηση για να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα. Αυτό είναι.
Τίποτα παραπέρα. Να κάτσουµε να το συζητήσουµε τι δεν είναι
καλό και να δούµε εάν υπάρχει καλύτερη λύση. Όµως το να ξορκίζουµε λέξεις και να ξορκίζουµε πολιτικές οι οποίες δεν έχουν
σχέση µε την πραγµατικότητα και δεν δίνουν λύσεις, αυτό δεν
το καταλαβαίνω. Έτσι προσφέρουµε στο κοινωνικό σύνολο;
Δεν φταίει, λοιπόν, όπως ανέφεραν οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, ούτε το ΔΝΤ ούτε η τρόικα ούτε οι εταίροι µας για την
κατάσταση που ζούµε σήµερα. Θα πω ότι, ναι, το πρώτο µνηµόνιο που κι εµείς διαφωνήσαµε, δεν ήταν καλά σχεδιασµένο. Αλλά
από το 2012 και µετά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγµατα και βλέπουµε ότι πραγµατικά έχουµε πια σταθεροποιήσει µια βάση
πάνω στην οποία µπορούµε να δουλέψουµε.
Θα σταθώ σε δύο πράγµατα, γιατί έχουµε και τη συζήτηση επί
των άρθρων, στην οποία θα κάνουµε περισσότερη ανάλυση.
Ανέφερε ο εισηγητής της Αντιπολίτευσης ο κ. Σταθάκης δύο
θέµατα που αφορούν τη νοµολογία η οποία εισέρχεται σήµερα
προς συζήτηση και αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις. Ανέφερε και
το θέµα των ΣΔΙΤ, των συγχρηµατοδοτούµενων έργων υποδοµής
τα οποία πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα. Είπε ότι είναι παγκόσµιο φαινόµενο ότι η Ελλάδα είναι για πρώτη φορά ηγέτης στα
ΣΔΙΤ.
Τι είναι το ΣΔΙΤ; Είναι µια µέθοδος ώστε να δηµιουργήσουµε
υποδοµές. Το κόστος, η δαπάνη των υποδοµών αυτών προέρχεται από τριµερή χρηµατοδότηση. Πρώτον, από χρήµατα του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων της Ελλάδος, δεύτερον
από χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα δύο για το 2014
και πιθανότατα για το 2015 είναι περίπου το ίδιο. Δηλαδή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων της Ελλάδος είναι κατά 90%
χρήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, είναι χρήµατα του
ιδιώτη, τα οποία ουσιαστικά τα βρίσκει από τις τράπεζες.
Φανταστείτε, λοιπόν, εάν δεν υπήρχαν τα ΣΔΙΤ σήµερα. Πρώτον, φυσικά καµµία ιδιωτική τράπεζα ή κανένας όµιλος τραπεζικών οργανισµών δεν θα δάνειζαν το κράτος για να κατασκευάσει
δρόµους σήµερα. Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, τι έχουµε πετύχει;
Έχουµε πετύχει τα περίπου 7 δισεκατοµµύρια του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων να γίνουν 21, τρεις φορές επάνω δη-
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λαδή, µοχλεύοντας ουσιαστικά χρήµατα τα οποία έρχονται από
τον διεθνή τραπεζικό χώρο.
Εάν δεν υπήρχαν σήµερα τα ΣΔΙΤ, πολύ απλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα 2/3 των έργων αυτών δεν θα συνέβαιναν. Δηλαδή τι προτείνετε; Να καταργήσουµε τις συµβάσεις των ΣΔΙΤ;
Να µην λειτουργούν στην Ελλάδα τα ΣΔΙΤ; Και πώς θα γίνουν τα
έργα; Και πώς θα έρθει η ανάπτυξη; Και πού θα βρεθούν τα χρήµατα, τα πολλαπλάσια από αυτά που χρειάζονται για να γίνουν
τα έργα, τα οποία είναι ήδη σε λειτουργία και σε κατασκευή;
Επίσης, ακούστηκε και από τον κ. Αναγνωστάκη -το είπαν και
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ- για ποιο λόγο ενσωµατώνουµε σήµερα
οδηγία του 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του 2014. Πρώτον, δεν θα µπορούσαµε να ενσωµατώσουµε οδηγία του 2014
γιατί, όπως καταλαβαίνετε, 2014 σηµαίνει ότι προ λίγων µηνών,
ίσως εβδοµάδων, δηµοσιεύθηκε και λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οπότε χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα κατ’ αρχάς για να µελετηθεί και να προσαρµοστεί στην ελληνική νοµολογία.
Δεύτερον, καλό είναι να υπάρχει αυτό το χρονικό διάστηµα για
να δούµε πώς θα λειτουργήσει, γιατί πάντα µία νέα νοµοθεσία
έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλό είναι να δουλέψει το 2014, να δούµε τι
προβλήµατα θα βγάλει και στη συνέχεια να τα ενσωµατώσουµε.
Πείτε µου κάτι. Δεν ήταν έτοιµη να ενσωµατωθεί το 2014 η νοµολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωπαϊκή οδηγία. Τι έπρεπε να κάνουµε; Να αφήσουµε το παλιό ελληνικό καθεστώς που
υπήρχε, δηλαδή να µην ενσωµατώσουµε το 2011 την ευρωπαϊκή
οδηγία που πραγµατικά λύνει πολλά προβλήµατα που έχουµε σήµερα εδώ και να το αφήσουµε για αργότερα; Όταν θα πηγαίναµε
να ενσωµατώσουµε την οδηγία του 2014 το 2015 ή το 2016, θα
είχε βγει µία επόµενη οδηγία, οπότε θα έπρεπε να συζητήσουµε
για να ενσωµατώσουµε την επόµενη οδηγία και τελικά αυτό δεν
θα τελείωνε ποτέ, θα ήταν ατέρµονο.
Δεύτερο σηµείο: Ταµεία πρόνοιας, επικουρικά ταµεία, ταµεία
που αφορούν τα Σώµατα Ασφαλείας. Άκουσα τον αξιότιµο συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μητρόπουλο να λέει ότι λείπουν γενικά από
τα ταµεία περίπου πενήντα δισεκατοµµύρια ευρώ. Άλλων τα διαθέσιµα κουρεύτηκαν λόγω του PSI, σε άλλα έχουµε µείωση της
χρηµατοδότησης και των εισφορών λόγω της αύξησης της ανεργίας, αλλά και της µείωσης των ονοµαστικών µισθών και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Ερωτώ. Εµείς ερχόµαστε και βάζουµε µία ρήτρα βιωσιµότητας. Όχι, λέει ο κ. Μητρόπουλος, να βρούµε πρώτα τα χρήµατα,
να ανακεφαλαιοποιήσουµε τα ταµεία και µετά να κάτσουµε να
συζητήσουµε για τη ρήτρα βιωσιµότητας.
Πρώτον, θα ήθελα, αν ήταν εδώ, να µου απαντούσε πειστικά
πού θα βρει τα πενήντα δισεκατοµµύρια, αν, όταν και όποτε
υπήρχε η πιθανότητα να έλθουν ποτέ στην εξουσία και να κυβερνήσουν. Πού θα βρει αυτά τα πενήντα δισεκατοµµύρια για να αναχρηµατοδοτήσει τα ταµεία και µετά να κάτσει να σχεδιάσει
ρήτρα βιωσιµότητας; Δηλαδή, αν δεν βρούµε τα χρήµατα, να µην
κάνουµε τίποτα στα ταµεία, να µην διασφαλίσουµε ότι τα ταµεία
δεν θα παράγουν από δω και πέρα ελλείµµατα, να το αφήσουµε
και όπου φτάσουν γιατί πρέπει να βρούµε τα πενήντα δισεκατοµµύρια και να τα ανακεφαλαιοποιήσουµε πρώτα. Δεν νοµίζω ότι
αυτή είναι µία λογική πρόταση.
Κύριε Υπουργέ, θα αναφέρω δύο θέµατα. Άρθρο 152. Αφορά
τον περιφερειακό Τύπο. Το είπα στην επιτροπή, το αναφέρω και
τώρα. Επιφυλασσόµεθα. Θα πρέπει να φέρετε τροπολογία ή θα
πρέπει να το αποσύρετε, πάντως κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν µπορούµε να αφήσουµε ένα άρθρο να καταστρέψει τον περιφερειακό Τύπο, ο οποίος προσφέρει ένα σηµαντικότατο κοινωνικό
αγαθό, που είναι η ενηµέρωση των πολιτών της περιφέρειας.
Πώς θα ενηµερωθούν οι πολίτες της περιφέρειας; Σε όλο τον
κόσµο, σε πολλές χώρες του εξωτερικού ο περιφερειακός Τύπος
ενισχύεται για να υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η ενίσχυση,
δεν θα υπήρχε.
Δεύτερον: ΕΝΦΙΑ. Είµαι βέβαιος ότι έχετε γίνει λήπτης πολλών
παραπόνων κι εµείς καθηµερινά δεχόµαστε εκατοντάδες τηλεφωνήµατα από πολίτες µας οι οποίοι δυστυχώς δεν µπορούν να
κάνουν διακοπές πια. Τους τις χαλάσαµε τις διακοπές, γιατί έ-
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χουν γίνει λάθη.
Ποιο είναι το βασικό λάθος το οποίο σας αναφέρω, πέρα από
προσωπικές ιδιαίτερες περιπτώσεις; Στο Νοµό Τρικάλων, όλη η
περιφέρεια δεν έχει αντικειµενικό προσδιορισµό αντικειµενικής
αξίας των οικοπέδων, µε αποτέλεσµα, από τη στιγµή που δεν
έχουν αντικειµενικό προσδιορισµό αξιών, να παίρνουν τη χαµηλότερη τιµή ζώνης του νοµού. Αυτή, όµως, ανήκει στην Καλαµπάκα.
Η Καλαµπάκα είναι µία πόλη των Τρικάλων, είναι µία τουριστική πόλη. Έχουν αξία τα ακίνητα εκεί και αυτήν τη στιγµή το
Κακοπλεύρι, το Κεραµίδι και η Πύλη, που δεν έχουν καµµία
σχέση µε την Καλαµπάκα, έχουν τιµή ζώνης την τιµή ζώνης της
Καλαµπάκας. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Κύριε Υπουργέ, επειδή, όπως είπα, χαλάσαµε τις διακοπές
πάρα πολλών συµπολιτών µας, να µην πάνε διακοπές οι αρµόδιοι
παράγοντες, οι δηµόσιοι λειτουργοί που σχεδίασαν αυτόν τον
ΕΝΦΙΑ µέχρι να τον διορθώσουν. Να τον διορθώσουν και µετά
να φύγουν.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Πριν να πληρώσουν οι πολίτες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Πριν να πληρώσουν οι πολίτες.
Επειδή είµαι βέβαιος ότι θα προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις, η µία διόρθωση είναι να χρησιµοποιήσουµε τους συντελεστές από τους οποίους τις προηγούµενες χρονιές προέκυπτε ο
ΦΑΠ. Αυτή είναι µία λύση. Επειδή είµαι βέβαιος ότι θα το συζητήσετε και θα βρείτε κάποια λύση, αν αυτή η λύση δεν έχει συµβεί µέχρι το τέλος Αυγούστου, µέχρι να πληρωθεί η πρώτη δόση,
ώστε να γίνει η διόρθωση και να πληρώνουν αυτά που πρέπει να
πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες, η πρώτη δόση να µεταφερθεί
ένα µήνα µετά. Ή να πάει µαζί µε τη δεύτερη ή ας πάει όλη η
σειρά των δόσεων ένα µήνα πίσω.
Αυτά προς το παρόν. Επιφυλάσσοµαι για τα υπόλοιπα στην επί
των άρθρων συζήτηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τoν λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης.
Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ; Θα σας δώσω ένα
πεντάλεπτο και βλέπουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νοµίζω ότι θα κλείσω στο πεντάλεπτο.
Θα είµαι σύντοµος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό νοµοσχέδιο σε ό,τι
αφορά ρυθµίσεις φορολογικών θεµάτων αποβλέπει κυρίως στη
µείωση των διοικητικών βαρών στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
και προβλέπει βελτιώσεις τόσο για τους φορολογούµενους όσο
και για τη φορολογική διοίκηση οι οποίες αντιµετωπίζουν χρόνιες
στρεβλώσεις στην εφαρµογή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
και συµβάλλουν στην πληρέστερη εναρµόνιση της εθνικής προς
την ενωσιακή νοµοθεσία.
Έχω αναφερθεί για κάθε άρθρο ξεχωριστά και αναλυτικά στην
επιτροπή. Για την εξοικονόµηση του χρόνου θα ήθελα µόνο να
σηµειώσω και να τονίσω µερικά πράγµατα για το άρθρο 2 του
νοµοσχεδίου που έχει σχέση µε το πλαίσιο αναστολής ή απενεργοποίησης των ΑΦΜ, αφ’ ενός σε µερικές περιπτώσεις παύσης
οικονοµικής δραστηριότητας -ήταν ένα πάγιο αίτηµα ότι κάποιοι
χρόνια έχουν σταµατήσει και δεν ασκούν δραστηριότητα ή έχουν
αποβιώσει, δεν είχαν κάνει την κατάλληλη στιγµή τη διακοπή και
ταλαιπωρούνται κατά καιρούς από κάποια σηµειώµατα- και αφ’
ετέρου στις περιπτώσεις δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων για την απόκρυψη του ΑΦΜ ή διάπραξη φοροδιαφυγής.
Είναι σαφές ότι η δυνατότητα αυτή για την αναστολή ή την
απενεργοποίηση των ΑΦΜ έχει εντελώς συγκεκριµένο πεδίο
εφαρµογής. Από τη µια πλευρά, αντιµετωπίζεται το φαινόµενο
που έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν –όπως σας προείπα- της
αποστολής ειδοποιήσεων για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, όπως της καταβολής του τέλος επιτηδεύµατος, σε
επιχειρήσεις που έχουν παύσει να λειτουργούν ακόµη και προ
τριακονταετίας – φαινόµενο ξένο προς κάθε έννοια χρηστής φορολογικής διοίκησης.
Από την άλλη πλευρά, παρέχεται στη Φορολογική Διοίκηση η
δυνατότητα αναστολής ή απενεργοποίησης ΑΦΜ όχι σε περίπτωση διάπραξης οποιασδήποτε φορολογικής παράβασης, αλλά
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µόνο σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Και η έννοια της φοροδιαφυγής είναι απολύτως σαφής και συγκεκριµένη σύµφωνα µε το
άρθρο 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Εκτός των
άλλων προϋποθέσεων και ποσοτικών ορίων, απαιτεί τη συνδροµή
σκοπού για την αποφυγή της πληρωµής του φόρου. Άρα η απλή
µη εκπλήρωση κάποιων φορολογικών υποχρεώσεων από µόνη
της, όπως για παράδειγµα σε περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας, σε καµµία περίπτωση δεν επαρκεί, προκειµένου να είναι
δυνατή η αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ.
Επίσης, σε συµφωνία προς το συνταγµατικό δικαίωµα της
ακρόασης, ρητά επιβεβαιώνεται το δικαίωµα του φορολογουµένου να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις
της αναστολής ή της απενεργοποίησης.
Κατά συνέπεια η διάταξη παρέχει όλες τις απαραίτητες συνταγµατικές εγγυήσεις στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η αναστολή ή η απενεργοποίηση του ΑΦΜ λόγω παραβάσεων µόνο φοροδιαφυγής είναι
το έσχατο µέσο µε το οποίο µπορεί να προσφύγει η Φορολογική
Διοίκηση, µόνο υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις που διασφαλίζουν
την οικονοµική ελευθερία των φορολογουµένων.
Και θα ήθελα να σταθώ και στην αναφορά της Επιστηµονικής
Επιτροπής της Βουλής, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος
Βουλευτής προηγουµένως. Εδώ τι λέει; «Στο βαθµό που η κύρωση της αναστολής ή της απενεργοποίησης». «Στο βαθµό». Δηλαδή θέτει προϋπόθεση. Δεν λέει ότι από µόνη της αυτή η ενέργεια θέτει θέµα συνταγµατικότητας, λέει «στο βαθµό». Άρα αυτό
το όριο το έχουµε θέσει. Έχουµε πλέον περιχαρακώσει αυτήν
την ενέργεια, έτσι ώστε να µην υπάρχει η δυνατότητα για να φτάσουµε σε αυτό που λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι εδώ δεν έχουµε θέµα συνταγµατικότητας.
Και επιτρέψτε µου, κύριε Αναγνωστάκη, επειδή σας εκτιµώ, να
τονίσω κάτι άλλο. Δεν είναι στο χαρακτήρα µου να κουνάω το
δάχτυλο. Απαντάω µε επιχειρήµατα. Ακούω τους Βουλευτές,
ακούω τους πολίτες και πάντα από αυτήν τη θέση που υπηρετώ
την πατρίδα και το λαό, προσπαθώ να δίνω λύσεις στα προβλήµατα, να ανταποκρίνοµαι, να λέω τη γνώµη µου και να διαφωνώ
βεβαίως µε κόσµιο τρόπο, αλλά ποτέ να µην κουνάω το δάχτυλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Παναγιώτης
Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στον όγκο τού ήδη πολύ µεγάλου νοµοσχεδίου που συζητούµε
έχει προστεθεί και επιπλέον όγκος µε τροπολογίες, οι οποίες και
αυτές ρυθµίζουν ουσιώδη ζητήµατα. Είναι προφανές ότι δεν
έχουµε στη διάθεσή µας τον απαραίτητο χρόνο για να µπορέσουµε να εξετάσουµε σε βάθος τον τρόπο µε τον οποίο ρυθµίζουν ουσιαστικά θέµατα οι τροπολογίες, οι οποίες έρχονται την
τελευταία στιγµή. Δεν είναι καθόλου καλή µέθοδος αυτή που
ακολουθούµε και προφανώς µπορεί να οδηγηθούµε σε λήψη
αποφάσεων που θα κληθούµε µετά από λίγο καιρό να διορθώσουµε, να βελτιώσουµε ή να αποκαταστήσουµε. Το κάνω ως παρατήρηση, γιατί πραγµατικά δεν προφταίνουµε να εξετάζουµε
τροπολογίες οι οποίες έρχονται από διάφορα υπουργεία την τελευταία στιγµή. Ό,τι παρατηρούµε που κατά την άποψή µας δηµιουργεί πρόβληµα, το επισηµαίνουµε και δεν πρόκειται να το
αποδεχτούµε.
Έχουµε µπει στην επί των άρθρων συζήτηση, έχουµε κατά τις
προηγούµενες µέρες και κατά τη συζήτηση στην επιτροπή τοποθετηθεί, θεωρώ ότι είναι αρκετά βαρετό για όσους παρακολουθούν τη συζήτηση να επαναλαµβάνουµε τα ίδια πράγµατα. Παρ’
όλα αυτά όµως, επειδή η επανάληψη είναι µήτηρ πάσης µαθήσεως, καλό είναι ορισµένα να τα πούµε για να ακουστούν.
Το ζήτηµα των επικουρικών ταµείων και των ταµείων εφάπαξ.
Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρξουν µέτρα, έτσι ώστε οι επόµενες γενιές που υπηρετούν στα συγκεκριµένα επαγγελµατικά σωµατεία, οµάδες ή στις συγκεκριµένες υπηρεσίες να µην έχουν
πρόβληµα µε τις επικουρικές τους συντάξεις και τα εφάπαξ ή εν
πάση περιπτώσει οι όποιες µειώσεις να έχουν µία αναλογικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς θεωρούµε ότι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό
σύστηµα δεν µπορεί παρά για τους τοµείς των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ να ενσωµατώνει τρεις βασικές αρχές: της
ανταποδοτικότητας, της βιωσιµότητας και του µηδενικού ελλείµµατος. Δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη άλλο σύστηµα υγιές
το οποίο να λειτουργεί µε άλλους τρόπους στον τοµέα –επαναλαµβάνω- των επικουρικών και του εφάπαξ.
Τα δώρα από οποιονδήποτε προέρχονται, µε ευκολία µάλιστα,
του στυλ ότι «αφού η κρίση, αφού οι µειώσεις των µισθών, αφού
το PSI οδήγησε σε µία αφαίµαξη εξήντα δισεκατοµµυρίων, εµείς
δεν µπορούµε αυτήν τη στιγµή να παρέµβουµε», είναι τουλάχιστον αφελείς ή απευθύνονται σε αφελείς. Το να περιγράφεις το
πρόβληµα, να βρίσκεις τα αίτια, αλλά ποτέ να µην ακουµπάς και
να µην προτείνεις λύσεις είναι πολύ χειρότερο από το να προτείνεις λύσεις οι οποίες πιθανόν να µην είναι πλήρεις. Έτσι, λοιπόν,
επειδή βαρέθηκα να ακούω αυτά περί του κράτους που πρέπει
να εγγυηθεί -λες και το κράτος είναι κάτι άλλο, δεν είµαστε εµείςεπειδή ο κρατικός προϋπολογισµός κατά τα ειωθότα στο παρελθόν θα πρέπει να έρχεται και να καλύπτει τις µαύρες τρύπες,
αυτά τελειώσανε. Θα βάλουµε τάξη –επαναλαµβάνω- στα ζητήµατα των επικουρικών ταµείων και των ταµείων εφάπαξ; Άλλοι
τρόποι δεν υπάρχουν, παρά µόνο να υπάρξει µέριµνα, ώστε οι
όποιες µειώσεις γίνουν να γίνονται µε τρόπο δίκαιο, λελογισµένο
και µε βάση τις αναλογιστικές µελέτες οι οποίες είναι πλέον επιβεβληµένες και µας δείχνουν τη βιωσιµότητα όχι κατά την άποψή
µου σε επίπεδο έτους. Εδώ εµείς διαφωνούµε. Η βιωσιµότητα
δεν πρέπει να διασφαλίζεται σε επίπεδο έτους, πρέπει να έχει
ένα βάθος. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ακόµα κατανοητό, επιµένουν και οι δανειστές να θέλουν να υπολογίσουµε τη βιωσιµότητα σε επίπεδο έτους, εµείς διατηρούµε εδώ τη διαφωνία µας
και την επαναλαµβάνουµε.
Μπήκε η ρήτρα βιωσιµότητας. Επαναλαµβάνουµε και πάλι ότι
εµείς κατανοήσαµε τι πάει να διασφαλίσει αυτή η ρήτρα. Πάει να
διασφαλίσει ότι οι παρεµβάσεις που θα γίνονται για να υπάρξει
ένας εξορθολογισµός ή για να τηρηθεί το κριτήριο της βιωσιµότητας, θα είναι τέτοιες, ώστε να µην κλονίζουν το ηθικό και να
µην πλήττουν το αξιόµαχο των Σωµάτων Ασφαλείας ή των Ενόπλων Δυνάµεων.
Αυτό, όµως, θα πρέπει να αποτυπωθεί άµεσα στην υπουργική
απόφαση που θα περιγράφει και τον τρόπο και το µαθηµατικό
τύπο µε τον οποίο θα γίνεται αυτή η αποµείωση – προσαρµογή
των συντάξεων. Άποψή µας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή
υπουργική απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Εργασίας. Σε αυτό θα πρέπει να επιµείνουµε µέχρι τέλους για να δούµε πώς θα κατοχυρώσουµε µε τον καλύτερο
τρόπο την παρέµβαση που πάµε να κάνουµε, εφόσον βεβαίως
δεν επιλέξουν οι ένστολοι τα επαγγελµατικά ταµεία τα οποία
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τώρα για τις επικουρικές τους
ασφάλειες.
Όσον αφορά τα θέµατα των δηµοσίων συµβάσεων, είπαµε και
πάλι ότι οι δηµόσιες συµβάσεις για τα έργα, για τις προµήθειες
και τις υπηρεσίες εκσυγχρονίζονται µε έναν τρόπο αρκετά ικανοποιητικό που εξοικονοµεί πόρους και κάνει πιο αποτελεσµατικό
και διαφανές το σύστηµα, γι’ αυτό είµαστε σύµφωνοι. Κάναµε τις
παρατηρήσεις µας για τις ελλείψεις που υπάρχουν, πιστεύω ότι
ακούστηκαν. Παρ’ όλα αυτά, βελτιώνεται το σύστηµα, σε αυτό
δεν µπορεί κανένας να έχει αντίρρηση.
Επισηµαίνουµε ότι πρέπει γρήγορα το δευτερογενές δίκαιο να
παραχθεί µε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα
για να εφαρµοστεί αυτό το σύστηµα. Επιµένουµε και σήµερα σε
αυτό που είπαµε από την πρώτη µέρα, «ναι, να αρθούν οι επιβαρύνσεις στην επιχειρηµατικότητα». Ποιος δεν το θέλει; Μια οικονοµία για να είναι ανταγωνιστική πρέπει να άρει τα εµπόδια και
τα γραφειοκρατικά και τα υπόλοιπα που βαρύνουν κάποιον που
θέλει να ασκήσει ένα επάγγελµα ή να έχει µια επιχειρηµατική
δράση.
Είναι, όµως, περί όνου σκιάς η συζήτηση που λέει ότι από όλα
τα διοικητικά βάρη στην επιχειρηµατικότητα ύψους 393 δισεκατοµµυρίων, όπως λέει η ίδια η έκθεση, εµείς επιµένουµε σε ένα
βάρος 3,9 εκατοµµυρίων, το οποίο δεν είναι ούτε το 1% της συνολικής επιβάρυνσης. Μάλιστα επιµένοντας, δηµιουργούµε πρό-
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βληµα στον περιφερειακό Τύπο, ο οποίος δεν έχει άλλες ενισχύσεις, δεν µπορεί να κρατηθεί µε άλλους τρόπους σε µια περίοδο
κρίσης. Αυτό σηµαίνει πλήγµα στην ενηµέρωση, πλήγµα στη διαφάνεια και επίσης απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν µπορώ να κατανοήσω γιατί υπάρχει αυτή η επιµονή. Αν, λοιπόν, υπάρχει επιµονή από την πλευρά κάποιων, δηλώνουµε ότι από τη δική µας
πλευρά υπάρχει απόλυτη επιµονή σε αυτό το θέµα. Το θεωρούµε
κρίσιµο ζήτηµα, δεν είναι έλασσον, είναι µείζον το ζήτηµα του
Τύπου. Εποµένως είµαστε ακριβώς από την πρώτη στιγµή σταθεροί στην άποψή µας.
Όσον αφορά το θέµα του «πόθεν έσχες», εχθές και εγώ και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µας ζητήσαµε από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης συγκεκριµένες διασφαλίσεις, οι οποίες θα θωρακίσουν τη νοµοθετική παρέµβαση που κάνουµε. Η άποψή µας είναι
ότι από τη στιγµή που η επιτροπή που θα ελέγχει τις δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης διευρύνεται µε τη συµµετοχή του
Προέδρου της Επιτροπής για το Ξέπλυµα του Βρώµικου Χρήµατος και επίσης διευρύνεται και µε τη συµµετοχή του Προέδρου
της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, γίνεται επταµελής, συµµετέχουν δύο Αντιπρόεδροι της Βουλής µε θεσµικό ρόλο, εκ των
οποίων ο ένας προέρχεται από την Αντιπολίτευση, είναι πολύ πιο
θεσµική, πιο αντιπροσωπευτική και πολύ πιο αυξηµένου κύρους
µία τέτοια επιτροπή. Διότι, όπως και να το κάνουµε, συνάδελφοι,
η Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους εκπροσώπους όλων
των κοµµάτων στα δικά µας τα µάτια και σε εµάς που γνωρίζουµε
είναι πράγµατι µια επιτροπή η οποία διασφαλίζει πάρα πολλά
πράγµατα. Για τον πολίτη έξω και επειδή η γυναίκα του Καίσαρα
δεν πρέπει µόνο να είναι, αλλά και να φαίνεται τίµια, ξέρετε τι
λένε; Διακοµµατικά τα καλύπτουν.
Ε, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή µε την παρέµβαση που γίνεται,
υπάρχει και συµµετέχει η δικαστική εξουσία, συµµετέχει η Βουλή
θεσµικά και συµµετέχει και εκπρόσωπος αρχής, η οποία ασχολείται τώρα µε το ξέπλυµα του βρώµικου χρήµατος, συµµετέχει
και η Βουλή µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας και πιστεύω ότι είναι ένα όργανο, του οποίου το κύρος και
την αντικειµενικότητα δεν µπορούν εύκολα να αµφισβητήσουν
και οι πλέον κακόπιστοι.
Όσον αφορά τον αναδροµικό έλεγχο, απαιτήσαµε και θα µπει
ρητά η αναφορά ότι δεν θίγεται σε καµµία περίπτωση ο αναδροµικός έλεγχος µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Επίσης, όποιες άλλες διασφαλίσεις παρείχε το προηγούµενο
καθεστώς, το οποίο πράγµατι είχαµε περάσει και στο οποίο είχε
καθοριστική συµβολή, για να µην πω κατ’ αποκλειστικότητα συµβολή, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης, διασφαλίζεται στο έπακρο µε τις ρυθµίσεις που µπαίνουν µέσα στο νοµοσχέδιο. Άρα και σ’ αυτό θεωρούµε ότι ολοκληρώνουµε µία αλλαγή, η οποία ενισχύει ακόµα περισσότερο τον έλεγχο του
«πόθεν έσχες» και θα έρθει και στη τη Βουλή το νοµοσχέδιο για
το πολιτικό χρήµα.
Τελειώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, µε κάποιες παρατηρήσεις,
τις οποίες ίσως µας δοθεί ο χρόνος να κάνουµε στη συνέχεια,
για τροπολογίες που έρχονται και αφορούν είτε το Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης είτε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Είναι τροπολογίες, οι περισσότερες εκ των οποίων ρυθµίζουν –
κατά την άποψή µου- µε θετικό τρόπο εκκρεµότητες που έχουµε.
Κλείνοντας, καλώ τους συναδέλφους να στηρίξουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, να επιµείνουµε στα θέµατα αυτά, που θεωρούµε ότι είναι µείζονα. Βεβαίως, από τη συζήτηση αυτή δεν
µπορεί παρά να µείνει η ανάγκη ότι η χώρα πρέπει το ταχύτερο
δυνατό να καταβάλει την τελική της προσπάθεια, να βγει από την
κρίση για να έχει ιδιοκτησία σε οποιοδήποτε µνηµόνιο συµφωνηθεί από εδώ και πέρα µε τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Μόνο η ιδιοκτησία τού οποιουδήποτε
µνηµονίου στο µέλλον θα µας εξασφαλίσει και την αυτοτελή λειτουργία µας ως χώρα και την ανεξαρτησία µας, όσον αφορά τις
νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες και τον έλεγχο της πορείας µας
ως χώρα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύουµε ότι µε αυτά τα µέτρα που παίρνουµε ολοκληρώνουµε και επιταχύνουµε την παρέµβασή µας και
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την πορεία µας προς την έξοδο από την κρίση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στους από χθες εγγεγραµµένους συναδέλφους.
Ο κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι κοµµένο και ραµµένο στις απαιτήσεις της τρόικας σε συνέχεια των ιδιωτικοποιήσεων βασικών κρατικών υποδοµών, όπως τα λιµάνια, τα εθνικά οδικά δίκτυα, τα
δίκτυα φυσικού αερίου.
Αµέσως µετά την πώληση του ΟΠΑΠ, της Αγροτικής Τράπεζας, το κλείσιµο της ΕΡΤ και δεκάδων σχολείων και νοσοκοµείων,
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η Κυβέρνηση, κατ’ εντολή της τρόικας, προχωρεί τώρα και σε µία πραγµατικά προκλητική και επικίνδυνη ενέργεια. Βάζει χέρι στα ταµεία των στρατιωτικών και
αστυνοµικών και στο εφάπαξ τους. Βάζει χέρι στα ταµεία αξιωµατικών, υπαξιωµατικών Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας. Θα βάλει, λοιπόν, τα ταµεία των Ενόπλων Δυνάµεων και
των Σωµάτων Ασφαλείας µαζί µε άλλα πτωχευµένα ταµεία, που
οι διοικήσεις τους έπαιξαν τα αποθεµατικά τους στα χρηµατιστήρια, µε σκοπό να αποµυζήσει τα τεράστια περιουσιακά τους στοιχεία.
Στα ταµεία αυτά το κάθε όπλο έχει τον ειδικό λογαριασµό του
και οι πόροι κάθε τέτοιου λογαριασµού δεν επιδοτούνται από το
κράτος και ούτε απορροφούν κοινωνικούς πόρους. Όταν, λοιπόν, οι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται, όπως και οι υπηρετούντες των Σωµάτων Ασφαλείας, παίρνοντας το εφάπαξ και τα µερίσµατά τους, ουσιαστικά παίρνουν πίσω τα δικά τους χρήµατα,
κάτι βέβαια που από τα µέσα µαζικής εξάρτησης αποκρύπτεται
επιµελώς. Γιατί άραγε;
Εδώ, βέβαια, µιας και µιλήσαµε για τα µέσα µαζικής εξάρτησης, να κάνω µία αναφορά σε µία υποτιθέµενη ενηµερωτική εκποµπή του µνηµονιακού «ΣΚΑΪ» την προηγούµενη εβδοµάδα,
στην διάρκεια της οποίας η εν λόγω δηµοσιογράφος και παρουσιάστρια έλεγε ότι σύµφωνα µε αυτό το νοµοσχέδιο από εδώ και
στο εξής οι αστυνοµικοί θα είναι αναγκασµένοι να υποβάλουν
«πόθεν έσχες».
Ρωτάω τους παρόντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και
απόστρατους αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας, αληθεύει
ή δεν αληθεύει ότι από το 1999-2000 οι αστυνοµικοί υποβάλλουν
«πόθεν έσχες»;
Βέβαια, θα περίµενα από κάποιους λαλίστατους συνδικαλιστές
της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως του προέδρου των αστυνοµικών υπαλλήλων, πραγµατικά να αντιδράσουν. Όπως, επίσης, το
ίδιο θα περίµενα και από το συνδικαλιστικό όργανο των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Δεν υπήρχε καµµία απάντηση. Άκρα του τάφου σιωπή. Βέβαια,
σε άλλα θέµατα, όπως παραδείγµατος χάριν να ποινικοποιεί ή να
καταδικάζει και να καυτηριάζει την ψήφο των αστυνοµικών λέει
ότι είναι επικίνδυνο που οι αστυνοµικοί ψηφίζουν Χρυσή Αυγή,
δηλαδή ένα νόµιµο πολιτικό κόµµα και γι’ αυτό πρέπει να γίνει
έρευνα. Σοβαρά; Είναι κι αυτό µία άποψη.
Η Κυβέρνηση, βέβαια, λέει τα δικά της. Λέει για διασφάλιση
µηδενικού ελλείµµατος και για να θολώσει τα νερά, έβαλε κι έναν
όρο, τη ρήτρα αξιόµαχου. Όντως να δεχτούµε εµείς ότι ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας στην τωρινή περίοδο θα αντιδράσει και θα
πει «µη βάλετε χέρι στα ταµεία» κ.λπ.. Κι αναρωτιέται κανείς,
ποιος εγγυάται ότι αύριο ο µελλοντικός Υπουργός δεν θα κάνει
άρση της ρήτρας του αξιόµαχου και θα καταρρεύσουν τα ταµεία
των στρατιωτικών; Κανείς και ποτέ.
Εάν, βέβαια, ήθελε αξιόµαχο, θα έκανε άλλα πράγµατα η Κυβέρνηση, σε πολλά πεδία και στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας. Στην προκειµένη περίπτωση δεν θα αντιµετωπίζατε έτσι τα ταµεία των αστυνοµικών και των στρατιωτικών,
τους κόπους µιας ζωής, τις κρατήσεις επί των µισθών τους. Τα
ταµεία τους ποτέ δεν απασχόλησαν τον κρατικό προϋπολογισµό,
ποτέ δεν επιχορηγήθηκαν, ποτέ δεν δηµιούργησαν πρόβληµα
στον ελληνικό λαό.
Όπως προκύπτει από δηµοσκοπήσεις και έρευνες, ο ελληνικός
λαός από τους θεσµούς πλέον εµπιστεύεται µόνο τις Ένοπλες
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Δυνάµεις. Κάποτε, µετά τις Ένοπλες Δυνάµεις, εµπιστευόταν τα
Σώµατα Ασφαλείας. Τώρα, δυστυχώς, τα Σώµατα Ασφαλείας για
διάφορους λόγους έχουν χάσει µέρος της εµπιστοσύνης τού ελληνικού λαού και σαφέστατα γι’ αυτό δεν ευθύνεται η συντριπτική πλειοψηφία αξιωµατικών, υπαξιωµατικών και οπλιτών στα
Σώµατα Ασφαλείας. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, ευθύνονται που µέχρι
τώρα δεν έχουν δώσει λόγο ποτέ και πουθενά.
Όλα αυτά είναι ψιλά γράµµατα για ορισµένους. Για ποιους άλλωστε; Για αυτούς από το πολιτικό κατεστηµένο που είχαν απαξιώσει τους στρατιωτικούς και τους είχαν πει «αντιπαραγωγικούς», τους είχαν πει «αυτιστικούς» και τους είχαν αποκαλέσει
µέχρι και «µπουχέσες». Και ποιοι ήταν αυτοί; Αλήθεια, ποιοι να
ήταν άραγε; Ήταν ο νάνος της ελληνικής διπλωµατίας Μπεγλίτης, ήταν ο βουλιµικός Βενιζέλος και ο δοκιµαστής ποτών και επίσης βουλιµικός Πάγκαλος, ο οποίος εξευτελίζει πραγµατικά ένα
ηρωικό όνοµα, αυτό του παππού του, ο οποίος είχε φτάσει µέχρι
τον Σαγγάριο –αν ξέρει, βέβαια, ο κ. Πάγκαλος πού βρίσκεται ο
Σαγγάριος.
Ποιους συνεχίζει και απαξιώνει αυτή η Κυβέρνηση; Αυτούς
που είναι εγγυητές της εθνικής άµυνας και ασφάλειας, οι οποίοι
παίζουν τη ζωή τους πάνω από το Αιγαίο, αντιµετωπίζοντας καθηµερινά την τουρκική προκλητικότητα και αδιαλλαξία και δίνει
1.000 ευρώ περίπου στους πιλότους των F16 που κάνουν τις αναχαιτίσεις. Επίσης, 1.000 ευρώ δίνει στον κυβερνήτη και στους βατραχανθρώπους της φρεγάτας του Πολεµικού Ναυτικού που
πήγε στη Λιβύη και πραγµατοποίησε µία εξαιρετική αποστολή,
µεταφέροντας Έλληνες και ξένους µακριά από το πολεµικό
κλίµα και την ένταση και σε αυτούς που είναι στον Έβρο, στα
νησιά και στην προκάλυψη, στους αξιωµατικούς και στους υπαξιωµατικούς των Ειδικών Δυνάµεων, των βατραχανθρώπων, του
Σµήνους Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεµική Αεροπορίας, στις
Ειδικές Δυνάµεις του Λιµενικού και της Ελληνικής Αστυνοµίας
κ.λπ..
Κι έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και µε ένα τέχνασµα βάζει χέρι
στα ταµεία και στα αποθεµατικά τους και βγαίνει και τους εµπαίζει από πάνω, λέγοντας πως όλα είναι προς όφελός τους. Τους
µειώνει στην ουσία µισθούς, συντάξεις και φυσικά τους κλέβει
µε το «έτσι θέλω» το εφάπαξ.
Τι θα καταφέρει, άραγε, στην πράξη η Κυβέρνηση; Θα καταφέρει να έχουµε µαζικές παραιτήσεις, ανεπανόρθωτη βλάβη στο
αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Και βέβαια, δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν σας τους αρµόδιους φορείς,
τις ενώσεις αξιωµατικών και τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία
αξιωµατικούς.
Είχε ειπωθεί από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο –και το είχαµε ξαναπεί σε αυτήν την Αίθουσα- πως ο στρατιωτικός επιτελεί το λειτούργηµα της θυσίας. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι πρέπει η
Κυβέρνηση µε τέτοιες µεθοδεύσεις να τον θυσιάζει, επειδή έτσι
θέλει να καλύψει τα δικά της λάθη και τις δικές τις παθογένειες.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή απαιτεί από την Κυβέρνηση
να πάρει πίσω την επαίσχυντη διάταξη, διορθώνοντας έστω και
την τελευταία στιγµή ζητήµατα που θα επιδράσουν στο ηθικό των
Ελλήνων αξιωµατικών, των Ελλήνων αστυνοµικών και κατ’ επέκταση στην εθνική µας άµυνα και ασφάλεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Ζησιµόπουλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία.
Με µία πολύ προσεκτική πρόβλεψη, να υπολογίζετε ότι αυτή θα
διεξαχθεί γύρω στις 19:30’.
Το Προεδρείο δεν µπορεί να δεσµευτεί για τον ακριβή χρόνο.
Άρα δεν κλείνετε εισιτήρια οι εξ αποστάσεως ερχόµενοι συνάδελφοι.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Πάνος Καµµένος.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση φέρνει µέσα στον Αύγουστο ένα ακόµα πολυνοµοσχέδιο,
κατ’ απαίτηση της τρόικας, προκειµένου να ρυθµιστούν οι υπο-
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χρεώσεις που έχει πάρει αυτή η συγκυβέρνηση για να ακολουθηθεί η ίδια πολιτική, που οδηγεί τον ελληνικό λαό σε µεγαλύτερη ανεργία, τη χώρα –όπως οµολόγησε χθες ο κ. Ρήγας- σε
εσωτερική υποτίµηση, τις επιχειρήσεις σε λουκέτα και ουσιαστικά στην καταστροφή κάθε πιθανότητας και ελπίδας να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα.
Είναι µία πολιτική που ακολουθείται από δύο κόµµατα, το ένα,
το ΠΑΣΟΚ, υπερασπιζόµενο την πολιτική την οποία το ίδιο ξεκίνησε αλλοιώνοντας τα στατιστικά στοιχεία και ένα άλλο κόµµα
που µέσα σε µία νύχτα ο Αρχηγός του αποφάσισε να γίνει Πρωθυπουργός, ανατρέποντας την ίδια του την πολιτική, τις απόψεις
που είχε εκφράσει, αλλά και αυτά που είχε προτείνει στον ελληνικό λαό.
Άκουγα χθες µε πολλή προσοχή τους συναδέλφους Βουλευτές. Άκουσα έναν νέο συνάδελφο Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μαρίνο, από τον Νοµό Ηλείας. Μίλησε µε αγωνία για
το θέµα του ΕΝΦΙΑ και µετέφερε αυτά που άκουσε από τους πολίτες στην Ηλεία το Σαββατοκύριακο που επισκέφτηκε τον νοµό
του.
Τον άκουσα να απευθύνεται στον Υπουργό Οικονοµικών –έναν
ακόµα συνεργάτη του τέως Πρωθυπουργού κ. Σηµίτη- ο οποίος
διαδέχθηκε τον κ. Στουρνάρα, ο οποίος διαδέχθηκε τον κ. Παπαδήµο, ο οποίος διαδέχθηκε τον υπόδικο πλέον κ. Παπακωνσταντίνου –όλο το γραφείο του Σηµίτη έχει περάσει από τους θρόνους του Υπουργείου Οικονοµικών της Ελλάδος µε την υπογραφή της Νέας Δηµοκρατίας- ρωτώντας τον αυτό που ρωτάνε
οι πολίτες, όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες: Βάζετε χαράτσια στον ελληνικό λαό, αλλά τι κάνετε εκεί στο Υπουργείο Οικονοµικών µε τη λίστα Λαγκάρντ;
Βεβαίως και δεν απάντησε ο Υπουργός των Οικονοµικών. Γιατί
σε µια άλλη Αίθουσα του Κοινοβουλίου την ίδια ώρα η συγκυβέρνηση τακτοποιούσε πρωταγωνιστές της λίστας Λαγκάρντ, προκειµένου να προχωρήσουν στα επιχειρηµατικά τους σχέδια.
Η ίδια Βουλή που εξαθλιώνει εργαζόµενους και συνταξιούχους, η ίδια Βουλή που επιβάλλει χαράτσια στον ελληνικό λαό
που δεν µπορεί πλέον να πληρώσει κανένας πολίτης, ετοιµάζεται
να χαρίσει όλα τα δάνεια που πήραν οι εκδότες βάζοντάς τα στην
«bad bank» του συστήµατος και δίνοντας τη δυνατότητα να ελέγξουν πλήρως την ενηµέρωση.
Η λίστα Λαγκάρντ παραµένει άθικτη γιατί οι πρωταγωνιστές
της είναι οι πρωταγωνιστές του συστήµατος που σήµερα συντηρεί τη συγκυβέρνηση. Είναι οι εκδοτικές εταιρείες εκδοτών που
έπαιρναν τηλέφωνο τους Υπουργούς, για να εξυπηρετήσουν
τους υπόδικους που λήστεψαν τη ΔΕΗ, την οποία σήµερα ξεπουλάνε.
Και δεν θα πρέπει να αναρωτιέται ο συνάδελφος για το πού
βρίσκεται η έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ, τη λίστα Λουξεµβούργου, τη «SIEMENS» γιατί τώρα πια βλέπουµε ότι χωρίς καµµιά
ντροπή, χωρίς καµµιά αναστολή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας –από µεταγραφή- είναι αυτός που
ως συνήγορος υπεράσπισης υπερασπίζεται τον υπόδικο της
«ENERGA», ο οποίος µόλις αποφυλακίστηκε πήγε προκλητικά
στη Μύκονο ανοίγοντας σαµπάνιες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
και προκαλώντας τον ελληνικό λαό που δεν έχει πια τη δυνατότητα να επισκεφτεί ούτε το χωριό του για να κάνει διακοπές.
Δεν θα πρέπει να αναρωτιέται ο νέος συνάδελφος, ο οποίος
πιστεύω ότι έχει όλη την καλή πρόθεση, για ποιον λόγο το σύστηµα αυτό δεν χτυπάει εκείνους που πράγµατι λήστεψαν τη
χώρα, όταν συνήγορος υπεράσπισης του Εµµανουήλ της «HDW»
είναι ο αυριανός συνάδελφός µας, µετά την παραίτηση Αβραµόπουλου, ο κ. Θανάσης Πλεύρης, που υπερασπίζεται ως δικηγόρος τον Εµµανουήλ της «HDW» και ο οποίος έβγαλε και ανακοίνωση προχθές, επιχαίροντας για την αποφυλάκισή του, του
συστήµατος δηλαδή των γερµένων υποβρυχίων που πλήρωνε
µίζες σε πολιτικούς; Τι ψάχνετε να βρείτε;
Η πλήρης κάλυψη ενός συστήµατος που από τη µια µεριά ενθυλάκωσε όλες εκείνες τις ακραίες φωνές, που δεν περνούσαν
από την πόρτα της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι χθες, προκειµένου
να καλύψουν –µε αντάλλαγµα την ψήφο εµπιστοσύνης- όλα τα
σκάνδαλα που έκανε το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Μαζί στην «ENERGA» την ώρα που πουλάµε τη ΔΕΗ!
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Συνήγοροι των νεόπλουτων που ανοίγουν σαµπάνιες «Cristal»
στην Ψαρρού την ώρα που πεινάνε οι Έλληνες! Συνήγοροι του
Εµµανουήλ της «HDW» που πληρώνανε τα κόµµατα!
Οι ίδιοι οι οποίοι φωνάζανε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα για την
«SIEMENS», όταν πηγαίνουν στη Γερµανία, δεν ζητούν την έκδοση του Χριστοφοράκου ή τη λίστα των πολιτικών που τα αρπάζανε από τη «SIEMENS».
Έρχονται σήµερα να µας µιλήσουν για νέους νόµους που θα
εξυγιάνουν το πολιτικό σύστηµα. Νέα νοµοθεσία, λέει, για τη
χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Τα δάνεια που πήρε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα οποία πήγανε στην bad bank της
Αγροτικής Τράπεζας, που εν συνεχεία έγινε Πειραιώς, τι θα γίνουν; Θα τα διαγράψουµε σαν τα δάνεια των εκδοτών; Έτσι µιλάµε για εξυγίανση; Σβήνουµε µε γοµολάστιχα ό,τι έγινε µέχρι
σήµερα και πάµε από εδώ και πέρα;
Βεβαίως και όχι. Διότι αυτό το οποίο κάνουν σήµερα είναι ουσιαστικά να φιµώνουν οποιαδήποτε αντιπολιτευτική φωνή, να δίνουν άφεση αµαρτιών στα σκάνδαλα που έφεραν τη χώρα σε
αυτήν την κατάσταση και ουσιαστικά να βάζουν το σύνολο του
πολιτικού κόσµου, αλλά και των πολιτών ως δήθεν υπεύθυνους
γι’ αυτό που έχει γίνει. Δεν τα αρπάξαµε όλοι µαζί. Δεν πήραµε
όλοι µαζί τις δουλειές για τους δρόµους.
Πριν λίγους µήνες µέσα σε µία τροπολογία χαρίστηκαν 3 δισεκατοµµύρια στον εργολάβο. Όµως, στον ίδιο εργολάβο δίνουµε τη δυνατότητα να κάνει συγχώνευση και παράλληλα να
βάλει στη bad bank τα 250 εκατοµµύρια των οφειλών του συνεταίρου του για να ελέγχει το σύστηµα. Και του κάνουµε κι άλλο
δώρο -γιατί τώρα πια έχουµε ευθύνη και οι Βουλευτές που ψηφίζουµε- την ίδια στιγµή κλείνουµε τον τοπικό Τύπο, κλείνουµε
τον επαρχιακό Τύπο, απαγορεύουµε να υπάρχει ακόµα και µια
εφηµερίδα τοπική που θα αναδείξει ένα σκάνδαλο.
Πώς αναδείχθηκαν τα µεγαλύτερα σκάνδαλα που ήρθαν σε
αυτό εδώ το Κοινοβούλιο; Από τοπικές εφηµερίδες. Μια εφηµερίδα του υπολοίπου Αττικής αποκάλυψε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σκάνδαλο Κοσκωτά. Τα pampers βγήκαν από ένα
µικρό εκδότη από τα Γλυκά Νερά. Σκάνδαλα τεράστια που αφορούν το δηµόσιο βίο αποκαλύφθηκαν από τον επαρχιακό Τύπο
και από κάποια παιδιά που χωρίς να πληρώνονται έκαναν ρεπορτάζ. Τα ίδια ρεπορτάζ, όταν το επέλεγαν, οι µεγάλες εφηµερίδες
τα επαναλάµβαναν. Πρέπει λοιπόν να κλείσουν αυτές οι εφηµερίδες;
Την ίδια στιγµή που κλείνουν αυτές οι εφηµερίδες, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ενηµερωτικό κανάλι µπορεί να γίνει µη ενηµερωτικό, δηλαδή να πάψει να έχει ειδήσεις. Αλλά µη ενηµερωτικό κανάλι δεν µπορεί να γίνει ενηµερωτικό, για να µην µπορεί
κανείς άλλος να πληροφορεί τον ελληνικό λαό παρά οι συγκεκριµένοι εργολάβοι που υποστηρίζουν το σύστηµα.
Έτσι, δεν µπορεί να υπάρξει ούτε συναίνεση στη χώρα, έτσι
δεν µπορεί να συναποφασίζουµε, όπως ζήτησε χθες ο εκπρόσωπος της συγκυβέρνησης, δηλαδή να υπάρχει µια κοινή εθνική
γραµµή για να αντιµετωπίσουµε την οικονοµία της χώρας. Έτσι,
δεν µπορεί να υπάρχει συνοχή του ελληνικού λαού. Βάζοντας τα
σκάνδαλα κάτω από το χαλί δίνοντας άφεση αµαρτιών µε αντάλλαγµα τη συγκυβέρνηση, δεν γίνεται.
Εµείς, δηλώνουµε ότι θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε και
όσοι µείνουµε!
Ας προχωρήσει η Κυβέρνηση στη λογική των «µαξιλαριών».
Χθες, για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο ενεργοποιήθηκαν τα «µαξιλάρια». Μπαινόβγαιναν δύο Βουλευτές µέσα-έξω από την Αίθουσα, για να δουν εάν θα συµπληρωθούν οι σαράντα εννέα, για
να περάσει η τροπολογία. Και όταν είδαν ότι δεν βγαίνει ο λογαριασµός, τα «µαξιλάρια», οι αποστάτες, βγήκαν έξω και δεν ψήφισαν. Έτσι, θα κυβερνηθεί η χώρα; Με τέτοιες µεθόδους; Με
εξαγορές και εκβιασµούς;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Κυρία Πρόεδρε, θα πάρω και το χρόνο της δευτερολογίας
µου.
Με ανάθεση σε ελεγκτικούς µηχανισµούς επαρχιών που ελέγχουµε, συγγενικών προσώπων πολιτικών για να τους πιέσουµε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο σήµερα νοµοθε-
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τούµε είναι η συνέχεια της ίδιας πολιτικής, µιας πολιτικής που
εξυπηρετεί τους δανειστές. Μιλάµε για αιγιαλό και ερχόµαστε
να νοµοθετήσουµε για τον παλαιό αιγιαλό, λέγοντας µε µία λέξη
ότι καταγράφεται ως δηµόσιο κτήµα και ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου. Τι εννοούµε δηλαδή; Ότι το σύνολο του
παλαιού αιγιαλού ανατίθεται στο ΤΑΙΠΕΔ, ανατρέποντας και το
ίδιο το Σύνταγµα.
Ερωτώ. Αλιευτικά καταφύγια τα οποία επιδοτήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση –εκατόν ογδόντα έγιναν επί δικής µου Υπουργίας στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας- που εξυπηρετούν
τους ψαράδες στα µικρά νησιά, περνούν στην ιδιωτική περιουσία; Ναυτικοί όµιλοι, παραλίες δηµόσιες θα βγουν στο σφυρί;
Από ποιους και σε ποιους; Με φωτογραφικές διατάξεις; Με διατάξεις που περνάµε, λέγοντας ότι ο Έλληνας πολίτης, όταν πουλήσει ή αγοράσει ένα ακίνητο, θα πληρώσει φόρο, αλλά η εταιρεία που έχει εισαχθεί σε ευρωπαϊκό χρηµατιστήριο –τρεις είναι,
συγκεκριµένες, από συγκεκριµένους τραπεζίτες που εσείς προετοιµάζατε- δεν θα πληρώνουν φόρο µεταβίβασης, δεν θα πληρώνουν φόρο που καλείται να πληρώσει ο Έλληνας ιδιοκτήτης,
για να κάνουν τι; Για να ξεκινήσουν, κατ’ αρχάς, αποκτώντας το
σύνολο του αιγιαλού, των ακινήτων των Ελλήνων, αλλά και των
κόκκινων δανείων, που θα οδηγηθούν, όπως στην Κύπρο, σε κατάσχεση της ιδιοκτησίας των Ελλήνων.
Καταργούµε την ιδιοκτησία και αυτά τα ψηφίζουµε σήµερα.
Αυτά καλούµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εγκρίνουµε
ή να απορρίψουµε σήµερα. Δεν έχει να κάνει µε το αν θα στηρίξουµε µια Κυβέρνηση η οποία πρέπει να σώσει τη χώρα, αλλά να
στηρίξουµε µία πολιτική που οδηγεί τη χώρα σε συγκεκριµένους
δρόµους για τους οποίους εµείς έχουµε προειδοποιήσει εδώ και
τρία χρόνια, στους δρόµους δηλαδή εκείνους που έχουν καταστήσει την Ελλάδα σε χειρότερη µοίρα απ’ ό,τι βρισκόταν η Αργεντινή, όταν έσκασαν το µεγάλο σκάνδαλο και η µεγάλη κρίση.
Πάνω από 170% του ΑΕΠ είναι το χρέος. Πάνω από 20% είναι
η ανεργία. Ανάπτυξη δεν υπάρχει. Επιχειρήσεις κλείνουν η µία
µετά την άλλη και την ίδια στιγµή που ακολουθείται αυτή η πολιτική, χτυπάµε και εκείνους τους φορείς που είναι υγιείς.
Πριν από λίγο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κολοκοτρώνη
οι λιµενικοί και οι ένστολοι της Ελληνικής Αστυνοµίας. Δεν ξέρει
κανείς από τους υπολοίπους για ποιο λόγο συγκεντρώθηκαν.
Το Λιµενικό έχει ένα ταµείο, το οποίο έγινε το 1952, το Ταµείο
Αρωγής Λιµενικού Σώµατος. Η µόνη νοµοθεσία που υπάρχει γι’
αυτό το ταµείο είναι ένα βασιλικό διάταγµα του 1955 και ένα
άλλο βασιλικό διάταγµα του 1970. Τι Ταµείο είναι αυτό; Είναι ένα
ταµείο το οποίο δεν έχει καµµία εργοδοτική εισφορά, καµµία
κρατική εισφορά, καµµία επιχορήγηση, κανέναν κοινωνικό πόρο
επί τρίτων. Είναι τα λεφτά που αποφάσισαν µόνοι τους οι λιµενικοί να βάζουν σε έναν τραπεζικό λογαριασµό, για να µπορέσουν
να τα πάρουν εν συνεχεία ως εφάπαξ.
Τι δουλειά έχει η Κυβέρνηση ή η τρόικα ή οποιοσδήποτε άλλος
να βάζει χέρι σε έναν προσωπικό λογαριασµό; Για ποιον λόγο
σήµερα νοµοθετεί η Κυβέρνηση; Για εκείνα τα ταµεία στα οποία
έχει ευθύνη, µπορεί να έχει λόγο. Στα ταµεία όµως που έχουν
γίνει µε τον ιδρώτα και το αίµα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας δεν µπορεί να βάλει χέρι
κανείς.
Εκτός και εάν θέλουµε να σπρώξουµε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας σε εκείνους που
αποτελούν τους «µπαµπούλες» του συστήµατος. Και αναφέροµαι
στη Χρυσή Αυγή, διότι κάποια στιγµή πρέπει να πούµε τα πράγµατα, τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη.
Βλέπω σήµερα αυτούς τους συναδέλφους να µιλούν από το
Βήµα της Βουλής και να κάνουν τους αντισυστηµικούς, τους αντιµνηµονιακούς. Θυµίζω, όµως, στον ελληνικό λαό ότι, όταν ξεσηκώθηκαν οι αγανακτισµένοι στο Σύνταγµα, αυτοί που χτυπούσαν τους αγανακτισµένους ήταν οι παρακρατικοί που βρίσκονταν
πίσω από τα ΜΑΤ. Εκείνοι συγκρούονταν µε τους αναρχικούς
στην πλατεία Συντάγµατος και έφυγαν οι οικογένειες από το Σύνταγµα.
Και φοβάται σήµερα ο ελληνικός λαός να αντισταθεί και
έχουµε περάσει πλέον στο δόγµα του σοκ, που έχει κάνει τους
πολίτες να µην µπορούν να αντιδράσουν, στο δόγµα του σοκ,
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που επιβάλλει την πολιτική αυτή, η οποία θα οδηγήσει στην πτώχευση της χώρας, θα οδηγήσει σε εθνική καταστροφή.
Γιατί την ίδια στιγµή που ασκείται αυτή η πολιτική, την ίδια
στιγµή στα εθνικά µας θέµατα, κάθε µέρα, έχουµε υποστεί µια
τεράστια ήττα. Κάθε µέρα µειώνεται το αξιόµαχο των Ένοπλων
Δυνάµεων. Κάθε µέρα ο ιστός των Σωµάτων Ασφαλείας καταρρέει.
Βρισκόµαστε σε µια εποχή, στην οποία το κύµα της λαθροµετανάστευσης από τη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή είναι
τσουνάµι. Εξαθλιώνουµε αστυνοµικούς και λιµενικούς βάζοντας
χέρι στο προσωπικό τους ταµείο, την ίδια στιγµή που ξέρουν
πολύ καλά οι αρχές ασφαλείας ότι οι παράνοµοι µετανάστες που
βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στη χώρα είναι εκείνοι που έχουν τις
ίδιες απόψεις µε αυτούς που κάνουν τζιχάντ στη Συρία, σταυρώνοντας παιδάκια επειδή είναι χριστιανικού θρησκεύµατος, µε
τους ίδιους που βρίσκονται στο πλευρό των Ουκρανών δικτατόρων που χτυπούν τους ορθοδόξους µες στην Ουκρανία και είναι
οι ίδιοι οι οποίοι µετατρέπουν τον UCK σε UCC, προβάλλοντας
διεκδικήσεις στη Βόρειο Ήπειρο.
Την ίδια στιγµή, η ελληνική Κυβέρνηση, αντί να κρατάει σταθερή γραµµή, υποχωρεί στο µακεδονικό πρόβληµα. Υποχωρεί
στα ελληνοτουρκικά. Ακούγονται περίεργες φωνές για νέο σχέδιο Ανάν στην Κύπρο και η Ελλάδα διώχνει βίαια τον µόνο πραγµατικό της σύµµαχο, που αυτή τη στιγµή είναι η Ρωσία, εκτελώντας τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρέπει να αποφασίσουµε πού θα βαδίσουµε. Εµείς είµαστε
έτοιµοι να µιλήσουµε ανοιχτά και δηµόσια, για να πάρουµε µια
εθνική απόφαση όλοι µαζί. Αλλά εθνική απόφαση βάζοντας τα
σκουπίδια κάτω απ’ το χαλί, δεν γίνεται, δίνοντας άφεση αµαρτιών σε εκείνους που λήστεψαν τη χώρα, δεν γίνεται, προχωρώντας στη στήριξη που δίνουν τα µίντια των ολιγαρχών, στους
οποίους χαρίζουµε, βιάζοντας τις Ελληνίδες και τους Έλληνες,
δεν µπορεί να υπάρξει.
Πρέπει, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το παραµύθι της µόνης δήθεν πολιτικής να σταµατήσει εδώ. Κι έχουν ευθύνη και η Εκκλησία, έχει ευθύνη και ο πνευµατικός κόσµος της
χώρας, έχουν ευθύνη και οι αξιωµατικοί. Πού είναι οι αρχηγοί
των Σωµάτων Ασφαλείας σήµερα, της Ελληνικής Αστυνοµίας, να
βρεθούν µαζί µε τους ενστόλους που διαδηλώνουν; Προς τιµήν
τους είναι οι υπαρχηγοί του Λιµενικού Σώµατος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφού πήραν το εφάπαξ
αυτοί, κύριε Πρόεδρε, γιατί να έρθουν;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Υπήρχαν, όµως, αξιωµατικοί στο παρελθόν, αγαπητέ κύριε
Κουρουµπλή, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Υπήρχαν κάποτε αξιωµατικοί, οι οποίοι αντιστάθηκαν σε αυτήν την επίθεση που δέχονται
τα Σώµατα Ασφαλείας, γιατί αποτελούν τη φυσική ηγεσία των
Σωµάτων αυτών. Δεν είναι υπάλληλοι που τους κρίνουµε. Και
υπάρχουν και δικαστικοί που αντιστέκονται.
Όταν, όµως, µέσα σε αυτήν τη Βουλή ερχόµαστε σήµερα, µε
τις αποφάσεις για τους ενστόλους, να αµφισβητήσουµε και τις
ίδιες τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αλλά και
της δικαιοσύνης, τότε νοµοθετούµε κατά της δηµοκρατίας. Και
όταν η Βουλή νοµοθετεί κατά της δηµοκρατίας, τότε η δηµοκρατία καταλύεται. Και όταν καταλύεται η δηµοκρατία, ο κίνδυνος
για την εθνική καταστροφή είναι πολύ κοντά.
Ώρα, λοιπόν, είναι τώρα να συνειδητοποιήσει ο καθένας τον
ρόλο του και την ευθύνη του, την προσωπική του ευθύνη, να σταµατήσουµε τον κατήφορο και να προχωρήσουµε σε ένα εθνικό
σχέδιο, ενωµένοι απέναντι σε εκείνους που επιβουλεύονται την
εθνική κυριαρχία της χώρας, απέναντι σε εκείνους που στο
όνοµα της παγκοσµιοποίησης θέλουν να καταργήσουν το έθνος
κράτος, απέναντι σε εκείνους που έχουν οδηγήσει όλους τους
Έλληνες πολίτες σήµερα, έχοντας πάρει τον φόρο εισοδήµατος,
τον ΕΝΦΙΑ και τα χαράτσια, να έχουν φτάσει στην απόγνωση και
να περιµένουν την κατάσχεση του σπιτιού τους.
Κανένα σπίτι δεν θα κατασχεθεί στην Ελλάδα! Δεν θα παραδώσουµε ούτε εκατοστό ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας σε
ξένους τοκογλύφους. Οι συµφωνίες που έχετε κάνει, δεν ισχύουν
και όσοι από το δηµόσιο έρχονται σήµερα και συνδράµουν αυτό
το παράνοµο και αντισυνταγµατικό σύστηµα, θα πληρώσουν, να
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το ξέρουν καλά. Είναι συνεργοί και συνένοχοι απέναντι στην κατάλυση της δηµοκρατίας, απέναντι στην κατάλυση της ίδιας της
Ελλάδος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πριν δώσω τον
λόγο στον κύριο Υπουργό, θα δώσω τον λόγο στον κ. Κοδέλα.
Κύριε Κοδέλα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι
λαϊκισµός και υποκρισία να ισχυρίζεται κανείς ότι µπορεί να τα
έχει µε όλους καλά. Και πράγµατι πρέπει να διαλέξεις µε ποιους
είσαι. Και τις τελευταίες µέρες η Κυβέρνηση έχει κάνει σαφές
και στον πιο δύσπιστο µε το ποιους είναι. Θα αναφέρω δύο παραδείγµατα.
Το πρώτο είναι όλη αυτή –µε αφορµή και την αργεντινολογίαη συζήτηση που έγινε, δείχνει ότι είναι πλήρως παραδοµένη στη
διεθνή τοκογλυφία και τη χρεοµηχανή που καθυποτάσσει λαούς,
κυβερνήσεις, οικονοµίες. Αυτό έγινε φανερό και από τη χθεσινή
τοποθέτηση του κ. Χαρδούβελη, του νέου Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι µια χώρα δεν µπορεί
να αναµετρηθεί µε το κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Και βέβαια εδώ
θα ήθελα να πω ότι είναι άλλο πράγµα να κατανοείς τις δυσκολίες µιας τέτοιας µάχης και άλλο να δρας ως εγχώριος εκπρόσωπος των δανειστών και των κερδοσκοπικών κεφαλαίων στη
χώρα µας.
Το δεύτερο ήταν οι ύµνοι γύρω από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ή αλλιώς ο ύµνος στη µερκελική Ευρώπη. Θεωρείτε δηλαδή
την επιβολή των µνηµονίων, την µετατροπή της χώρας σε πειραµατόζωο εφαρµογής των πιο σκληρών πολιτικών λιτότητας και
κατάλυσης της κυριαρχίας ως αλληλεγγύη, καθώς επίσης και την
εισαγωγή του ΔΝΤ και της φιλοσοφίας του στην Ευρώπη ως αλληλεγγύη.
Εάν, λοιπόν, ισχύουν αυτά, δηλαδή αν θεωρείτε δεδοµένη και
µη αµφισβητήσιµη την κυριαρχία των κερδοσκόπων, των κορακιών, των αγορών, εάν ευχαριστείτε κάθε µέρα τους εταίρους
για όσα έκαναν που δεν έγιναν σε καµµία άλλη χώρα της Ευρώπης, εάν είναι τόσο εξαιρετική ήδη η υπάρχουσα διευθέτηση του
χρέους, όπως µας εξήγησε χθες ο Υπουργός Οικονοµικών, εάν
δεν τολµάτε να πείτε το προφανές, ότι το χρέος αυτό δεν είναι
βιώσιµο, τουλάχιστον µε βιώσιµη τη χώρα αυτή και τον λαό της,
και αν συνεχίζουν να ισχύουν όσα κατά καιρούς έχετε πει, ότι θα
πληρώσουµε δηλαδή µέχρι και το τελευταίο ευρώ, καθότι δεν είµαστε µπαταχτσήδες, τότε καταλαβαίνει κανείς και το τι έχετε
διαπραγµατευτεί και πώς έχετε διαπραγµατευτεί µέχρι σήµερα,
αλλά επίσης µπορεί κανείς να υποθέσει και τι είδους διαπραγµάτευση θα κάνετε το επόµενο διάστηµα σε σχέση µε το χρέος, αν
είστε ακόµη Κυβέρνηση.
Και τότε πράγµατι η Αργεντινή πρέπει να κριτικαριστεί ή και
να διαστρεβλωθεί, γιατί διαταράσσει τη σταθερότητα της µόνιµης αποµύζησης του πλούτου των χωρών από τα διεθνή τοκογλυφικά κοράκια και διαταράσσει επίσης, το µονόδροµο της
πλήρους υποταγής στους δανειστές, τον οποίο επιθυµείτε να
φτιάξετε.
Το δεύτερο παράδειγµα σε σχέση µε το µε ποιους είστε, έχει
να κάνει µε αυτό που αναφέρθηκε χθες ξανά από τον Υπουργό
Οικονοµικών, τα κατεστηµένα συµφέροντα που για εσάς µάλλον
είναι οι καθαρίστριες που αγωνίζονται ή –για να µη λέτε ότι ασχολούµαστε µόνο µε τους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα- οι
χαλυβουργοί προχθές, που ενάντια και σε αυτούς ήσασταν, είναι
γενικά όποιος αγωνίζεται και αγωνιά για να έχει δουλειά και αξιοπρέπεια.
Ξεχνάτε, όµως, όπως και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
που µίλησε για συντεχνιακές οµάδες, τη µεγαλύτερη και πιο
ισχυρή συντεχνία σε αυτήν τη χώρα, τη συντεχνία της διαπλοκής.
Η ελληνική Βουλή, έχει γίνει εκτός από πρωτοκολλητής των αποφάσεων της τρόικας και κέντρο εξυπηρέτησης της εγχώριας διαπλοκής, µε καταιγισµό απίστευτων και φωτογραφικών τροπολογιών γραµµένων από άλλους, µε κοµιστές απλά τους υπουργούς
της σηµερινής Κυβέρνησης.
Αναφέροµαι στην τροπολογία που ήρθε πριν λίγες µέρες για
τους µεγαλοεργολάβους, που τους δίνει ουσιαστικά όλα τα
έργα. Αναφέροµαι στην τροπολογία που νοµιµοποιεί τα αυθαί-
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ρετα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και την ψηφίσατε µόλις χθες.
Επίσης, αναφέροµαι στην τροπολογία που ευνοεί την απόλυτη
κυριαρχία των χρεοκοπηµένων µεγαλοκαναλαρχών στο χώρο
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, καταργώντας όλες τις διατάξεις
περί δεσπόζουσας θέσης, εργασιακές διασφαλίσεις και το θέµα
των δανείων τους. Και έχουµε και την τροπολογία σήµερα που
αφορά την επέκταση µέχρι τέλος του έτους απαλλαγής από προσκόµιση ενηµερότητας του Μεγάρου Μουσικής, χωρίς καν να
προσδιορίζεται τι θα κάνει τις επιχορήγησεις τις οποίες θα λάβει
το Μέγαρο Μουσικής.
Τα παραπάνω είναι ο ορισµός της διαπλοκής οικονοµικής και
πολιτικής εξουσίας, που η δεύτερη νοµοθετεί κραυγαλέα υπέρ
της πρώτης και η πρώτη δείχνει την αµέριστη συµπαράστασή
της και στήριξή της στη δεύτερη.
Για την υπόλοιπη κοινωνία µπορεί οι νόµοι να είναι για να τηρούνται, για κάποιους, όµως, οι νόµοι είναι για να αλλάζουν σύµφωνα µε τα συµφέροντά τους και καθ’ υπόδειξή τους. Εποµένως,
αν είστε µε αυτούς –γιατί δεν µπορούµε να είµαστε µε όλους και
να τα έχουµε µε όλους καλά- υπάρχουν πράγµατι κάποιοι οι
οποίοι τρώνε το ξύλο. Και το ξύλο συνεχίζει να το τρώει η πλειοψηφία της κοινωνίας και συνεχίζεται µε τη φοροεπιδροµή να
φτάνει σε επίπεδα ωµής λεηλασίας του διαθέσιµου λαϊκού εισοδήµατος και υπερχρέωσης κάθε νοικοκυριού. Αναφέροµαι στο
τελευταίο παράδειγµα του ΕΝΦΙΑ.
Έτσι, όχι απλά δεν αποφύγαµε τη χρεοκοπία, αλλά οδηγείτε
σε άτακτη χρεοκοπία και αδυναµία πληρωµής των υποχρεώσεών
τους την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Αν υπήρχε µια
τροπολογία τόσο απαραίτητη και αναγκαία και επείγουσα να φέρετε, αυτή θα αφορούσε την κατάργηση του διαστροφικού
φόρου στα ακίνητα που µετατρέπει ολόκληρο τον ελληνικό λαό
σε νοικάρη στη χώρα του, σε νοικάρη στο σπίτι του.
Θα µπορούσε να πει κανείς πολλές ιστορίες τρέλας, παράνοιας και κατάφωρης αδικίας που δεν είναι αποτέλεσµα κάποιων
λαθών στον φόρο, αλλά συνέπειες της εφαρµογής µιας πολιτικής που έχει στόχο να υφαρπάξει εκτός από τη δηµόσια περιουσία και τη λαϊκή κινητή και ακίνητη περιουσία.
Φτάνουµε τώρα σε δύο εκδοχές λαϊκισµού που εκφράζονται
από εσάς. Ο πρώτος είναι ο λαϊκισµός αυτών που ψήφιζαν πριν
λίγους µήνες και σήµερα γκρινιάζουν, χωρίς µάλιστα καν να
παίρνουν ή να απαιτούν ριζικά µέτρα δικαιοσύνης και ανατροπής
αυτής της κατάστασης. Υπάρχει και το ανώτατο στάδιο λαϊκισµού, το οποίο είναι η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος είπε από εδώ χθες ότι
εµείς σε αντίθεση µε το ΣΥΡΙΖΑ ζητάµε να γίνει µείωση φορολογίας.
Κύριοι συνάδελφοι, από ποιον το ζητάτε; Δεν είστε ακόµη Αντιπολίτευση. Ποιος το νοµοθέτησε; Ποιοι το ψήφισαν; Επίσης, ο
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ανέφερε πάλι –φαίνεται
αφουγκραζόµενος τον κόσµο- ότι χαλάσατε τις διακοπές. Δεν τις
χάλασαν κάποιοι άλλοι, εσείς χαλάσατε τις διακοπές του κόσµου.
Και δεν υπάρχουν λάθη στον ΕΝΦΙΑ. Είναι λάθος όλη η λογική
του ΕΝΦΙΑ, γιατί είναι άσχετη µε τη φοροδοτική ικανότητα των
πολιτών η οποία είναι και συνταγµατική αρχή.
Το δεύτερο είναι ο λαϊκισµός των πλεονασµάτων. Ακούστε: ή
τώρα ανακουφίστε τον κόσµο από την υπερφορολόγηση ή µην
έρθετε, κύριε Υπουργέ, το Νοέµβριο και µας µιλάτε για πλεονάσµατα, καθότι είναι γνωστό ότι ζητάτε 3,2 δισεκατοµµύρια από
τον ΕΝΦΙΑ. Εκτιµάτε οι ίδιοι ότι θα πάρετε λιγότερα, από τον Δεκέµβριο που είχατε ψηφίσει το νόµο, δηλαδή 2,65, και τελικά τα
ραβασάκια που ήρθαν στα νοικοκυριά φτάνουν κοντά τα 4 δισεκατοµµύρια. Εποµένως το όποιο πλεόνασµα δηµιουργηθεί δεν
θα είναι τίποτα άλλο παρά η φτώχεια και η υπερχρέωση του λαού
µας. Άρα σταµατήστε να είστε υποκριτές.
Τελειώνω, λέγοντας πολύ κωδικοποιηµένα τρία πράγµατα για
το σχέδιο νόµου. Τα επικουρικά ταµεία τα καλύπτουν άλλοι συνάδελφοι. Όσον αφορά τον περιφερειακό Τύπο, στο άρθρο 152,
όπου κάνετε προαιρετική τη δηµοσίευση προκηρύξεων, διαγωνισµών κ.λπ….
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Τελειώνετε ουσιαστικά µε αυτήν τη
ρύθµιση τον επαρχιακό Τύπο –είναι σαφές αυτό- και στο ζήτηµα
αυτό έχουµε αναφερθεί µε σαφήνεια. Θα πρέπει να το πάρετε
πίσω, αλλιώς ούτως ή άλλως θα µπει σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το δεύτερο είναι το θέµα της χάραξης αιγιαλού, που εδώ πέρα
προσπαθείτε να προχωρήσετε τη χάραξη για να προχωρήσετε
την εκποίηση και µάλιστα µε έναν τρόπο εξαιρετικά αµφίβολης
επιστηµονικότητας και αξιοπιστίας σε σχέση µε τους αιγιαλούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε λίγο γρήγορα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Και επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εµφανίστηκε να έχει µεγάλο ενδιαφέρον
για τους αιγιαλούς και τη µη παραχώρησή τους, η χρήση των
οποίων από το Σύνταγµα προσδιορίζεται ως κοινή και δεν µπορούν να ιδιωτικοποιηθούν ή να απαγορευθεί η ανελεύθερη
χρήση τους από πολίτες, θα διαβάσω εδώ τι ψηφίσανε το 2011
οι συνάδελφοι στο νόµο του ΤΑΙΠΕΔ.
Λέει, λοιπόν, το άρθρο 14: «Για την αξιοποίηση των δηµοσίων
ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της
επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα της χρήσης αιγιαλού και παραλίας…» κ.λπ..
Κύριοι, έχετε ψηφίσει για τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ την πλήρη
εκχώρηση του αιγιαλού. Αν ισχύουν αυτά που λέτε εδώ σήµερα,
φέρτε µία τροπολογία να καταργηθεί αυτή η κατάπτυστη διάταξη
του νόµου του ΤΑΙΠΕΔ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κοδέλα. Κλείστε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Και επειδή δεν θα µιλήσω για τις
τροπολογίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
υπάρχουν τριάντα τρεις εγγεγραµµένοι και πρέπει να µιλήσουν
όλοι από λίγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δώστε µου µόνο
δέκα δευτερόλεπτα να πω µία φράση για τις λαϊκές αγορές.
Φέρνετε µία ρύθµιση που δίνει παράταση στην εφαρµογή του
νόµου περί λαϊκών. Αυτό ήταν κάτι αυτονόητο, αφού δεν είχατε
προβλέψει ούτε καν µεταβατικές διατάξεις στον προηγούµενο
νόµο για τις λαϊκές αγορές, µε αποτέλεσµα επί τρεις µήνες οι
άνθρωποι που πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές να πηγαίνουν χωρίς
να έχουν βεβαιώσεις για τα προϊόντα τα οποία πουλάνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Βέβαια, εδώ χρειάζεται συνολική
ανατροπή του νόµου και υπάρχουν και ζητήµατα, όπως του
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών και των προστίµων, που δεν
λύνονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης, έχει τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πίεση χρόνου.
Έχετε οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
υπάρχουν τριάντα τρεις συνάδελφοι εγγεγραµµένοι. Με όλον τον
σεβασµό, το λέω και σε εσάς, παρακαλώ να είστε συνεπής σε
αυτό το οκτάλεπτο. Ξέρω ότι έχετε να πείτε πολλά ως Υπουργοί
προκειµένου να υποστηρίξετε τις θέσεις σας, αλλά και οι Βουλευτές πρέπει να τοποθετηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Νοµίζω ότι πριν από λίγο υπήρξε και
τοποθέτηση -και να µην αρχίσει να µετράει ο χρόνος- και από
Αρχηγό Κόµµατος και από άλλους συναδέλφους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πιο νωρίς
υπήρξε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, δεν θα κάνουµε αυτό τον διάλογο αλλά θα µου επιτρέψετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, δεν
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θα µείνω στο οκτάλεπτο αλλά θέλω να σας κάνω αυτήν την
επισήµανση. Και δεν την κάνω µόνο σε εσάς αλλά σε όλους τους
Υπουργούς. Δεν είναι προσωπικό το θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εντάξει, ευχαριστώ για την
επισήµανση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ προοιµίου θέλω να κάνω µία
δήλωση µε όσο πιο υπεύθυνο, κατηγορηµατικό και ειλικρινή τρόπο µπορώ, για να ξεκαθαρίσω τα πράγµατα και να ρίξουµε φως
στην µέχρι και αυτήν τη στιγµή υφέρπουσα παραπληρο- φόρηση.
Θέλω, λοιπόν, να δηλώσω µε το θεσµικό κύρος του Υπουργού
Εργασίας της χώρας ότι οι διατάξεις που φέρνουµε συνολικά για
τις Ένοπλες Δυνάµεις, τους ένστολους, Λιµενικούς και Αστυνοµικούς, είναι προς το συµφέρον τους. Δεν θίγεται ούτε ένα ευρώ το επαναλαµβάνω, ούτε ένα ευρώ- από τα χρήµατα των Ενόπλων
Δυνάµεων, των Αστυνοµικών και των Λιµενικών. Επιπλέον, δεν θα
µειωθεί ούτε κατά ένα ευρώ το πλαίσιο των παροχών, τη στιγµή
που τα ταµεία τους είναι υγιή. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η
αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το εξηγήσω και παρακάτω.
Διαχρονικά και στον παγκόσµιο ιστορικό χάρτη έχει αποδειχθεί
ότι απέναντι σε όλες τις µεγάλες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις
στάθηκαν δυνάµεις αδράνειας και αναβλητικότητας.
Αυτό γίνεται διαχρονικά σε όλο τον κόσµο. Αυτό συνέβη και
στην πατρίδα µας. Και αυτό συµβαίνει αυτήν τη στιγµή και στον
υπόλοιπο ανεπτυγµένο κόσµο, που, ευτυχώς, εκεί οι πολιτικές
δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, όταν υπάρχουν πράγµατα, τα
οποία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, χαµηλώνουν τους
τόνους και αφήνουν να ανοίξει ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων
και των αλλαγών.
Δυστυχώς, για την πατρίδα µας οι δυνάµεις της αδράνειας και
της αναβλητικότητας που είναι υπεύθυνες για το δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό και τα τόσα άλλα αρνητικά για τη χώρα µας και την
εξέλιξή τους, κρατάνε και σήµερα τη χώρα προσγειωµένη και
αλυσοδεµένη σε νοοτροπίες και αντιλήψεις του παρελθόντος,
κάτω από ψέµατα, κάτω από συσκότιση των πραγµάτων και δεν
αφήνουν τα πράγµατα να εξελιχθούν όπως γίνεται στον άλλον
κόσµο.
Και το λέω αυτό γιατί χειρίζοµαι µία πολύ δύσκολη ατζέντα,
αυτή που µου εµπιστεύτηκε ο Αντώνης Σαµαράς πριν από δύο
χρόνια, και απέναντι σας έχετε έναν άνθρωπο -θα το πω για πρώτη φορά στη Βουλή– που για δύο ολόκληρα χρόνια, µπαίνοντας
στο γραφείο µου, παρακαλάω κάθε πρωί τον Θεό να µε φωτίσει
να παίρνω σωστές αποφάσεις για τους Έλληνες και την πατρίδα
µου και κοιτάω και την ελληνική σηµαία.
Αυτό το λέω, γιατί στα δύο αυτά τελευταία χρόνια έχουµε
κάνει αλλαγές που είναι προς όφελος του ελληνικού λαού,
µεταρρυθµίσεις µοναδικές. Έχουµε ανοίξει δρόµους οι οποίοι
ουσιαστικά σήµερα χτίζουν -γιατί εδώ είναι και το αντικείµενο της
σηµερινής συζήτησης- ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο
εδραιώνεται σε υγιείς ασφαλιστικές βάσεις. Θα είχε ενδιαφέρον
να µας πει η Αριστερά ποια είναι η άποψή της. Γιατί ακούω το
διαπιστωτικό λόγο της αλλά επί της ουσίας και επί της πρότασης
δεν ακούω τίποτα!
Θα ήθελε, δηλαδή, να παραµείνουµε σε εκείνο το πλαίσιο του
κατακερµατισµένου συστήµατος του ασφαλιστικού που ήταν γεµάτο ταµειάκια-υποταµειάκια, γεµάτο αδιαφάνεια, ένα ψηφιδωτό
εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων από το οποίο ωφελούνταν
µόνο ποιοι; Δεν ωφελούνταν ούτε ο λαός, ούτε οι ασφαλισµένοι,
ούτε οι εργαζόµενοι, παρά µόνον οι ειδήµονες του ασφαλιστικού
ωφελούνταν. Ωφελούνταν κάποιοι δικηγόροι, οι οποίοι είχαν τα
γραφεία τους ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, για να µπορούν να διαφωτίζουν –υποτίθεται- µέσα στο µεγάλο λαβύρινθο. Ε, αυτό το
αλλάζουµε. Το κλείνουµε. Το εξορθολογίζουµε και το νοικοκυρεύουµε.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν πήγα στο Υπουργείο –το
έχω ξαναπεί- ζήτησα να µου πουν πόσοι είναι οι συνταξιούχοι και
οι συντάξεις στη χώρα και τι πληρώνουµε. Δεν ήξερε κανένας.
Πήραµε µία πολιτική απόφαση να λύσουµε για πάντα µια παθογένεια δεκαετιών και τη λύσαµε την παθογένεια αυτή.
Από την 1η Ιουνίου 2013 µε το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ» που επικα-
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λείστε έχουµε πραγµατικά ένα από τα πιο σύγχρονα σε επίπεδο
ελέγχου κι ενηµέρωσης συνταξιοδοτικά συστήµατα στη χώρα.
Θέλετε να µείνουµε στο παρελθόν;
Για να πάµε και σε άλλα ζητήµατα, όπως παραδείγµατος
χάριν, στα επικουρικά -που λέτε- και στα εφάπαξ. Γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά ποια ήταν η εικόνα. Ένα διαλυµένο σύστηµα,
χωρίς έλεγχο, µε πλήρη αδιαφάνεια, µε πελατειακά χαρακτηριστικά του «ευχάριστου» Υπουργού που σπρωχνόταν από συντεχνιακές οµάδες και από ειδήµονες και κάθε φορά απλωνόταν το
χέρι της ευχαρίστησης δίνοντας 10% και 20% παραπάνω εφάπαξ, επικουρικές, χωρίς λογική, αλλά έτσι, για να είναι ευχάριστος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ε, αυτό το αλλάξαµε. Αλλάξαµε κι
αυτά τα θέµατα.
Επιπλέον, το επικουρικό σύστηµα της χώρας µας και το εφάπαξ, µετά την ολοκλήρωση κι αυτού του νοµοσχεδίου θα έχει ένα
από τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά που δεν θα µπορεί να το
αµφισβητήσει κανένας. Αν γυρίζαµε τον χρόνο πίσω δεκαετίες,
όταν φτιάχτηκαν τα επικουρικά και τα εφάπαξ συστήµατα στη
χώρα, µε αυτό το σύστηµα θα έπρεπε να είχαν φτιαχτεί. Λάθος
δικό µου είναι που έδωσα την ονοµασία «συντελεστής βιωσιµότητας». Το σωστό θα ήταν να πούµε «συντελεστής νοικοκυρέµατος, διαφάνειας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης των γενεών».
Ξέρετε πως λειτουργούσε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
µας; Λειτουργούσε στη λογική τού «δος ηµίν σήµερον κι άσε τις
οφειλές στις επόµενες γενιές». Αυτό θέλετε να συντηρήσουµε.
Αυτό ζητάει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ; Ζητάει να συγκρατηθούµε στις
παλιές λογικές ή όταν έρθει –αν έρθει ποτέ- να διαλύσει ό,τι φτιάξαµε; Αυτή είναι η δικαιοσύνη της Αριστεράς, την οποία σήµερα
επικαλείται;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εν πάση περιπτώσει, για να πούµε
τα πράγµατα µε το όνοµά τους…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Φάγατε όλες τις εισφορές των εργαζοµένων. Τις κλέψατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριε Κατσώτη, σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας):…πρέπει να πω και το άλλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε; Πείτε µου πού
πήγαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριε Κατσώτη, σας παρακαλώ. Θα ακούσετε και τον Υπουργό όπως
ακούσαµε κι εσάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Για δέκατη φορά έχω καλέσει τον
ΣΥΡΙΖΑ, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να έρθει να κάνουµε έναν
διάλογο σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την Αριστερά, στο θέµα
των εργασιακών και των ασφαλιστικών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Καταστρέψατε το ασφαλιστικό σύστηµα. Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριε Κατσώτη, αυτά θέλει να πει, αυτά λέει ο Υπουργός, εν πάση περιπτώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, µιλάει σαν να είναι σοφός της ασφάλισης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριε Κατσώτη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δύο ολόκληρα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ,
κόµµα Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που τον καλώ να έρθει στη
Βουλή να ανταλλάξουµε απόψεις και ιδέες και να διασταυρώσουµε τα ξίφη των ιδεών µας και των προτάσεών µας σε ευνοϊκό
γι’ αυτόν –υποτίθεται- περιβάλλον, πετάει λευκή πετσέτα και αρνείται να έρθει. Εµείς το ζητάµε.
Κι επειδή είναι η δέκατη φορά που το κάνω –και απευθύνοµαι
προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ- αυτό που θα πω σήµερα είναι ότι
περιµένω στους επόµενους δύο µήνες τις προτάσεις σας. Διότι,
αν προτάσεις θεωρώ τα κοστολογηµένα αυτά τα οποία περιγράφετε για αυξήσεις µισθών, για επαναφορά των συντάξεων, της
δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης σύνταξης, για επανα-
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φορά των µισθών στα αρχικά επίπεδα, για επίδοµα ανεργίας σε
αρχικά επίπεδα για όλους τους ανέργους, όλα αυτά περίπου κοστίζουν δώδεκα µε δεκατέσσερα εκατοµµύρια ευρώ.
Ελάτε να µάς τα τεκµηριώσετε και εδώ είναι η Κυβέρνηση για
να τα κάνει πράξη. Ελάτε όµως. Μην κάνετε διαπιστωτικό λόγο.
Θέλετε να κυβερνήσετε αύριο. Ο λαός, στην κατάσταση που ζούµε, ζητάει υπεύθυνες απαντήσεις. Δεν θα σας εµπιστευθεί αν συνεχίσετε µε τον ίδιο τρόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλάξαµε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Ακούω την καταστροφολογία, ότι τα ταµεία
καταρρέουν. Ξέρετε, η µεγαλύτερη τιµωρία για τον πολιτικό είναι
από µέρα σε µέρα ή από µήνα σε µήνα να διαψεύδεται. Κάτι τέτοιο συµβαίνει το τελευταίο διάστηµα, δύο χρόνια τουλάχιστον
που ακούω καθηµερινά ότι τα ταµεία καταρρέουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι παρά την κατάργηση των κοινωνικών πόρων, παρά τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που
είναι εξυγίανση, σήµερα, τον όγδοο µήνα του 2014 έχουµε
66,67% απορρόφηση που θα έπρεπε να είναι από τον κρατικό
τοµέα για την ενίσχυση του συνταξιοδοτικού, το 66,28%, δηλαδή
απόλυτη ταµειακή ισορροπία.
Μαζί µε αυτό θα επαναλάβω ότι οι συντάξεις είναι εγγυηµένες
για τους Έλληνες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τα 360 ευρώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μαζί µε αυτό επίσης θα πω ότι πλέον
καταγράφουµε τα θέµατα µε ακριβή τρόπο, µέσα από τον οποίο
µπορούµε να δούµε και να ασκήσουµε πολιτικές για το ασφαλιστικό, όχι µε λόγια του αέρα, κραδαίνοντας φυλλάδια ή µνηµονεύοντας Συντάγµατα και οτιδήποτε άλλο, αλλά µε πραγµατικά
στοιχεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πετύχαµε πολλά πράγµατα στο
ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό σύστηµα της Ελλάδας εκσυγχρονίζεται και µετά µε αυτό που µένει, τον νέο ασφαλιστικό χάρτη,
θα έχουµε ένα από τα πιο σύγχρονα ασφαλιστικά συστήµατα
στην Ευρώπη.
Απλά, θα σας πω για τις επιπτώσεις στον ελληνικό λαό τα εξής:
Τα 2,8 εκατοµµύρια συνταξιούχων, που τώρα τους µάθαµε και
µπορούµε να τους µετράµε, δεν πάτησαν ξανά το κατώφλι των
ασφαλιστικών ταµείων για να πάρουν βεβαίωση. Αυτό είναι υπέρ
ή δεν είναι;
Τα 2,8 εκατοµµύρια συνταξιούχοι µετά την τελευταία παρέµβαση δεν θα πατήσουν ξανά το κατώφλι της εφορίας. Είναι θετικό αυτό ή δεν είναι;
Δέκα εκατοµµύρια Έλληνες δεν πάνε ξανά να θεωρήσουν το
βιβλιάριό τους. Πραγµατικά, αυτό είναι µία τοµή. Είναι στη σωστή
κατεύθυνση ή δεν είναι;
Εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες επιχειρήσεις δεν πήγαν ξανά αυτοπρόσωπα να δηλώσουν απόλυση και πρόσληψη. Είναι εκσυγχρονισµός αυτό ή δεν είναι;
Όλα αυτά τα πετύχαµε και θα συνεχίσουµε και θα προχωράµε
στον εκσυγχρονισµό όλων των θεµάτων. Το µόνο που µένει, γιατί
θέλω να δώσω µία απάντηση σε µία µεγάλη τελευταία εκκρεµότητα απέναντι στον ελληνικό λαό, είναι η παροχή της σύνταξης
και ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να πάρει τη σύνταξή
του. Το Υπουργείο προχωράει να λύσει και αυτό το ζήτηµα και
θα το λύσει όχι µε προσλήψεις, όχι µε περισσότερους δηµοσίους
υπαλλήλους. Θα το λύσουµε και το λύνουµε µε δύο πράγµατα:
Με το πρόγραµµα «ΑΤΛΑΣ», καθώς στο τέλος του χρόνου για
πρώτη φορά όσοι δουλεύουν περίπου είκοσι χρόνια θα δουν το
ασφαλιστικό τους βιογραφικό και στο τέλος του 2015 όλοι οι Έλληνες -άρα, η σύνταξη θα είναι ένα απλό κλικ- και, δεύτερον, µε
το Ενιαίο Κέντρο Απονοµής Συντάξεων. Με τη µεταρρύθµιση και
τη δηµιουργία του νέου ασφαλιστικού χάρτη δηµιουργούµε
αυτόν τον µεγάλο εθνικό ασφαλιστικό φορέα, έτσι ώστε ηλεκτρονικά, χωρίς παρεµβάσεις, όλοι οι Έλληνες το πολύ σ’ έναν µήνα
να παίρνουν τη σύνταξή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχετικά µε τα ζητήµατα τα
οποία αφορούν τους ενστόλους, έκανα µία δήλωση στην αρχή
και θα την επαναλάβω πιο αναλυτικά. Όσον αφορά τις αλλαγές
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που κάνουµε στο επικουρικό και στο εφάπαξ Ενόπλων Δυνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας, δηλώνω και πάλι µε τον πιο κατηγορηµατικό και υπεύθυνο τρόπο ότι, πρώτον, ούτε ένα εκατοστό
θα µετακινηθούν τα ταµεία τους, δηλαδή κάτω από τη σηµαία
τους. Παραµένουν µέσα στα Υπουργεία τους.
Δεύτερον, ούτε ένα τετραγωνικό µέτρο δεν θα χάσουν από την
ακίνητη περιουσία τους. Η ακίνητη περιουσία θα παραµείνει στα
ταµεία.
Τρίτον, δεν θα χάσουν ούτε 1 ευρώ από τα αποθεµατικά τους,
που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα ή αυτά που θα δηµιουργηθούν στο µέλλον.
Τέταρτον, ούτε 1 ευρώ δεν θα µειωθούν οι παροχές σε όσα
από αυτά τα ταµεία είναι υγιή, βιώσιµα, όπως συνηθίζεται να
λέµε.
Επιπλέον, ούτε µία αλλαγή θα γίνει στα διοικητικά τους συµβούλια.
Άρα προς τι ο λόγος της ανησυχίας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Άµα πάρετε τα αποθεµατικά τους τι θα
γίνει µετά; Θα είναι υγιή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πού το βλέπετε αυτό και κλείνετε το
µάτι και µου αρέσει που κι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το µάτι και στην
Αστυνοµία;
Απλούστατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν κάποιο από
αυτά τα ταµεία έχει ελλείµµατα, βεβαίως µπαίνει ο συντελεστής
αλληλεγγύης, «νοικοκυρέµατος» και δικαιοσύνης, έτσι ώστε να
διασφαλίσουµε και στον εύελπι που σήµερα υπηρετεί ή θα υπηρετεί αύριο και σήµερα κάνει τις σπουδές του και στον αυριανό
αξιωµατικό του Πολεµικού Ναυτικού και σε όλη τη διαστρωµάτωση των Ενόπλων Δυνάµεων και στους νέους αστυνοµικούς και
στους αστυνοµικούς που θα πάρουν σύνταξη σε πέντε χρόνια,
ότι θα πάρουν εφάπαξ, θα πάρουν και επικουρική.
Φυσικά, δώσαµε και µία δυνατότητα που δεν υπήρχε. Εάν κάποιος θέλει -υπό την έννοια ότι ένα Σώµα θέλει να κάνει ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου- έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Νοµίζω ότι ήταν αρκετές οι διευκρινίσεις που έδωσα και µε το δεδοµένο, επιπλέον, ότι η ρήτρα αξιοµάχου για την Κυβέρνηση, για το Υπουργείο συµβολίζει και
εκφράζει τον σεβασµό και την αναγνώριση του έργου και τη συνεισφορά στην πατρίδα των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, κάτι που η Αριστερά τουλάχιστον δεν ξέρω πόσο
αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει, όµως, και ξέρει να κλείνει το µάτι
στους αστυνοµικούς για λίγες ψήφους.
Εσείς κρίνεστε, όπως όλοι κρινόµαστε.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας θα ήθελα να
σας πω ότι οι αποφάσεις που παίρνουµε και η νοµοθετική πρωτοβουλία στην οποία κινούµαστε είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Το επαναλαµβάνω για να το ακούσουν οι Ένοπλες Δυνάµεις και
οι αξιωµατικοί, που µέχρι σήµερα δεν γνώριζαν τα πράγµατα ή
κάποιοι φρόντισαν να τα συσκοτίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια.
Είναι προς το συµφέρον τους. Στην ίδια κατεύθυνση η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας θα συνεχίσουν να εργάζονται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εάν όλοι οι αξιωµατικοί που είναι έξω
είναι θύµατα παραπληροφόρησης, τότε τέτοιους αξιωµατικούς
έχουµε; Τότε δεν κάνουν για αξιωµατικοί. Τι είναι αυτά τα πράγµατα που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κατσώτη, σας
παρακαλώ.
Ο κ. Καράµπελας ή ο κ. Κυριαζίδης; Όποιος θέλει µπορεί να
πάρει τον λόγο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης. Ως αξιωµατικός προηγείται!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Είναι συνταξιούχος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είναι συνταξιού-
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χος.
Ορίστε, κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Να πω πάντως ότι η σειρά µου ήταν άλλωστε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, από τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χθες
ακούσαµε για µία ακόµη φορά ένα «κατηγορώ». Σε όποια νοµοθετική πρωτοβουλία και εν συνεχεία νοµοθέτηµα της χώρας η
επωδός ήταν «αποτύχατε». Αναφέρθηκε ειδικότερα στο επενδυτικό τοπίο στη χώρα. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά την πολιτική
συµπεριφορά της συγκεκριµένης πολιτικής οµάδας, καθώς από
το 4% στο 30%, αυτό το άλµα, τους οδήγησε κάπως σε µία παραζάλη.
Θα είµαι πιο συγκεκριµένος. Ευτυχώς, βεβαίως, από την άλλη
πλευρά –διότι το οµολογούν και οι ίδιοι- δεν γίνονται πιστευτοί
προς τα έξω αλλά και εντός της χώρας, ώστε να υπάρχουν συγκεκριµένες επενδύσεις. Κι αυτό διότι βεβαίως, ένας επενδυτής
που θέλει να επενδύσει στη χώρα –και ευτυχώς οι επενδυτές δεν
τους λαµβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους- ακούει από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι όποιος επενδυτής έρθει σε αυτήν τη
χώρα, πέρα από τους όποιους τεχνοκράτες, θα πρέπει να πάρει
µαζί του και καµµιά δεκαριά ποινικολόγους, γιατί όλοι αυτοί στη
συνέχεια θα οδηγηθούν στη φυλακή. Άρα ποια η συνδροµή, η
συµπαράσταση σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή που οι ίδιοι οµολογούν ότι συµβάλλουν ακριβώς σε αυτό το βήµα που έχει ανάγκη
η χώρα;
Ειλικρινά, ως νέος πολιτικός βρίσκοµαι σε µία ιδιαίτερα δύσκολη θέση να αντιληφθώ, να κατανοήσω το γεγονός ότι ενώ
στις επιτροπές συµφωνούν και πάρα πολλές από τις ορθές θέσεις και προτάσεις γίνονται αποδεκτές, στη συνέχεια στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου καταψηφίζουν το όποιο νοµοθέτηµα.
Πρόσφατο είναι το παράδειγµα, γιατί και ο ίδιος είχα µία τροπολογία που αφορούσε συγκεκριµένες θα έλεγα µονάδες θερµοκηπίων στον νοµό της Δράµας, που απασχολούν πάνω από
εξακόσιους εργαζόµενους- όπου πράγµατι υπήρχε ένα ζήτηµα
σε ό,τι αφορά τον τρόπο αν θέλετε χειρισµού από πλευράς των
µέσων λειτουργίας τους. Πράγµατι, ενώ ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης την θεώρησε θετική και είπε ότι «κι εµείς
πρέπει να συµβάλουµε και εδώ και βρίσκουµε τη σχετική τροπολογία ορθή», στη συνέχεια ήρθαν και καταψήφισαν αυτό που
οµολογουµένως και οι ίδιοι προηγουµένως ανέφεραν ότι είναι
θετικό. Άρα καταλήγουµε σε µία διαρκή άρνηση.
Βεβαίως από πλευράς του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ ορθά έγινε
αναφορά για την πολιτική συµπεριφορά µας, απευθυνόµενος βέβαια στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µία πολιτική συµπεριφορά
που δεν συνάδει µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα,
ενώ άλλες χώρες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση τουλάχιστον σε αυτού του είδους τα ζητήµατα έχουν έναν συγκερασµό
δυνάµεων, έτσι ώστε η χώρα τους να εξέλθει γρηγορότερα από
αυτό που και στη χώρα µας σήµερα βιώνουµε.
Τελικά µάλλον και εδώ, στη Βουλή, θα πρέπει να υπάρξει ένα
µάθηµα αγωγής του πολιτικού, ανάλογο µε το µάθηµα της Αγωγής του Πολίτη που υπάρχει στα σχολεία, έτσι ώστε επιτέλους
να έχουµε και εµείς µια τέτοια πολιτική συµπεριφορά για να
υπερβούµε τα δύσκολα.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στα δύσκολα –και απευθύνοµαι στους κύριους Υπουργούς- δηλαδή στην ανάγκη από πλευράς Κυβέρνησης να υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Βεβαίως και
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας όλο αυτό το διάστηµα και προ
του όποιου νοµοθετήµατος -όπως στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιµα- είχαµε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ως
προς αυτή τη συγκεκριµένη διάταξη. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαµε. Επαναλαµβάνουµε, όµως, την αναγκαιότητα ύπαρξης φοροελαφρύνσεων στην κοινωνία, η οποία πράγµατι βιώνει δυσκολίες από οικονοµικής διάστασης.
Έρχοµαι στο ζήτηµα του ΕΝΦΙΑ, που έχει αναφερθεί από τους
περισσότερους συναδέλφους. Ήµασταν οκτώ ώρες στο Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να πείσουµε τον «περιβόητο»
σύµβουλο του Υπουργού, τον κ. Καραβίτη, ότι κάνει λάθος σε
ό,τι αφορά τους συντελεστές. Και ενώ υποθέσαµε, αλλά το θεωρήσαµε και ως δεδοµένο ότι οι συντελεστές άλλαξαν, γιατί δια-
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τυπώθηκαν στη συνέχεια στο νοµοσχέδιο, δυστυχώς είδαµε ότι
στην εφαρµογή αυτό δεν ίσχυσε.
Για παράδειγµα στο Δήµο της Δράµας συµπεριλήφθηκαν και
ακριτικά χωριά που βρίσκονται στα σύνορα µε τη Βουλγαρία, σε
µια απόσταση πάνω από εκατό χιλιόµετρα από την πόλη της
Δράµας. Εκεί βλέπουµε το παράδοξο του να έχουµε αντικειµενικές αξίες όπου έχει δεκαπλασιαστεί ο ΕΝΦΙΑ.
Πιστεύω ότι είναι αίτηµα όλων των συναδέλφων να δοθεί αναστολή της συγκεκριµένης εφαρµογής για ένα µήνα. Να µην το
µεταφέρουµε στο άγνωστο µέλλον ή στον Σεπτέµβριο ή τον
Οκτώβρη. Θα πρέπει άµεσα να δοθεί µια αναστολή. Δεν µπορώ
να δεχθώ ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διασταύρωση των
στοιχείων κατά νοµό ή σε ορισµένους νοµούς για να δούµε, παραδείγµατος χάριν, την απόδοση σε άλλους φορολογουµένους
µε αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις ως προς το χαράτσι ή τον
ΕΝΦΙΑ.
Με µια απλή διασταύρωση θα µπορούσαµε να δούµε τι συµβαίνει. Δυστυχώς, δεν έγινε κάτι τέτοιο, µε αποτέλεσµα να έχουµε αυτού του είδους τις υπερβολές. Έτσι επιτείνεται πράγµατι η αγανάκτηση των συµπολιτών µας.
Σε µικρά χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων υπάρχουν
συγκεκριµένα καταστήµατα, καφενεία τα οποία είναι ενταγµένα
στον ΟΑΕΕ και είναι υποχρεωµένα να καταβάλλουν περίπου 250
ευρώ το µήνα. Αυτό είναι δυσβάσταχτο και δεν µπορούν να το
σηκώσουν στις πλάτες τους.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των ενστόλων. Κύριε Υπουργέ Εργασίας, υπάρχει τεράστιο ζήτηµα που πρέπει να γίνει κατανοητό.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το κείµενο της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στα Σώµατα Ασφαλείας που έχει διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο όποιος υπολογισµός του εφάπαξ -γιατί το ζήτηµα του επικουρικού έχει αντιµετωπιστεί- θα πρέπει να γίνεται µε κοινή
υπουργική απόφαση και όχι ύστερα από πρόταση του αρµόδιου
Υπουργού, η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εργασίας.
Επίσης θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι δυστυχώς –ή ευτυχώς
για άλλους- οι Ένοπλες Δυνάµεις δεν έχουν συλλογικά όργανα.
Πώς, λοιπόν, θα µπορέσουν να εκπροσωπηθούν ή να κάνουν το
δικό τους επαγγελµατικό ταµείο; Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτηµα
που πρέπει να γίνει αντιληπτό.
Πρέπει να κάνουµε, λοιπόν, δύο βελτιώσεις. Η πρώτη έχει
σχέση µε την ανάγκη να υπάρξει κοινή υπουργική απόφαση σε
ό,τι αφορά τον υπολογισµό του εφάπαξ και η δεύτερη να δοθεί
χρόνος, δηλαδή να υπάρχει µια κλίµακα σε βάθος δεκαπενταετίας για να έχουµε µια σταδιακή εφαρµογή της σχετικής διάταξης, ώστε αν πράγµατι υπάρχει πρόβληµα σε κάποιο ταµείο ως
προς τη χορήγηση του εφάπαξ, αυτό να γίνεται τµηµατικά και
όχι άπαξ.
Είναι ζητήµατα που τα θέτω υπ’ όψιν σας ως βελτιώσεις. Άλλως, είµαι υποχρεωµένος και επιφυλάσσοµαι για την ψήφιση του
σχετικού άρθρου, όπως επίσης και για την ψήφιση του άρθρου
152 που αφορά τον επαρχιακό Τύπο. Οι Βουλευτές δεν θα µπορούµε να σταθούµε στην περιφέρεια από τη στιγµή που µία τέτοια διάταξη γίνει αποδεκτή. Δεν θέλω να αναφερθώ στις
παρενέργειες ή να πω σε τι σκοπεί ή δεν αποσκοπεί η συγκεκριµένη διάταξη. Όµως, γι’ αυτά τα δύο άρθρα επιφυλάσσοµαι ως
προς την ψήφισή τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Κικίλιας έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πολύ σύντοµος, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συγγνώµη, κύριε Υπουργέ, που σας διακόπτω, αλλά σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που µου δίνετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
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ότι είναι εγγεγραµµένοι να µιλήσουν άλλοι τριάντα τρεις συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Προτείνω, προκειµένου να µιλήσουν
όλοι, αν είναι δυνατόν, ο χρόνος να µειωθεί στα πέντε λεπτά.
Μπορούµε σε πέντε λεπτά να πούµε…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες)
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Εµείς είµαστε εδώ
από εχθές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Σκόνδρα, γιατί
διαµαρτύρεστε; Αν πω πέντε λεπτά, θα µιλήσετε οκτώ. Αν πω
οκτώ λεπτά, θα κλείσω στα οκτώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Είναι µεγάλη η µέρα, κύριε Πρόεδρε.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται. Είµαστε
από εχθές εγγεγραµµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για ποιον λόγο, δηλαδή, δεν συµφωνείτε, αφού στο τέλος θα συµφωνήσουµε;
Τότε, αφού ξέρετε ότι στις 19.30’ η ώρα θα κλείσουµε για να
γίνει ονοµαστική ψηφοφορία, αφού το θέλετε έτσι, δεν θα µιλήσετε. Εγώ λέω να ορίσουµε πέντε λεπτά, να κάνετε σωστή χρήση
του χρόνου σας…
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται. Είµαστε
από εχθές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλά, εντάξει. Εµείς
συµφωνήσαµε, όπως ξέρετε, να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία
στις 19.30’ η ώρα. Εάν ορίσουµε τα πέντε λεπτά, θα µιλήσετε
όλοι. Εάν ορίσουµε τα οκτώ λεπτά, αναλαµβάνετε την ευθύνη.
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα. Εγώ µαζί σας είµαι.
Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, για τη διακοπή.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα
καθυστερήσω τους συναδέλφους. Θα µιλήσω µόνο για ένα
λεπτό.
Κρίθηκε αναγκαία αυτή η νοµοθετική ρύθµιση. Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πρόσφατο παρελθόν
ήρθε µία σπουδαία τοµή και αλλαγή διά νόµου στην Ελληνική
Αστυνοµία, µε αιχµή του δόρατος την καθετοποίηση των τριών
δοµών, δηλαδή της τάξης, της ασφάλειας και της µετανάστευσης. Ο ίδιος ο κύριος Υπουργός είχε πει τότε ότι θα γίνει µία προσπάθεια αξιολόγησης αυτής της τοµής και της αλλαγής, έτσι
ώστε να δούµε ενδεχοµένως ποιες πρέπει να είναι οι βελτιωτικές
κινήσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε µία νοµοθετική ρύθµιση ή
προσπάθεια να έχει και πρακτική υφή –θέλω να θυµίσω ότι εδώ
πέρα νοµοθετούµε πάντα µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον,
αλλά και το συµφέρον των Σωµάτων και των πολιτών- αλλά και
απορρόφηση από την κοινωνία.
Όπως γνωρίζετε, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι καθετοποιηµένος σε
όλες τις δοµές και έχει να κάνει µε την κεντρική διοίκηση, την περιφέρεια, τον νοµό και τα τοπικά συµβούλια. Έτσι, πιστεύουµε
ότι πρέπει να είναι και η Ελληνική Αστυνοµία, µετά µάλιστα και
από εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, των συνδικαλιστών και όλης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπενθυµίζω ότι ειδικά
στο κοµµάτι της περιφέρειας είναι σε άµεση συνεργασία και
πολύ στενή σχέση η τοπική αυτοδιοίκηση µε τα ένστολα Σώµατά
µας. Ερχόµαστε µε µία πολύ σύντοµη νοµοθετική ρύθµιση που
έχει να κάνει µε τον συντονισµό αυτών των τριών κλάδων, της
τάξης, της ασφάλειας και της µετανάστευσης.
Η υπόθεση έγκειται, λοιπόν, στον συντονισµό αυτών των τριών
καθετοποιηµένων δοµών, ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν
επιτελικά και επιχειρησιακά. Υπάρχει, λοιπόν, ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδας, ο επικεφαλής της Περιφέρειας σε ό,τι έχει να κάνει µε την Αστυνοµία, του νοµού και
τοπικά. Είναι τόσο απλό και τόσο κατανοητό.
Η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία, όπως θα έπρεπε να είναι από
καιρό, υπάγεται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Φυσικά,
σε συνέχεια αυτής της πολύ σηµαντικής νοµοθετικής προσπάθειας που έχει γίνει, σε ό,τι έχει να κάνει µε τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, θεωρούµε ότι είναι κρίσιµο,
γόνιµο και σηµαντικό να υπάρχει εισαγγελικός λειτουργός, έτσι
ώστε η συλλογή των πληροφοριών να είναι τέτοια µέσα στο συµβούλιο που να µπορεί να διασφαλίζει το αποστειρωµένο περιβάλ-
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λον, την εγκυρότητα και την εντιµότητα στη διαχείρισή της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε
για το σύντοµο της οµιλίας σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Καράµπελας και αµέσως µετά ο κ. Νταβλούρος.
Κύριε Καράµπελα, παρακαλώ κι εσείς, όσο µπορείτε, κρατήστε
τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
θα προσπαθήσω να τελειώσω στα πέντε λεπτά.
Είχα σηµειώσει να µιλήσω για το σχέδιο νόµου του κ. Κικίλια.
Θα το έλεγα στο τέλος της οµιλίας µου, αλλά το λέω στην αρχή.
Επιτέλους, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έφερε αυτή τη
διάταξη που υπάγονται όλοι οι κλάδοι της Αστυνοµίας στο Επιτελείο. Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει στην εύρυθµη λειτουργία
της Αστυνοµίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µιλήσω για το πολυνοµοσχέδιο. Δεν θα µιλήσω για την Αργεντινή. Δεν θα προσπαθήσω να
κάνω συγκρίσεις δύο χωρών µε διαφορετικά οικονοµικά κριτήρια. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
Ακόµα και ο πιο δύσπιστος πολίτης αυτής της χώρας δεν µπορεί να παραβλέψει τα άλµατα που έχει κάνει η ελληνική οικονοµία
τα τελευταία δύο χρόνια. Οι δηµοσιονοµικές επιδόσεις της
χώρας, σε συνδυασµό µε την επιστροφή της στις αγορές, µας
επιτρέπουν να αισιοδοξούµε για άµεσες θετικές εξελίξεις στο ζήτηµα της εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους.
Η εντυπωσιακή εικόνα που παρουσιάζουν οι αριθµοί όµως δεν
πρέπει ούτε από εµάς να παραποιείται και να µας παρασύρει
ούτε να µας οδηγεί σε επιπόλαιες λανθασµένες εκτιµήσεις, τόσο
για την κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στη πλειονότητα της
χώρας όσο και στα βαθύτερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας που ζητάνε λύσεις. Μπορεί η οικονοµία να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τις φέρνουν οι
νοµοθετικές παρεµβάσεις, όπως και αυτή του πολυνοµοσχεδίου.
Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σηµεία αυτού του νοµοσχεδίου
και ιδιαίτερα για τις αναδιαρθρωτικές αλλαγές που φέρνουµε
στις δηµόσιες συµβάσεις. Το κύριο συστατικό σε µια δηµόσια
σύµβαση είναι η διαφάνεια. Μόνο που είχε πάψει να ισχύει αυτό
το αυτονόητο. Στο µυαλό του πολίτη έχουν φτάσει η δηµόσια
σύµβαση και η διαφθορά να αλληλοσυµπληρώνονται ως έννοιες.
Στο νοµοσχέδιο εισάγονται αυστηρές και αναλυτικές εγγυήσεις διαφάνειας, ώστε να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων
των οικονοµικών φορέων. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα δεσµεύεται
µε ρήτρα ακεραιότητας, µέσα στην οποία προβλέπεται η υποχρεωτική καταγγελία της σύµβασης αν διαπιστωθούν συµπεριφορές παράνοµες του αναδόχου πριν ή κατά τη διάρκεια της
ανάθεσης.
Εξίσου σηµαντική παθογένεια των δηµοσίων συµβάσεων αποτελεί ο κατακερµατισµός του νοµοθετικού τους πλαισίου. Μια
σειρά κανόνων ανάθεσης εφαρµόζονται ανάλογα µε την αξία της
σύµβασης, το είδος και το τοµέα της αγοράς µε τον οποίο σχετίζεται. Αυτό όµως έχει ως αποτέλεσµα την ανασφάλεια για τη
νοµιµότητα των διαδικασιών, τις τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις και τις συνεχείς δικαστικές προσφυγές όσων θεωρούνται
ότι θίγονται. Αυτό παύει µε τη νέα νοµοθετική ρύθµιση, αφού
ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των µορφών δηµοσίων συµβάσεων, ενώ µε µια σειρά από µέτρα επιτυγχάνεται
η απλοποίηση όλων των διαδικασιών.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να µιλήσω για το άρθρο 152 που
καταργεί την υποχρεωτικότητα των δηµοσιεύσεων από τους ΟΤΑ
στο περιφερειακό Τύπο, των ανακοινώσεων ή των προκηρύξεων
των διαγωνισµών.
Κατά την προσωπική µου άποψη, αυτό είναι ενάντια στη διάχυση της είδησης ή του γεγονότος και άρα του σκληρού πυρήνα
της δηµοκρατίας που θέλει να λαµβάνουν όλοι οι πολίτες γνώση
για το τι συµβαίνει.
Το επιχείρηµα ότι είναι υποχρεωτική η ανάθεση των δηµοσιεύσεων σε ένα συγκεκριµένο ιστότοπο νοµίζω ότι στερείται επιχειρηµάτων, διότι όλοι ξέρουµε ότι στην Ελλάδα υπάρχει χαµηλή
χρήση και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολλοί Βουλευτές και
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Υπουργοί, µε συγχωρείτε, αλλά δεν ξέρουν να ανοίξουν τον υπολογιστή, πόσω µάλλον να πρέπει να πιέζουµε τους πολίτες να
πάνε να βρούνε αυτές τις συµβάσεις µέσα σε συγκεκριµένο ιστότοπο, τη στιγµή που όλοι ξέρουµε ότι πέρσι για επτά µήνες στο
Υπουργείο Εσωτερικών η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είχε πέσει.
Άλλοι µιλάνε για ανταγωνιστικότητα, ότι µειώνουµε το κόστος
των συµβάσεων. Θα το εξέταζα και αυτό, αν είχαµε καταφέρει
να πολεµήσουµε τη γραφειοκρατία, αν δεν υπήρχαν καθυστερήσεις στα έργα, πολύ περισσότερο αν δεν υπήρχαν υπερτιµολογήσεις.
Καλώ την Κυβέρνηση -δεν είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός- να
αποσύρει αυτό το άρθρο, διότι έτσι ως έχει δεν µπορώ να το ψηφίσω.
Συνεχίζω την τοποθέτησή µου µε τις αλλαγές που φέρνει το
νοµοσχέδιο στο «πόθεν έσχες», αλλαγές που έρχονται να προστεθούν στην προσπάθεια αντιµετώπισης µιας κρίσης δεκαετιών
που προηγήθηκε της οικονοµικής κρίσης, της κρίσης των αξιών,
της ισονοµίας και της ισοπολιτείας. Μπορεί η πραγµατικότητα
να µη µας επιτρέπει πολιτικές οικονοµικών παροχών, αλλά δεν
υπάρχει καµµία δικαιολογία στο να µην αυξήσουµε το αίσθηµα
κοινωνικής δικαιοσύνης στον Έλληνα πολίτη. Δεν εξαιρείται
πλέον κανένας από όσους θα έρχονται σε επαφή µε το δηµόσιο
χρήµα, συµπεριλαµβανοµένων των γιατρών του ΕΣΥ, υψηλόβαθµων στρατιωτικών και αστυνοµικών, καθώς και προϊσταµένων σηµαντικών δηµοσίων υπηρεσιών, κάποιοι εκ των οποίων ίσως και
να ήταν επιρρεπείς σε «δωράκια».
Επιπλέον, συγκροτείται κεντρική επιτροπή ελέγχου των δηλώσεων «πόθεν έσχες», αποτελούµενη από δύο Αντιπροέδρους της
Βουλής, δύο ανώτατους δικαστικούς και ενός υποδιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, µε σκοπό την ισοµερή εκπροσώπηση της
νοµοθετικής και δικαστικής εξουσίας στις διαδικασίες του ελέγχου.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να σταθώ και
στις διατάξεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης που
προωθούν την ελάφρυνση από τα διοικητικά βάρη σε επιλεγµένους τοµείς. Ενδεικτικά θα αναφέρω την κατάργηση της υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και την πλήρη ηλεκτρονική
υποβολή όλων των κοινοποιήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µέσα σε ένα κοινοβουλευτικό περιβάλλον που επισκιάστηκε πολλές φορές από βαρύτατους χαρακτηρισµούς κυρίως από την πλευρά της Αντιπολίτευσης,
καταφέραµε να σταθεροποιήσουµε τη χώρα και να µιλάµε για
σταδιακή έξοδο από την κρίση, κάτι που φάνταζε ως εντελώς
αδύνατο στο ξεκίνηµα αυτής της Κυβέρνησης. Τώρα που έφτασε
η ώρα η σταθεροποίηση να δώσει τη θέση της σε µια ανοδική
τροχιά της ανάπτυξης, οι στιγµές απαιτούν κοινούς τόπους συγκλίσεων και γόνιµης αντιπαράθεσης.
Σε αυτό το σηµείο και για δεκαπέντε δευτερόλεπτα µόνο θα
ήθελα να δικαιολογήσω µία βουλευτική τροπολογία την οποία
έχω καταθέσει και η οποία στην αιτιολογική της έκθεση λέει ότι
όσοι ιδιοκτήτες εφηµερίδων έχουν δύο εφηµερίδες στον ίδιο
νοµό, να µπορούν να λαµβάνουν διαφήµιση. Εφόσον όλα τα άλλα
προαπαιτούµενα ισχύουν, δεν βρίσκω τον λόγο γιατί να βρίσκουµε τρόπους για να κλείνουµε επιχειρήσεις. Αυτή η τροπολογία σας έχει µοιραστεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Καράµπελα.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Νταβλούρος και
αµέσως µετά ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χαρδούβελης.
Ορίστε, κύριε Νταβλούρο, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ακόµα νοµοσχέδιο το οποίο
επιχειρεί να εξαλείψει παθογένειες και αγκυλώσεις του χθες που
οδήγησαν τον τόπο µας σε αυτό το αποτέλεσµα δέχεται για µία
ακόµα φορά µία αµοραλιστικού περιεχοµένου κριτική της Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα δε της Μείζονος Αντιπολίτευσης. Ακού-
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σαµε ότι το παρόν νοµοσχέδιο προάγει «αλά καρτ» ρυθµίσεις για
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων. Ως εκφραστές µιας βαθιάς συντηρητικής λογικής παραµένουν κολληµένοι στο χθες και
στη στασιµότητα. Κατά τα άλλα, µας είπαν ότι δεν ευθύνονται
για όλα αυτά, επειδή δεν κυβέρνησαν. Όµως, δεν µας είπαν όλο
αυτό το διάστηµα µε ποιον τρόπο υπηρέτησαν και προάσπισαν
όλα τα συµφέροντα και προνόµια των συντεχνιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά θεωρώ µάταιο να
προσκαλεί κάποιος τη Μείζονα Αντιπολίτευση σε µια συµµετοχή
διαβούλευσης για αναζήτηση εκείνων των διεξόδων από τα αδιέξοδα τα οποία χρειάστηκε να διαχειριστεί η πατρίδα µας για έναν
απλό λόγο. Διότι, δυστυχώς, στον χώρο που αντιπροσωπεύει η
Μείζονα Αντιπολίτευση πιστεύουµε ότι έχει εφαρµογή το περίφηµο «σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν».
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζουµε ότι τώρα είναι
καιρός να συνειδητοποιήσετε και εσείς ότι όταν µία χώρα βρίσκεται σε πορεία κατάρρευσης για να αποφύγει το µοιραίο, το
πολιτικό µας σύστηµα χρειάζεται να δείξει ωριµότητα, να καταθέσει σχέδιο και να αναζητήσει στηρίγµατα στο διεθνές περιβάλλον, γιατί γνωρίζουµε όλοι καλά πού οδηγεί ο δρόµος του
µοναχικού καβαλάρη. Πρόσφατα, είχαµε ένα µεγάλο παράδειγµα
που εντοπίζεται στη Λατινική Αµερική, µιας και, όπως είπατε,
δήθεν η δική µας εµµονή για την αναφορά του προβλήµατος της
Αργεντινής, µας στενοχωρεί. Δεν το αντιλαµβάνοµαι. Σκεφθείτε
µε ποιον τρόπο εκφραστήκατε στο παρελθόν γι’ αυτό το ζήτηµα.
Οι λεονταρισµοί, λοιπόν, που στοχεύουν σε εσωτερική κατανάλωση ένα είναι βέβαιο, ότι δεν εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και την προοπτική του τόπου. Αναλογιστείτε πώς πολιτευτήκατε τις κρίσιµες για τη χώρα περιστάσεις και φαντάζοµαι ότι
θα βγάλετε χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία µπορεί να σας
ωθήσουν, επιτέλους, σε µία ρεαλιστική πολιτική.
Από τη δική µας πλευρά, εννοούµε να υπηρετήσουµε το δηµόσιο συµφέρον απεξαρτηµένο από κάθε άλλη σκοπιµότητα. Γι’
αυτό ακριβώς, την ώρα της κρίσης για τον τόπο, µε συναίσθηση
ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και στη νέα µας γενιά, πήραµε
το βάρος επώδυνων αποφάσεων µε τεράστιο πολιτικό κόστος –
πιστεύουµε πρόσκαιρο- αλλά δώσαµε απάντηση στη βέβαιη κατάρρευση της χώρας.
Θυµηθείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπροστά σε ποιους
κινδύνους βρέθηκε η πατρίδα µας το καλοκαίρι του 2012, ποια
ήταν η εικόνα και η αξιοπιστία της στο διεθνές περιβάλλον και
αν στοιχηµάτιζαν ή όχι για τη βέβαιη κατάρρευσή της φίλοι και
εχθροί. Τους διαψεύσαµε; Ναι ή όχι; Μείναµε στο ευρώ; Ποιοι
είναι άραγε σήµερα οι εκφραστές της λογικής του «κόµµατος
της δραχµής»; Πετύχαµε σε ελάχιστο χρόνο µια δηµοσιονοµική
εξυγίανση για την οποία σήµερα µιλάει όλος ο κόσµος; Πετύχαµε πλεόνασµα, την ίδια ώρα που το κράτος κατόρθωσε να διατηρήσει τη ροή της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του µέσα
και έξω από την πατρίδα; Βγήκαµε µε επιτυχία στις αγορές δύο
φορές και µάλιστα κάτω από συνθήκες και συγκυρίες δύσκολες;
Ανακτήσαµε την εµπιστοσύνη και τη χαµένη µας αξιοπιστία;
Μειώσαµε τα επιτόκια των τοκοχρεολυσίων. Οκτώµισι δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο για το οικονοµικό έτος 2013 εξασφάλισε ο
τόπος. Πήραµε επιµήκυνση. Κουρέψαµε το χρέος. Σταθεροποιήσαµε το τραπεζικό µας σύστηµα. Πώς έγιναν όλα αυτά; Όχι,
βέβαια, µε κραυγές ή µε προφητείες Κασσανδρών, αλλά µε σχέδιο, µε σοβαρότητα και ευθύνη.
Με µια λέξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας
έπραξε το αυτονόητο. Πέτυχε να βάλει σε τάξη τα δηµοσιονοµικά
µας και νοικοκύρεψε το κράτος. Μήπως είχατε εσείς κάποια άλλη
πρόταση, την οποία πιθανόν για λόγους µεγαλοψυχίας δεν µας
τη δώσατε, δεν µας απαντήσατε; Όχι.
Το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη
λογική υπηρετεί, την αναπτυξιακή, και είναι, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, πράγµατι σε προοδευτική κατεύθυνση.
Όµως, η πάταξη της φοροδιαφυγής, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί παρά να εστιάσει πρωτίστως στον έλεγχο του λαθρεµπόριου,
των offshore εταιρειών, στις περίφηµες λίστες Λαγκάρντ και Λουξεµβούργου, στον έλεγχο του «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων και των κυβερνητικών αξιωµατούχων από το 1974 µέχρι
σήµερα, τα αποτελέσµατα του οποίου ιδιαιτέρως αφορούν τον
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ελληνικό λαό και απάντηση ακόµη δεν έχουµε πάρει.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, δεν είναι απόδειξη προοδευτικής κατεύθυνσης αυτό το οποίο συνέβη µε τη ρύθµιση του ΕΝΦΙΑ. Και
επιτρέψτε µου εδώ να σας πω ότι, κατά την προσωπική µου
άποψη, δύο τινά έχουν συµβεί: Ή πρόκειται για ανεπάρκεια όλων
εκείνων οι οποίοι επινόησαν αυτή τη σχιζοφρενική ρύθµιση ή
έπραξαν στο πλαίσιο προκλητικής προβοκάτσιας ή ακόµη και πολιτικής –θα έλεγα- δολιοφθοράς.
Σε κάθε περίπτωση έχετε χρέος να τους αναζητήσετε. Δεν µε
ενδιαφέρει ποιοι είναι και πώς τους λένε. Ένα µε ενδιαφέρει. Ότι
έβαλαν φωτιά σε µια ολόκληρη κοινωνία, εκεί όπου δεν υπήρχε
λόγος. Και δεν µπορεί, κύριε Υπουργέ, να επιµείνουµε. Πρέπει
άµεσα αυτό να αποκατασταθεί. Δεν µπορεί πριν το κράτος αξιολογήσει τα πραγµατικά στοιχεία να καλείται ο πολίτης να πληρώσει εκείνο που δεν του αναλογεί και εµείς να λέµε ότι από
µηνός Νοεµβρίου ή µεταγενέστερα πρόκειται να διευθετήσουµε
αυτήν τη διαφορά.
Δεν είναι, επίσης, στην προοδευτική κατεύθυνση, επιτρέψτε
µου να πω, οι διατάξεις του άρθρου 152 παράγραφος 2 που αφορούν την αποστέρηση των µοναδικών τελικώς πόρων του περιφερειακού Τύπου ούτε υπηρετούν την κατεύθυνση και τη λογική
της διαφάνειας. Είναι το τελευταίο στοιχείο επιβίωσης και παρακαλώ εκεί να το λάβετε ιδιαίτερα υπ’ όψιν, για να µπορέσει έτσι
και ο περιφερειακός Τύπος που αποτελεί και συνεργεί στο πλαίσιο της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατός µας, να επιβιώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει µε την υπαγωγή των ασφαλιστικών ταµείων των ενστόλων στο ΕΤΕΑ, πράγµατι, κύριε Υπουργέ,
ανταποκριθήκατε στην κατεύθυνση που ικανοποιεί µερικώς όµως
τους ενστόλους. Σε ό,τι έχει να κάνει µε την πρόνοια, το εφάπαξ,
βεβαίως εκεί δεν υπάρχει κάποια ένσταση, πλην ενός στοιχείου
το οποίο, κύριε Υπουργέ, εάν το δείτε µε καλή διάθεση, νοµίζω
ότι άµεσα µπορεί να το επιλύσετε. Έχει να κάνει µε τη δυνατότητα της έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισµό του. Είναι εύκολο. Στο πλαίσιο της αναλογικής εφαρµογής µε ό,τι αντιστοίχως συµβαίνει µε τους υπαλλήλους της
Βουλής, το ίδιο να γίνει και εδώ.
Έρχοµαι σε µια τελευταία τροπολογία για την οποία οφείλω
να συγχαρώ δηµόσια τον νέο Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, ο ο-
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ποίος κατανόησε το αυτονόητο, εκείνο δηλαδή για το οποίο όταν
εισήχθησαν οι διατάξεις του ν. 4249, εµείς απευθυνόµασταν σε
ώτα µη ακουόντων –κι εκείνα που τότε τονίζαµε ότι θα φέρουν
ως αναγκαίο αποτέλεσµα- και αυτή τη δυσλειτουργικότητα δεν
την αντιλαµβανόντουσαν. Σας συγχαίρουµε, κύριε Υπουργέ.
Πράγµατι αυτή η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει το αστυνοµικό Σώµα µε αποτελεσµατικότητα, ευελιξία και επιτυχία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, µιας και µας έγινε η παρατήρηση από τον εισηγητή της
Μείζονος Αντιπολίτευσης «τι θα κάνουµε τώρα χωρίς µνηµόνια»,
θέλω να σας διαβεβαιώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εµείς θα πορευτούµε χωρίς µνηµόνια µε τον λαό, στην
προοπτική του αύριο, ενώ εσείς πολύ φοβάµαι ότι παρακολουθώντας την έξοδο των συνιστωσών σας από αυτό που σήµερα
συγκροτείται, θα βιώσετε ξανά την πολιτική σας µοναξιά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Για την τροπολογία που έχετε καταθέσει εσείς θα µας πείτε τίποτα, κύριε Νταβλούρο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Βεβαίως και µπορώ να σας πω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Σε έξι λεπτά τι να προλάβει να πει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κοντονή, η Ζάκυνθος είναι σύνορα µε την Αχαΐα. Θα τα βρείτε εσείς.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω να
καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πιστεύω εάν και καθήµενος, ορθές θα είναι οι βελτιώσεις που κάνετε.
Παρακαλώ να κατατεθούν για τα Πρακτικά και να διανεµηθούν
στους κυρίους συναδέλφους.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσεις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

1964

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

«
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Σκόνδρα, έχετε
τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ανοίξει
πράγµατι µια µεγάλη κουβέντα αυτές τις µέρες για τη νέα πτώχευση της Αργεντινής. Και είναι φυσικό, δηλαδή, αφού και για
την πατρίδα µας αυτό το παγκόσµιο πιστωτικό γεγονός έχει τη
δική του ξεχωριστή σηµασία.
Ακούστηκαν κριτικές, επιχειρήµατα και απόψεις από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, πάντα όµως µε το βλέµµα στραµµένο στα
καθ’ ηµάς ανοικτά ζητήµατα. Η κουβέντα εντάθηκε µε αφορµή
την κατάθεση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών
που συζητάµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι σκέψεις όλων µας βρίσκονται
κοντά στον αργεντίνικο λαό που περνάει εκ νέου την αγωνία για
το µέλλον του. Από εκεί και πέρα, οφείλουµε να αναζητήσουµε
τα πραγµατικά αίτια που οδηγούν την εν λόγω χώρα εκ νέου σε
πιστωτικό γεγονός. Μια χώρα µε τριπλάσιο ενεργό πληθυσµό
από εµάς και εξαγωγές από πετρέλαιο, σόγια, κρέας, αγροτικά
προϊόντα και φυσικό αέριο συνολικής αξίας περισσότερο από 60
δισεκατοµµύρια που σήµερα για 1,5 δισεκατοµµύριο κινδυνεύει
και πάλι. Οι λόγοι µήπως είναι ότι δεν αντιµετώπισαν ποτέ τα χρόνια και δοµικά προβλήµατα της οικονοµίας τους που τους οδήγησαν στην πρώτη χρεοκοπία του 2001;
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, σήµερα και όλοι εµείς τι λέµε και ξαναλέµε σ’ όλους εσάς που αντιδράτε στα πάντα και που δεν καλωσορίζετε καµµία απολύτως µεταρρύθµιση; Ότι βασική µας
προτεραιότητα δεν είναι τα δηµοσιονοµικά µέτρα, αλλά οι δοµικές µεταρρυθµίσεις που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα «στη
ρίζα τους», ώστε να µην επαναληφθούν στο µέλλον.
Μας κατηγορείτε ότι χαιρόµαστε διότι, όπως λέτε, «βρίσκουµε
πάτηµα» να χτυπήσουµε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα που έχει
προβάλει την εν λόγω χώρα ως πρότυπο. Μα, είστε τόσο κοντόφθαλµοι; Αυτό καταλαβαίνετε απ’ όλα όσα συµβαίνουν γύρω
µας; Δεν µπορείτε να αναγνωρίσετε την αναντίρρητη ανάγκη για
αλλαγές στη λειτουργία της χώρας µας, ούτε το γεγονός ότι «µε
νύχια και µε δόντια» προσπαθούµε να µεταλαµπαδεύσουµε σ’
όλους τους πολίτες τη γνώση ότι χωρίς αυτές τις αλλαγές, χωρίς
µεταρρυθµίσεις στο νοσηρό περιβάλλον έτσι όπως είχε διαµορφωθεί από το παρελθόν και φυσικά χωρίς αλλαγή της νοοτροπίας, είµαστε καταδικασµένοι να ξαναβρεθούµε µπροστά στον
εφιάλτη µίας νέας οικονοµικής κρίσης;
Η θέση και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτήν µας την προσπάθεια
ποια είναι; Θα αναφερθώ σ’ αυτά που δεν λέτε στο λαό και δεν
θέλετε να ακούσουν οι πολίτες, δηλαδή ότι η Αργεντινή µέσα σε
δεκατρία χρόνια τριπλασίασε το χρέος της και έχει πληθωρισµό
που φτάνει το 40% και βρίσκεται συνεχώς σε αναταραχή διότι
δεν χτύπησε «στη ρίζα» τα αίτια που την οδήγησαν εκεί, διότι δεν
πήρε το πολιτικό κόστος να συγκρουστεί µε τα συµφέροντα και
τις συντεχνίες που δεν ήθελαν να χάσουν τα προνόµια.
Η Αργεντινή δεν έλυσε ποτέ τα δοµικά προβλήµατα της οικονοµίας της. Μήπως αυτό σας θυµίζει κάτι; Εµένα µου θυµίζει
εσάς και τα δικά σας λόγια. Μήπως είδατε να λύνονται εκεί τα
προβλήµατα µε µονοµερείς διαγραφές χρέους; Είδατε να λύνονται µε επανακρατικοποιήσεις, όπως ζητάτε εσείς; Είδατε τις
«κούφιες» υποσχέσεις για αυξήσεις µισθών και συντάξεων να λύνουν κανένα ζήτηµα; Χρόνο κέρδισαν. Αυτό θέλετε κι εσείς για
τον τόπο µας, να γίνετε σήµερα αρεστοί µε πιθανότητες στη
νοµή της εξουσίας και µετά να ρίξετε την Ελλάδα και σύσσωµους
τους Έλληνες «στον Καιάδα»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο, προς µεγάλη απογοήτευση ορισµένων, δεν περιλαµβάνει περικοπές και
οικονοµικά µέτρα εις βάρος των πολιτών. Αντίθετα, αφορά σε
δοµικές αλλαγές που επηρεάζουν θετικά τοµείς της οικονοµίας
µας. Σηµατοδοτεί τη στροφή που κάνει η Κυβέρνηση σ’ ένα υγιές
και αναπτυξιακό περιβάλλον.
Όπως γνωρίζουµε, πολλές από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου
είναι προαπαιτούµενα για την εκταµίευση της δόσης που υπολείπεται. Εγώ βεβαίως τη λέξη «προαπαιτούµενα» κοντεύω να τη µισήσω, κυρίως διότι θίγοµαι ως Ελληνίδα, αφού αλλαγές που
χρειαζόµαστε δεν τις πραγµατοποιήσαµε ποτέ -οι λόγοι είναι
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γνωστοί- και φτάσαµε στα προαπαιτούµενα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ρεαλισµός βοηθάει, να δούµε δηλαδή την πραγµατικότητα κατάµατα και να τη διορθώσουµε, ώστε όλα όσα µας πονάνε να
αφοριστούν και να µην επαναληφθούν.
Στο παρόν νοµοσχέδιο έχουµε ορισµένες πολύ θετικές µεταρρυθµίσεις όπως η απαλλαγή ΦΠΑ για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και η χάραξη του αιγιαλού που θα αποτρέψει τις αυθαιρεσίες, αφού σήµερα µόνο το 10% του αιγιαλού της χώρας έχει
χαρτογραφηθεί. Αυτό απλοποιεί τις διαδικασίες για τις δηµόσιες
συµβάσεις και γενικότερα εξαλείφει µέρος της γραφειοκρατίας
και της πολυνοµίας που όλοι κατά καιρούς ξορκίζουµε.
Θα αναφερθώ και σε ορισµένα άλλα στοιχεία του νοµοσχεδίου
τα οποία θεωρώ ότι χρήζουν προσοχής και βελτίωσης, κύριοι
Υπουργοί, και κατ’ επέκταση θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε
τα εν λόγω ζητήµατα.
Το πρώτο αφορά, όπως ανέφεραν πολλοί συνάδελφοί µου, το
ζήτηµα που έχει δηµιουργηθεί µε τους ένστολους. Χαιρετίζω την
απόφαση του κ. Βρούτση να κάνει δεκτή την τροπολογία που είκοσι Βουλευτές καταθέσαµε και η οποία δίνει τη δυνατότητα να
µετατραπούν σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οι κλάδοι επικουρικής ασφάλισής τους.
Εδώ οφείλω να επισηµάνω ότι στους ένστολους συµπεριλαµβάνονται και οι Ένοπλες Δυνάµεις οι οποίες όµως δεν διαθέτουν
συνδικαλιστικούς φορείς. Η ευθύνη της εκπροσώπησης βαρύνει
τους φορείς των αστυνοµικών, των λιµενικών και των πυροσβεστών, γιατί εµµέσως καλύπτουν και τους συναδέλφους τους στις
Ένοπλες Δυνάµεις.
Διπλό το βάρος, λοιπόν. Γι’ αυτό ως Κυβέρνηση και εµείς ως
Βουλευτές οφείλουµε να ακούσουµε, κύριε Υπουργέ, προσεκτικά τις ενστάσεις και τις ανησυχίες τους για το εφάπαξ και να
κάνουµε αποδεκτές τις προτάσεις των οµοσπονδιών των ενστόλων, που κατέθεσε ο συνάδελφός µου ο κ. Κυριαζίδης, προηγουµένως.
Το δεύτερο αφορά στο ζήτηµα που έχει δηµιουργηθεί για τον
περιφερειακό Τύπο. Θεωρώ ότι η εν λόγω ρύθµιση πρέπει να
αποσυρθεί. Παρακαλώ ακόµα να δεχτείτε την τροπολογία που
καταθέσαµε, έτσι ώστε ο περιφερειακός Τύπος και οι χιλιάδες
εργαζόµενοι σε αυτόν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν απρόσκοπτα στη δηµοκρατία και στους κατοίκους της
περιφέρειας.
Ξέρετε, στην Καρδίτσα που ζω, αλλά και σε όλη την επικράτεια
ακούγεται πολύ συχνά η λέξη «αθηνοκεντρικό» κράτος. Ας µην
τονώσουµε αυτήν την άποψη µε περαιτέρω ενέργειές µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άλλωστε δεν διακρίνω ουσιαστικό όφελος µε τη ρύθµιση αυτή.
Αντιθέτως, υπάρχει περίπτωση να στερήσουµε από τους πολίτες
της περιφέρειας την ενηµέρωση και για όλα τα τοπικά δρώµενα,
γιατί –ξέρετε- εκεί υπάρχει ονοµατεπώνυµο. Άλλωστε πιστεύω
πως ό,τι τονώνει τη ζωή στην περιφέρεια πρέπει να το προφυλάξουµε και να το διατρανώσουµε. Γι’ αυτόν τον λόγο ζητώ, κύριε
Υπουργέ, το ζήτηµα αυτό να λυθεί µε τον καλύτερο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το τρίτο σηµείο που θέλω να σταθώ αφορά το «πόθεν έσχες»
και τη διεύρυνσή του που πιστεύω πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η διαφάνεια των όσων χειρίζονται δηµόσιο χρήµα
είναι πλέον απαίτηση όλων των πολιτών.
Μάλιστα, επιτρέψτε µου να καταθέσω και τη σκέψη µου ότι θα
πρέπει να συµπεριληφθούν στην υποχρέωση του «πόθεν έσχες»
και οι συνδικαλιστές των τριτοβάθµιων οργανώσεων. Δεν το λέω
µε τιµωρητική διάθεση. Αντιθέτως, αναφερόµαστε πολύ συχνά
σε συντεχνίες συνδικαλιστών. Πιστεύω ότι µε αυτόν τον τρόπο
θα αποδειχθεί ότι κάποιοι είναι σωστοί και έντιµοι και κατ’ επέκταση ίσως αδίκως µπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµα θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, θέλω να τονίσω την ανάγκη των φορολογικών ελαφρύν-
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σεων τώρα πλέον που η οικονοµική κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, ζητώ να ανασταλεί η είσπραξη του
ΕΝΦΙΑ µέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, όπως είπατε
εχθές, που θα άρουν τις αδικίες, τα λάθη και τις υπέρογκες χρεώσεις. Επίσης, να προσέξουµε τα ηµιτελή κτίσµατα, όπως και τα
ξενοίκιαστα, κύριε Υπουργέ. Σίγουρα πρέπει να έχουν διαφορετική αντιµετώπιση.
Θα πρέπει, επίσης, άµεσα να προβούµε και στην αλλαγή των
αντικειµενικών αξιών που δεν έχουν καµµία σχέση µε την µεταγενέστερη πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σε άλλο νοµοσχέδιο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως
της Αντιπολίτευσης, θα ήθελα να αφήσετε τη δηµαγωγική ρητορεία στην άκρη. Σας καλώ να είναι το πρώτο σχέδιο νόµου αυτό
που θα το στηρίξουµε όλοι µαζί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και αµέσως µετά ο κ. Κλειτσιώτης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο το οποίο
συζητούµε σήµερα περιλαµβάνει µια σειρά από διατάξεις, οι
οποίες αποσκοπούν στη µείωση των διοικητικών βαρών για τις
επιχειρήσεις που ασκούν το επιχειρείν στη χώρα µας.
Οι παρεµβάσεις αυτές ούτε στην επιτροπή, αλλά ούτε και στο
Τµήµα δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής από συναδέλφους που
έλαβαν τον λόγο. Ενδεχοµένως µπορώ να αντιληφθώ το γιατί. Η
µείωση της γραφειοκρατίας…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κατετέθη στην επιτροπή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Βεβαίως, είναι
µέσα στο νοµοσχέδιο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κατετέθη στη Διαρκή Επιτροπή που το επεξεργαστήκαµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Βεβαίως, οι διατάξεις είναι µέσα στο νοµοσχέδιο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για την τροπολογία λέµε τώρα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα έρθω στη συνέχεια στην τροπολογία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί είναι το «ψητό».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όχι, δεν είναι
εκεί το «ψητό». Βλέπετε; Διότι εσείς προφανώς, κύριε Μητρόπουλε, δεν δέχεστε ότι η επί της αρχής άσκηση µείωσης της γραφειοκρατίας, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, πρέπει να είναι µια προτεραιότητα.
Για την Κυβέρνηση αυτή -και πιστεύω και για όλες τις πτέρυγες της Βουλής- ναι, θα έπρεπε να είναι µια προτεραιότητα. Δυστυχώς, στη µείωση της γραφειοκρατίας -το ξέρετε καλύτερα
από εµένα- δεν υπάρχει µια µαγική λύση, διότι η βελτίωση…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σε αυτό δεν ενιστάµεθα, στις ποσοστώσεις ενιστάµεθα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα έρθουµε και
σε αυτό. Περιµένετε. Έχετε λίγη υποµονή.
Η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου είναι µια διαδικασία, η
οποία είναι περίπλοκη, είναι διαρκής και είναι και µια διαδικασία
η οποία είναι τεχνοκρατικά πολύ σύνθετη. Είναι, όµως, µια διαδικασία, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη σε αυτήν ειδικά τη
χρονική στιγµή όταν όλοι µας πιστεύω αναγνωρίζουµε –ελπίζω
κι εσείς, ίσως δεν το λέτε τόσο ευθέως- ότι το παραγωγικό µοντέλο της χώρας µας πια θα πρέπει να απελευθερώσει τις υγιείς
δυνάµεις του ιδιωτικού τοµέα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Είναι δυνάµεις οι οποίες σήµερα ακόµα ασφυκτιούν από παρωχηµένους κανονισµούς και κανονιστικές «γκρίζες ζώνες», οι
οποίες όχι µόνο αυξάνουν το κόστος του επιχειρείν, αλλά δηµιουργούν και πολλές εν δυνάµει µικρές ή µεγαλύτερες εστίες διαφθοράς.
Η προσπάθεια, λοιπόν, αυτή την οποία συντονίζει το Υπουργείο Μεταρρύθµισης για τη µείωση των διοικητικών βαρών, είναι
εξαιρετικά σηµαντική και ιδιαίτερα σε µια εποχή όπου, δυστυχώς
–το γνωρίζουµε αυτό όλοι και είναι κάτι το οποίο, προφανώς,
απασχολεί και το Υπουργείο των Οικονοµικών- οι συνθήκες πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε ρευστότητα, παραµένουν ακόµα εξαιρετικά περιορισµένες.
Είναι απλό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εάν οι επιχειρήσεις
δαπανούν λιγότερο σε περιττά διοικητικά βάρη, µπορούν να δαπανούν περισσότερα για τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Να επενδύουν, δηλαδή, οι επιχειρηµατίες στις ίδιες τους τις
επιχειρήσεις, από το να δαπανούν πόρους για τη συµµόρφωση
µε απαρχαιωµένα κανονιστικά πλαίσια.
Και κάτι ακόµα: Το κόστος της γραφειοκρατίας βαραίνει πάντα
δυσανάλογα τις µικρές επιχειρήσεις, τις νέες επιχειρήσεις, αυτές
για τις οποίες όλοι ελπίζουµε ότι θα σηµατοδοτήσουν τη νέα αναπτυξιακή δυναµική της οικονοµίας µας.
Άρα, η άσκηση αυτή την οποία υλοποιούµε είναι ιδιαίτερα σηµαντική και για να στηριχθεί αυτό το αναδυόµενο «οικοσύστηµα»
των νέων επιχειρήσεων, το οποίο ανάγει πια το επιχειρείν σε τρόπο ζωής και το οποίο αντιλαµβάνεται ότι µέσα από την άσκηση
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε σκοπό το κέρδος µπορούν να έρθουν καλύτερες µέρες και για τους επιχειρηµατίες και
για τη χώρα. Ειδικά, λοιπόν, για αυτούς τους νέους επιχειρηµατίες η προσπάθεια αυτή έχει µια ιδιαίτερη σηµασία.
Θέλω να πω ότι σε συνεργασία µε Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για πρώτη φορά έγινε µια οριζόντια
και συστηµατική άσκηση αποτίµησης των διοικητικών βαρών σε
δεκατρείς διακριτούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Για
πρώτη φορά τα διοικητικά βάρη αυτά κοστολογήθηκαν, χρησιµοποιώντας το διεθνώς αναγνωρισµένο τυποποιηµένο µοντέλο
κόστους. Και για πρώτη φορά, επίσης, φάνηκε ποιοι τοµείς της
οικονοµίας έχουν τη µεγαλύτερη συγκριτική επιβάρυνση στα ζητήµατα των διοικητικών βαρών και άρα πού πρέπει να στοχεύσουµε τις συγκεκριµένες µας νοµοθετικές και ρυθµιστικές
πρωτοβουλίες.
Θα ήθελα µε την ευκαιρία αυτή να καταθέσω –είναι και αναρτηµένη δηµόσια- την έκθεση επισκόπησης της µελέτης η οποία
συντάχθηκε από τον ΟΟΣΑ, µε την υποστήριξη του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης, για τη µέτρηση και µείωση των διοικητικών βαρών σε δεκατρείς κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα µας. Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φαντάζοµαι, κύριε Σταθάκη, πως θα έχετε δει την µελέτη ήδη.
Τι αποδεικνύει αυτή η µελέτη; Αποδεικνύει ότι τα τρία τέταρτα
των διοικητικών βαρών που µετρήθηκαν αφορούν τρεις τοµείς
προτεραιότητας. Αφορούν τα ζητήµατα του φόρου προστιθέµενης αξίας, τα ζητήµατα που αφορούν το εταιρικό δίκαιο και τα
ζητήµατα τα οποία αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις.
Ήδη, στα ζητήµατα του ΦΠΑ µε το παρόν νοµοσχέδιο έχουν
γίνει σηµαντικές παρεµβάσεις, όπως η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και η κατάργηση
της πρόβλεψης αίτησης επιστροφής ΦΠΑ. Είναι παρεµβάσεις οι
οποίες αναγνωρίστηκαν απ’ όλους ότι κινούνται στη θετική κατεύθυνση, ότι µειώνουν περιττά διοικητικά βάρη και ότι µε αυτόν
τον τρόπο συνεισφέρουν στο να καθίσταται ευκολότερο το επιχειρείν στη χώρα µας.
Αναµένεται από το Υπουργείο Οικονοµικών και η κατάθεση
σχετικής ρύθµισης, η οποία συµπεριλαµβάνεται στις συστάσεις
της µελέτης, για την αύξηση του ορίου υποβολής δήλωσης
φόρου προστιθέµενης αξίας στα 10.000 ευρώ. Είναι ένα ζήτηµα
το οποίο έχει απασχολήσει αρκετές φορές τη δηµοσιότητα, έχει
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απασχολήσει και το Υπουργείο Οικονοµικών. Με µια τέτοια ρύθµιση είναι σαφές το όφελος το οποίο θα έχει η ελληνική οικονοµία σε ζήτηµα διοικητικών βαρών και αναµένεται η κατάθεση
σχετικής ρύθµισης από το Υπουργείο Οικονοµικών και σε αυτό
το νοµοσχέδιο, που θα αυξάνεται το όριο υποβολή ΦΠΑ στις
10.000 ευρώ.
Από εκεί και πέρα, γίνονται, επίσης, συγκεκριµένες συστάσεις
και παρεµβάσεις σε µια σειρά από άλλους τοµείς, όπως αυτούς
του τουρισµού, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιακών και των
φαρµάκων.
Να τονίσω ότι προφανώς δεν είναι όλες οι συστάσεις της µελέτης αντικείµενο νοµοθετικής παρέµβασης. Πολλές συστάσεις
αφορούν ζητήµατα εφαρµογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή
άλλα ζητήµατα µπορούν να ρυθµιστούν µε παρεµβάσεις στη δευτερογενή νοµοθεσία.
Αυτό που είναι εξαιρετικά σηµαντικό είναι ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης ασκεί τον οριζόντιο ρόλο συντονισµού
του στα ζητήµατα απλοποίησης διαδικασιών µε το να είναι σε τακτική επικοινωνία µε τα Υπουργεία και να µπορεί να δροµολογεί
µια διαρκή διαδικασία απλοποίησης, η οποία δεν θα σταµατήσει
προφανώς στην κατάθεση ενός µόνο νοµοσχεδίου, αλλά ευελπιστούµε ότι θα συνεχιστεί και στο µέλλον.
Θέλω, επίσης, να πω ότι στην προσπάθεια αυτή για τη σύνταξη
αυτής της µελέτης συνεργάστηκαν δηµόσιοι υπάλληλοι και από
τα δεκατρία Υπουργεία, παραπάνω από εκατό τον αριθµό, τους
οποίους θέλω και µε αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσω προσωπικά. Η σηµαντική επιτυχία αυτής της προσπάθειας δεν έγκειται µόνο στο γεγονός ότι εντοπίστηκαν µια σειρά από διοικητικά
βάρη τα οποία µπορούµε πια να καταργήσουµε, αλλά στο ότι
περνάµε στην ίδια τη δηµόσια διοίκηση µια κουλτούρα απλοποίησης διαδικασιών η οποία πιστεύω ότι θα µπορέσει να τη συνοδεύσει και στο µέλλον.
Έχει γίνει πια –νοµίζω- σε όλους κατανοητό ότι ο ρόλος της
δηµόσιας διοίκησης δεν είναι µόνο να θέτει το ρυθµιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να κινούνται οι επιχειρήσεις, αλλά
είναι και να περιορίζει το κόστος µιας περιττής γραφειοκρατίας,
µιας περιττής γραφειοκρατίας που όλοι γνωρίζουµε πόσο ταλαιπωρεί σήµερα τις ελληνικές επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου, κύριε Πρόεδρε,
αλλά θα πρέπει να µου δώσετε δύο λεπτά, για να κάνω µια σύντοµη αναφορά απαντώντας και στο αγωνιώδες ερώτηµα του κ.
Μητρόπουλου σχετικά µε την τροπολογία η οποία αφορά στον
µηχανισµό αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων για το έτος
2013.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επειδή ξέρω ότι θα
τηρήσετε τα δύο λεπτά, τα έχετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Καταθέσαµε κάποιες συµπληρωµατικές διατάξεις σχετικά µε το µηχανισµό
αξιολόγησης. Θέλω να τονίσω ότι ο πυρήνας του µηχανισµού
αξιολόγησης δεν αλλάζει. Κρατούµε τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις.
Αντιλαµβανόµαστε όµως τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι ως ένα εργαλείο τιµωρίας των
δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά ως ένα εργαλείο βελτίωσης της απόδοσής τους. Ξεκαθαρίζουµε για άλλη µια φορά µε κατηγορηµατικό τρόπο ότι η τοποθέτηση στη χαµηλότερη βαθµολογική κλίµακα, κύριε συνάδελφε, δεν συνδέεται µε απολύσεις, δεν συνδέεται µε διαθεσιµότητα, δεν συνδέεται µε ενδεχόµενες µισθολογικές µειώσεις.
Το λέω αυτό διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις καλλιεργούσαν εδώ και µήνες ένα κλίµα στη δηµόσια διοίκηση ότι χρειαζόµαστε την υποχρεωτική ποσόστωση προκειµένου να αναζητήσουµε επιπρόσθετες «δεξαµενές» απολύσεων. Απαντώ ότι αυτό προφανώς και δεν είναι στις προθέσεις
του Υπουργείου.
Συµπληρώνω, επίσης, λέγοντας ότι πουθενά δεν υπάρχει συµπληρωµατικός στόχος υποχρεωτικών απολύσεων πέραν του
2014. Δεν υπήρχε, λοιπόν, κανένας απολύτως λόγος να ανακα-
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λύψουµε περισσότερες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων προς
απόλυση, όταν δεν υπάρχει κανείς τέτοιος δεσµευτικός στόχος
για την ελληνική Κυβέρνηση.
Αυτό το οποίο θέλουµε να κάνουµε –θα το επαναλάβω για πολλοστή φορά- µέσα από αυτό το εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο
έχουµε πει πολλές φορές ότι είναι ένα µεταβατικό εργαλείο µέχρι
που να πάµε σε ένα µόνιµο σύστηµα, είναι να εµπεδώσουµε επιτέλους στη δηµόσια διοίκηση µια κουλτούρα αξιολόγησης και να
απαντήσουµε στην πράξη σε αυτόν τον απαράδεκτο εξισωτισµό,
ο οποίος δυστυχώς έχει επικρατήσει στη δηµόσια διοίκηση τις
τελευταίες δεκαετίες.
Η έννοια του καλού υπαλλήλου εξανεµίζεται, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όταν όλοι παίρνουν άριστα. Όλοι είναι απλά συνάδελφοι στη δηµόσια διοίκηση, συνάδελφοι µε τα ίδια δικαιώµατα
και τις ίδιες υποχρεώσεις. Δεν είναι όµως όλοι το ίδιο καλοί. Σε
κάθε οµάδα, σε κάθε ενότητα, σε κάθε οργανική µονάδα, υπάρχουν καλύτεροι, καλοί και λιγότερο καλοί. Θα πρέπει επιτέλους
αυτή η διάκριση να γίνεται όχι µε σκοπό -και πάλι το τονίζω- την
τιµωρία, αλλά µε σκοπό τη βελτίωση του υπαλλήλου. Και γι’
αυτό…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει το στίγµα του ανεπαρκούς.
Δεν απολύεται, αλλά στιγµατίζεται.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν υπάρχει
στίγµα ανεπαρκούς. Εάν κάποιος, κύριε συνάδελφε, δεν κάνει
καλά τη δουλειά του, ναι, αυτό θα πρέπει να του επισηµανθεί και
θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες προτάσεις βελτίωσης της
απόδοσης, οι οποίες τυποποιούνται στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Πίσω, όµως, από την παρατήρησή σας του ενδεχόµενου στίγµατος, κρύβεται ακριβώς αυτή η νοοτροπία την οποία πρέπει να
πολεµήσουµε: είµαστε όλοι ίσοι, είµαστε όλοι το ίδιο, είµαστε
όλοι απλά συνάδελφοι.
Επειδή δεν είµαστε το ίδιο κι επειδή µέσα απ’ αυτήν τη λογική
τιµωρείται τελικά ο καλός υπάλληλος, αυτός ο οποίος πολύ
συχνά δουλεύοντας επιπλέον ώρες καλύπτει τον ανεπαρκή, στον
οποίο κανείς δεν επεσήµανε ποτέ ότι είναι ανεπαρκής γιατί όλοι
έπαιρναν άριστα, αυτό ακριβώς πάµε να σπάσουµε µε αυτήν τη
ρύθµιση την οποία εισάγουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Η υποχρεωτική ποσόστωση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αλλάζει. Έχει βελτιωθεί, πιστεύω, το πλαίσιο της παρέµβασης, ξεκαθαρίζοντας απόλυτα ότι δεν συνδέεται µε
απολύσεις, διαθεσιµότητα και µείωση µισθού.
Θα εφαρµοστεί το µέτρο αυτό για το 2013, µε µiα µικρή χρονική παράταση, η οποία ρυθµίζεται και αυτή, προκειµένου να αντιµετωπιστούν και διάφορες δικαστικές δυσχέρειες, οι οποίες
προέκυψαν στη διάρκεια εφαρµογής του µέτρου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο Γραµµατέας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Κουράκος, Βουλευτής Β’ Πειραιώς ορίζει ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Β’ Αθηνών τον κ. Οδυσσέα Βουδούρη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µία
ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως. Ο κ. Κλειτσιώτης θα πάρει τον λόγο µετά, αλλά εσείς µπορείτε να κάνετε
µία ερώτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Μία διαδικαστική ερώτηση θα κάνω,
κύριε Πρόεδρε.
Επειδή έρχονται τροπολογίες, όπως αυτή που ακούσαµε, που
έφερε ο αξιότιµος Υπουργός κ. Μητσοτάκης, έχουµε κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες συµπληρώσεις επί αυτών των τροπολογιών που µόλις κατατέθηκαν.
Θα έχουµε τη δυνατότητα να τοποθετηθούµε, στη δευτερολογία µας ίσως, επί των τροπολογιών οι οποίες µόλις τώρα έρχονται; Δεν τις είχαµε υπ’ όψιν µας. Απλώς, σας ρωτάω για να ξέρω,
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επειδή έχουµε να κάνουµε µια πρόταση πολύ συγκεκριµένη πάνω
σ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Νοµίζω ότι από τη
στιγµή που κατατίθεται, θα µοιραστεί. Θα τις πάρετε στα χέρια
σας κι εννοείται πως όταν θα πάρετε τον λόγο θα τοποθετηθείτε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε καταθέσει τις τροπολογίες;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αν υπάρχουν
προτάσεις από συναδέλφους, αναµένει το Υπουργείο να τις ακούσει και εφόσον συµφωνήσουµε, θα τις κάνουµε αποδεκτές
µε νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι το ίδιο είναι. Συµφωνούµε. Άρα, λοιπόν, όταν πάρετε τον λόγο θα τοποθετηθείτε.
Τον λόγο έχει ο συµπατριώτης µου Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά έχει
πάρα πολλές θετικές διατάξεις, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, να αναφερθώ στον ΕΝΦΙΑ.
Τα εκατοντάδες χιλιάδες εκκαθαριστικά σηµειώµατα του ειδικού φόρου αυτού, του ΕΝΦΙΑ, µας αναγκάζουν να απολογούµαστε, κύριε Υπουργέ, σε όλη την περιφέρεια ειδικά, κι αυτό θα
πρέπει να το λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας. Ενώ είχαµε
πει ότι είναι ένας φόρος, ο οποίος θα απευθύνεται στους περισσότερους µε λιγότερους φόρους, δυστυχώς είναι ένας φόρος
µε περισσότερους φόρους για περισσοτέρους.
Κύριε Υπουργέ, επειδή είµαι και φοροτέχνης και γνωρίζω πολύ
καλά τα θέµατα, άποψή µου είναι ότι επειδή τις ηµέρες αυτές
από τα φοροτεχνικά γραφεία θα περάσουν πάνω από έξι εκατοµµύρια φορολογούµενοι να πάρουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ,
θα πρέπει να δώσετε µια αναστολή είσπραξης του φόρου αυτού,
µέχρι να διορθωθούν αυτά τα λάθη.
Η ηµεροµηνία αυτή, κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να είναι
έως τις 30 Σεπτεµβρίου και πάλι, κύριοι Υπουργοί, προλαβαίνουµε και να έχουµε και σε έξι δόσεις τον φόρο αυτό. Θα έχουµε
Σεπτέµβρη, Οκτώβρη, Νοέµβρη, Δεκέµβρη, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Δεν ανατρέπεται και ο προϋπολογισµός µε τις έξι δόσεις
αυτές. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου δεν έχουµε κανένα πρόβληµα.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, είναι επιτακτική ανάγκη να το δείτε
το πρόβληµα αυτό και να ανακοινωθεί άµεσα για να ηρεµήσει η
επαρχία ειδικά. Και είχατε κατανοήσει απόλυτα στην κατ’ ιδίαν
συζήτηση που είχαµε – και ο κ. Μαυραγάνης. Θα πρέπει να αποκαταστήσουµε λάθη των προηγουµένων, κύριε Υπουργέ.
Εγώ θα είµαι και συγκεκριµένος. Ο κ. Καραβίτης σε µια συγκέντρωση που είχαµε πολλοί Βουλευτές µάς είχε καθησυχάσει
ότι ο φόρος αυτός όντως θα είναι πιο δίκαιος, θα απευθύνεται
στους περισσότερους µε λιγότερο φόρο. Δυστυχώς, όµως είδαµε διαφορετικά πράγµατα. Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι σήµερα
στη Βουλή πρέπει να ανακοινώσετε κάτι, να καθησυχάσουµε όλο
αυτόν τον κόσµο ειδικά στην επαρχεία.
Νοµίζω ότι είπα αρκετά για το θέµα. Άξιζε τον κόπο, κύριε
Υπουργέ, γιατί όλη η επαρχία είναι αναστατωµένη.
Ας τοποθετηθώ τώρα πάνω στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που
συζητάµε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει και
εξακολουθεί να αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της, τη γενναία και τολµηρή µεταρρυθµιστική της δέσµευση και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής τροχιάς της χώρας. Η Ευρώπη, όπως
γνωρίζουµε, προς αποφυγή καταστροφικών συνεπειών για τα
ίδια τα κράτη-µέλη που την απαρτίζουν, επενδύει στη διάσωσή
τους από τη χρεοκοπία και το καθεστώς κερδοσκοπίας των αγορών.
Οι προσπάθειες, όπως όλα δείχνουν, έχουν αρχίσει και αποφέρουν καρπούς, υπερκαλύπτοντας και ξεπερνώντας ακόµη και
τις προβλέψεις από το εξωτερικό. Έχουµε πλέον καταφέρει την
πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των εταίρων µας, τον
σεβασµό προς τις τεράστιες προσπάθειες και αποτελούµε πρότυπο προσαρµοστικότητας ως χώρα.
Φυσικά αυτό δεν σηµαίνει πως είναι καιρός για χαλάρωση και
εφησυχασµούς, αλλά για συνέχεια της εντατικής προσπάθειας
για την αντιµετώπιση προβληµάτων που ακόµη υφίστανται και
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αποτελούν τροχοπέδη στην εξασφάλιση της πλήρους οικονοµικής αυτάρκειας της χώρας. Είναι προβλήµατα όπως η ανεργία,
που εξακολουθεί δυστυχώς να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, το
καθεστώς της γραφειοκρατίας, που µε τις καθηµερινές βελτιώσεις από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης µειώνεται,
αποτελούν παράγοντα αποθάρρυνσης σε κάθε είδους επένδυση
και ανάπτυξη, καθώς και η παραβατική φορολογική και φοροδοτική συµπεριφορά αποζητούν λύσεις το συντοµότερο δυνατόν.
Κακά τα ψέµατα, µαγικές ή φανταστικές λύσεις δεν υπάρχουν.
Παραδείγµατα διεθνώς έχουν αδιαµφισβήτητα αποδείξει πως µονοµερείς κινήσεις και πρωτοβουλίες έχουν ολέθριες συνέπειες
για τους λαούς και τιµωρούνται. Και εδώ απευθύνοµαι στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριµένη
και να λέει στον κόσµο την αλήθεια, γιατί εάν παρ’ ελπίδα, κύριοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αύριο βρεθείτε στα από εδώ
έδρανα, θα έχετε τεράστιο πρόβληµα.
Σχέδιο Β’ και πάλι απλά δεν υπάρχει. Και ούτε µας έχετε καταθέσει, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο
να πείθει και τον ελληνικό λαό. Άλλωστε και πριν δύο µήνες που
είχαµε εκλογές, δεν πείσατε. Δεν πείσατε, κύριε Μητρόπουλε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πάµε καλύτερα τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Σε απόλυτους αριθµούς πήρατε πολύ λιγότερα νούµερα, αν και έχετε τάξει σε όλους τα
πάντα. Αλλά, αυτή τη στιγµή αυτό δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό
λαό.
Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος περνάει πολύ εύκολα, θα ήθελα να
αναφερθώ στο άρθρο 152 που αφορά τους εκδότες των τοπικών
εφηµερίδων στην επαρχία. Και θα πρέπει εδώ, κύριε Υπουργέ,
να βγείτε και να πείτε ότι αποσύρετε αυτό το άρθρο.
Όπως όλοι γνωρίζουµε εµείς της επαρχίας, το 50% µε 60%
των εσόδων των τοπικών εφηµερίδων είναι από αυτές τις δηµοσιεύσεις. Αλλά, είναι ένα µέσο για να σταθούν στα πόδια τους
αυτές οι επιχειρήσεις, να µην έχουν µείωση του προσωπικού και
έτσι αύξηση της ανεργίας. Γι’ αυτό θα πρέπει άµεσα, κύριε
Υπουργέ, να το αποσύρετε.
Και πέρα από όλα αυτά τα γεγονότα για τις τοπικές εφηµερίδες, είναι και θέµα διαφάνειας των διαγωνισµών, θέµα διαφάνειας των προκηρύξεων. Πολύ πιο εύκολα, κύριε Υπουργέ, διαβάζει ο κάτοικος της Καβάλας –από όπου προέρχοµαι- την τοπική εφηµερίδα, παρά να µπει στο διαδίκτυο να δει µια προκήρυξη, να δει έναν διαγωνισµό. Γι’ αυτό –πιστεύω µέχρι το απόγευµα στις 19.30’, που έχουµε την ονοµαστική ψηφοφορία- θα
ήθελα να ακούσω από το στόµα σας ότι αποσύρετε αυτό το
άρθρο.
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο –και τάχιστα, κύριε Πρόεδρε- στα
θετικά αυτού του νοµοσχεδίου. Η κατάργηση της εκκαθαριστικής
δήλωσης του ΦΠΑ είναι ένα από τα θετικά. Και µειώνει το κόστος
των επιχειρήσεων, αλλά µειώνει και το διοικητικό κόστος του ελληνικού κράτους.
Για το κλείδωµα του ΑΦΜ, συµφωνώ απόλυτα.
Όµως, θα πρέπει να βάλουµε στο νόµο –κύριε Υπουργέ, θέλω
να το ακούσετε αυτό- «οι ποινικά κολάσιµες πράξεις». Γιατί στην
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται, αλλά στο νόµο δεν αναφέρεται.
Γνώµη µου είναι ότι πρέπει να προστεθεί ότι η κατάργηση του
ΑΦΜ θα γίνεται µόνον σε ποινικά κολάσιµες πράξεις και όχι για
επουσιώδεις παραβάσεις. Εκεί µπορούµε να µην καταστρέφουµε
την επιχείρηση, να µην κλειδώνουµε την επιχείρηση. Πιστεύω ότι
εκεί µε πρόστιµα µπορούµε να τη φέρουµε στον ίδιο δρόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, απ’ ό,τι καταλαβαίνω ο χρόνος έχει κυλήσει.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
Ψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο και θέλω να πιστεύω ότι για
πρώτη φορά και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κάποια απ’ τα
άρθρα που είναι σωστά θα τα ψηφίσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Ντόλιο, θα σας
δώσω τον λόγο γιατί µου είπατε ότι θέλετε µόνο τρία λεπτά, για
να δώσουµε τον λόγο στην κ. Αυλωνίτου αµέσως µετά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για τυπικούς λόγους, για να αναφερθώ πολύ
σύντοµα σε δύο θετικές τροπολογίες.
Η µία αφορά τους σχολικούς φύλακες. Με την τροπολογία δίνουµε τη δυνατότητα να αναγνωριστεί, κατόπιν εξαγοράς, ως
συντάξιµος χρόνος ο χρόνος που απασχολήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, µέσω προγραµµάτων κατάρτισης, πριν από µερικά χρόνια. Επειδή ακούω κάποιες φήµες ή ενδοιασµούς ή ενστάσεις
«Γιατί δεν γίνεται και αλλού αυτό;», θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν άλλοι που να δούλεψαν ως ανασφάλιστοι στο δηµόσιο και
στη συνέχεια να µετετράπη η σύµβασή τους από ορισµένου σε
αορίστου χρόνου. Η επιβάρυνση για τον εργοδότη, που είναι ο
δήµος, θα καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως µε σαφήνεια δεσµεύτηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός
-κύριε Υπουργέ, ο αναπληρωτής σας, υποθέτω κατόπιν συνεννόησης µαζί σας- για να µην έχουµε προβλήµατα και µε τους δήµους. Αυτή είναι η µία τροπολογία.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τη δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών από περιφέρειες κυρίως, ίσως και κάποιους δήµους, προς τη ΔΕΗ. Στον ν.4278 υπάρχει µια διάταξη.
Δυστυχώς η ΔΕΗ µε την οποία προηγουµένως συναντηθήκαµε,
διαπίστωσε στη συνέχεια ότι υπάρχουν και άλλες ληξιπρόθεσµες
οφειλές από κάποιες περιφέρειες. Επίσης, µετά από συνεννόηση
µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών βελτιώνεται ακόµα
περισσότερο η διάταξη και περιλαµβάνονται µέσα στις οφειλές
φορέων της γενικής κυβέρνησης…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιο άρθρο είναι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε Μητρόπουλε, είναι το άρθρο 60 του ν.4278.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές θα καταλαµβάνουν την περίοδο
έως την 31-3-2014. Και εδώ καλύπτονται από τις πιστώσεις που
διατίθενται γι’ αυτόν τον λόγο και υποθέτω ότι αυτές οι δύο τροπολογίες τουλάχιστον µπορούν να ψηφιστούν οµόφωνα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ελένη Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απ’ ό,τι βλέπω, κρίνοντας και το
σηµερινό νοµοσχέδιο, οι φήµες τις οποίες κυκλοφορούσε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι τάχα το µνηµόνιο τελείωσε, αποδεικνύεται –πώς να το πω ευγενικά;- ότι είναι κάπως ανακριβείς. Δηλαδή,
ακούγοντας τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού και βλέποντας το σηµερινό νοµοσχέδιο είπα «Μπα, καµµία σχέση».
Ελπίζω να φροντίσετε, κύριε Υπουργέ, να ενηµερώσετε τον
κύριο Πρωθυπουργό για την οικονοµική κατάσταση της χώρας,
όπως προκύπτει από το σηµερινό σας νοµοσχέδιο, µπας και το
ακούσει ο άνθρωπος και δεν λέει ανακρίβειες. Γιατί µην περιµένετε να το ακούσει εδώ µέσα. Όπως είναι γνωστό, δεν πατάει
στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί συµπίληµα εφαρµοστικών διατάξεων που έχουν
να κάνουν µε όλες τις µνηµονιακές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Πέρασαν οι ευρωεκλογές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές, η Κυβέρνηση κορόιδεψε όσους κατάφερε να κοροϊδέψει και
τώρα τα κεφάλια όλοι µέσα ως την επόµενη εκλογική αναµέτρηση.
Ας δούµε τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο ποιος είναι ο στόχος
αυτού του µήνα. Κοιτάζοντας το άρθρο 221, παρατηρούµε ότι ο
στόχος αυτού του µήνα είναι τα ασφαλιστικά δικαιώµατα, τα επικουρικά ταµεία και τα εφάπαξ.
Πιο συγκεκριµένα, ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας, το ΤΕΑΠΑΣΑ, εντάσσεται υποχρεωτικά
στο ΕΤΕΑ, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριµένο ταµείο δεν είναι
ελλειµµατικό και παρά το γεγονός ότι το συγκεκριµένο ταµείο
δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό.
Υποτίθεται, κύριε Υπουργέ, ότι η συνένωση των επικουρικών
ταµείων αποσκοπεί στον περιορισµό των ελλειµµάτων. Ποια ελλείµµατα, άραγε, περιορίζετε στο ΤΕΑΠΑΣΑ που έχει πλεόνασµα;
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Πείτε την αλήθεια. Απλώς, βάζετε το χέρι στο πλεόνασµα. Δεν
είναι ελλειµµατικό το ταµείο που πάτε να σώσετε, είναι πλεονασµατικό και πάτε να το διαλύσετε.
Μας διαβεβαίωσε ο κ. Βρούτσης ότι το σύστηµα δεν ήταν διαλυµένο. Τώρα πάτε να το διαλύσετε. Είπε ακόµα ο κ. Βρούτσης,
«πετύχαµε πολλά στο ασφαλιστικό σύστηµα». Ναι, πετύχατε,
κύριε Υπουργέ: Πετύχατε τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστους, πετύχατε όσοι έχουν κάποια ασφάλιση να πληρώνουν περισσότερα
και να έχουν λιγότερες παροχές και πετύχατε ακόµα να λεηλατήσετε το µόχθο και τον κόπο των Ελλήνων εργαζοµένων.
Ας δούµε, λοιπόν, πώς λεηλατείται αυτός ο µόχθος και ο κόπος των Ελλήνων εργαζοµένων. Αν συνεχίσουµε στο ίδιο άρθρο,
τι βλέπουµε παρακάτω; Περικοπές στο µέρισµα και στο εφάπαξ
ποιων; Των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, αυτών που φρουρούν την πατρίδα, που εσείς τους χαϊδεύετε λεκτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είπε κάποιος συνοµιλητής- τους κλείνει το µάτι, αλλά την
ίδια στιγµή εσείς τους τα παίρνετε κανονικά. Και πώς τους τα
παίρνετε; Όταν αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν κάθε µήνα εισφορές, για να έχουν κάποια στιγµή κάποιο ικανοποιητικό ποσοστό
ανταπόδοσης, µε αυτή τη µέθοδο που κάνετε εσείς δεν πρόκειται
να έχουν.
Βέβαια, υπάρχει και το θέµα ότι υπήρξε κάποια απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Ο κ. Χαρδούβελης είχε ήδη δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει στα δικαστήρια το δικαίωµα να έχουν
λόγο στα ζητήµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής, παρά την αντίθετη
πρόβλεψη του Συντάγµατος.
Εσείς τις τρεις εξουσίες τις ενοποιείτε σε µία. Όταν, λοιπόν,
αυτές οι εξουσίες κάποια στιγµή θα ξαναγίνουν διακριτές –γιατί
θα ξαναγίνουν- σας λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα δικαιωθούν στα
δικαστήρια. Τότε, βέβαια, δεν θα είναι ο ίδιος Υπουργός, οπότε
τι τον νοιάζει; Εάν θέλατε να βοηθήσετε, θα προτιµούσα να
έβλεπα σε αυτό το νοµοσχέδιο κάποια πρόβλεψη για το πώς και
πότε θα επιστραφούν στους στρατιωτικούς τα παρανόµως κρατηθέντα χρήµατα. Δυστυχώς, όµως, το µόνο που βλέπω είναι µία
πρόβλεψη για το πώς θα γίνουν και άλλες αντισυνταγµατικές
κρατήσεις.
Θέλω να απαντήσω στον κ. Βρούτση, που δυστυχώς είναι
απών και µας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λαϊκίζει συνέχεια και χαρίζει και
τάζει και ρωτά πού θα βρούµε τα λεφτά. Εάν ήταν εδώ, θα του
έλεγα να πάρει ένα µπλοκάκι και να γράψει. Θα του πω να σκεφθεί ότι από την αρχή της χρονιάς σχεδόν, κύριε Υπουργέ που
είστε παρών, δύο δισεκατοµµύρια βεβαιωµένοι φόροι και πρόστιµα σε τράπεζες, σε διυλιστήρια, σε ιδιοκτήτες µέσων µαζικής
ενηµέρωσης, σε υποψήφιους αγοραστές δηµόσιων δασών και
σε άλλους ειδικά επιλεγµένους οικονοµικούς παράγοντες τα
έχετε χαρίσει. Από εκεί, λοιπόν, να βρείτε τα λεφτά.
Στόχος, βέβαια, των µνηµονίων δεν είναι η δηµοσιονοµική εξυγίανση. Στόχος είναι η φτωχοποίηση του λαού µε πρόσχηµα τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση, για να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένα
επιχειρηµατικά συµφέροντα. Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί απόλυτα το µνηµονιακό νοµοσχέδιο που µας φέρατε σήµερα εδώ.
Τέλος, στο έκτο µέρος του νοµοσχεδίου, τα άρθρα 223 έως
232 αλλάζουν τον τρόπο ελέγχου του «πόθεν έσχες», προσθέτοντας στον ν. 3213/2003 ακόµα τριάντα δύο κατηγορίες προσώπων που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν
έσχες». Επί της αρχής, δεν µπορώ να διαφωνήσω µε την επέκταση του ελέγχου «πόθεν έσχες» σε δηµόσιους λειτουργούς
που µέχρι τώρα δεν ελέγχονται. Υπάρχουν, όµως, δύο σηµαντικά
προβλήµατα, κύριε Υπουργέ, που θα πρέπει να τα αντιµετωπίσετε.
Το πρώτο αφορά την περίπτωση 19 της παραγράφου 1 του
άρθρου 223 περί ιδιοκτητών διαδικτυακών ενηµερωτικών µέσων,
όπου πρέπει να διατυπωθεί µε τρόπο που να µην υποχρεώνει σε
υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» κάθε Έλληνα που ανοίγει ένα
blog. Όπως είναι σήµερα διατυπωµένη η διάταξη, ακόµα και ο
κάτοχος σελίδας στο Facebook µπορεί να θεωρηθεί εκδότης αν
ανεβάσει ένα πολιτικό σχόλιο. Ο έλεγχος «πόθεν έσχες», λοιπόν,
δεν επιτρέπεται να γίνεται όργανο λογοκρισίας στο διαδίκτυο.
Τελειώνοντας, κύριοι Υπουργοί, θέλω να πω ότι στη σηµερινή
Βουλή υπάρχει σε εξέλιξη µία διαδικασία «πόθεν έσχες» που
αφορά τους Υπουργούς περασµένων κυβερνήσεων σε βάθος
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χρόνου. Αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, περιµένουµε να τη
δούµε στη Βουλή και την ώρα που πάει να ολοκληρωθεί και να
έρθει στη Βουλή, να ξέρουµε τι συµβαίνει, εσείς λέτε «Όχι, δεν
χρειάζεται, να αλλάξουµε αυτήν τη διαδικασία, να καθιερώσουµε
ένα άλλο, νέο σύστηµα «πόθεν έσχες»». Σας λέω, λοιπόν, ότι αν
οι καινούργιες διατάξεις κρίνονται αναγκαίες, ας εφαρµοστούν
από 1-1-2015, αλλά η σηµερινή επιτροπή πρέπει να συνεχιστεί,
πρέπει να ξέρουµε το τι συµβαίνει µε όλους αυτούς τους ελεγχόµενους πρώην Υπουργούς διαφόρων κυβερνήσεων.
Συνολικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε,
το νοµοσχέδιο δεν είναι αποδεκτό, αφού και η γενική του φιλοσοφία και η µόνιµη εφαρµογή της λιτότητας στην ελληνική κοινωνία µάς βρίσκει ριζικά αντίθετους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς σας ευχαριστούµε. Απλώς θέλω να σας ενηµερώσω, κυρία Αυλωνίτου, ότι
αν ρωτήσετε τον κ. Παπαδηµούλη ή τον κ. Δρίτσα, θα δείτε ότι η
επιτροπή συνεχίζει το έργο της, δεν σταµάτησε και ούτε θα σταµατήσει. Θα ολοκληρώσει τη διαδικασία περίπου µέχρι τον Σεπτέµβριο και τότε θα έχετε πλήρη εικόνα όλων όσων έπρεπε να
ελεγχθούν και ηλέγχθησαν. Και δεν σταµατάει ούτε σταµάτησε.
Το ξέρει και ο κ. Δρίτσας και ο κ. Παπαδηµούλης.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Θα το δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Κούβελα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η πρώτη φορά που τοποθετούµαι στο Τµήµα και ως
καινούργια Βουλευτής µπορώ να πω ότι καταλαβαίνω από πρώτο
χέρι τις στρεβλώσεις που έχουν προκληθεί στη λειτουργία και
στην ποιότητα της δηµοκρατίας µας από την εφαρµογή των µνηµονίων και των προγραµµάτων λιτότητας.
Εν µέσω θέρους, λοιπόν, και του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής λάβαµε προχθές ένα πακέτο εκατοντάδων σελίδων, επί του οποίου κληθήκαµε να συνεδριάσουµε µετά από
µία ηµέρα για να συζητήσουµε. Και όλα αυτά σε ποια Θερινά
Τµήµατα; Σε αυτά τα οποία, κανονικά και για να εξηγούµαστε,
ονοµάζονται Τµήµατα Διακοπής Εργασιών της Βουλής και που
φέτος συγκλήθηκαν όταν η Κυβέρνηση τον περασµένο Ιούνιο
έκλεισε αιφνιδιαστικά τη Βουλή, λόγω του ότι δεν θα υπήρχε νοµοθετική δραστηριότητα -έτσι µας είπατε τουλάχιστον- και άρα
δεν υπήρχει λόγος να συνεδριάζει η Ολοµέλεια.
Ωστόσο, εδώ, είµαστε στο πλέον δραστήριο και πολυπράγµον
Θερινό Τµήµα των τελευταίων δεκαετιών, όπου τα νοµοσχέδια
έρχονται το ένα µετά το άλλο και η Κυβέρνηση, µε σύνθεση που
έχει επιλεγεί προσεκτικά, κλείνει τις εκκρεµότητές της εν κρυπτώ
και χωρίς να έχει εσωτερικές αντιδράσεις, αφού ο κάθε Βουλευτής µπήκε στο Τµήµα στο οποίο αυτά που θα ψήφιζε θα δηµιουργούσαν τις µικρότερες δυνατές ενοχλήσεις στους ψηφοφόρους
του και αντιδράσεις από τον περίγυρό του.
Όπως είδαµε, βέβαια, λίγες µέρες µετά από το κλείσιµο της
Βουλής και τη µεταβίβαση της δικογραφίας για το θέµα των υποβρυχίων, ο λόγος του εσπευσµένου κλεισίµατος του Κοινοβουλίου ήταν για να δοθεί ασυλία για ακόµα µία φορά στους «ηµέτερους». Ο κόσµος, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, παρακολουθεί,
αξιολογεί και αγανακτεί.
Και ενώ, λοιπόν, ο µέσος Έλληνας πολίτης έχει υποστεί τροµερή φτωχοποίηση, όπως καταδεικνύουν, όχι τα δικά µας στοιχεία, αλλά της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της
Τράπεζας της Ελλάδας και έχει πληρώσει την κρίση που δεν δηµιούργησε ο ίδιος, σας παρακολουθεί να χρησιµοποιείτε ό,τι τεχνικό τερτίπι σας παρέχει η νοµοθεσία, για να διασώσετε τους
δικούς σας, αυτούς µε τους οποίους µαζί διαχειρίζεστε την εξουσία και αυτούς που ευθύνονται ακόµη παραπάνω για όσα ζούµε
σήµερα.
Ας πάµε, όµως, στα του νοµοσχεδίου. Ένα από τα πολλά θέµατα µε τo οποίo καταπιάνεστε στο νοµοσχέδιο είναι –εµµέσως
βέβαια- και ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διευθέτηση των «κόκκινων δανείων» που πρότεινε η Τράπεζα της Ελλάδας. Γι’ αυτό
το θέµα, εγκαίρως σας είχα καταθέσει ερώτηση, κύριε Υπουργέ,
για την οποία όµως, όπως είναι η συνήθης πρακτική της Κυβέρ-
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νησης, αλλά και ιδιαίτερα του Υπουργείου Οικονοµικών, ουδεµία
απάντηση λάβαµε. Τον συγκεκριµένο Κώδικα Δεοντολογίας της
Τράπεζας της Ελλάδας, εσείς τον προωθείτε ως λύση ενώ στα
δικά µας τα αυτιά ηχεί σχεδόν ως αστείο.
Ο τραπεζοκεντρικός και συνάµα ζηµιογόνος για την ελληνική
κοινωνία τρόπος που επιλέγει η ελληνική Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας να παρέµβουν στο ζήτηµα των «κόκκινων δανείων» καταδεικνύει γι’ ακόµη µία φορά το ποιοι εξυπηρετούνται
κατά προτεραιότητα από την πολιτική σας.
Εµείς από τη µεριά µας έχουµε επεξεργαστεί και δηµοσίως
διαβουλευτεί επάνω σε ένα σχέδιο διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων που θα λαµβάνει υπ’ όψιν του τις συνθήκες
της κάθε περίπτωσης χωριστά. Στον πυρήνα του έχει την ιδέα
της ελάφρυνσης της κοινωνίας από χρέη, τα οποία αδυνατεί στις
υφιστάµενες συνθήκες να εξυπηρετήσει.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
έχει ως αρχή τη δηµιουργία ενός ενδιάµεσου δηµόσιου φορέα
διαχείρισης ιδιωτικού χρέους που θα αναλάβει τη θεσµοθέτηση
και την εποπτεία της εφαρµογής ενός απλού, αποτελεσµατικού,
διαφανούς και κοινωνικά δίκαιου προγράµµατος ρύθµισης των
λεγόµενων κόκκινων δανείων. Το πρόγραµµα θα είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες διαβίωσης και στις πραγµατικές δυνατότητες αποπληρωµής των υποχρεώσεων των δανειοληπτών, το
οποίο θα είναι δυνατόν να επεκταθεί και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο, αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταµεία και τις ΔΕΚΟ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Τράπεζα της Ελλάδας, εκτός
από τα παραπάνω, σχετίζεται και µε ένα ακόµη ζήτηµα που
αφορά το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα και στο οποίο θα
ήθελα να αναφερθώ. Αναφέροµαι στο ζήτηµα του πολύπαθου
ασφαλιστικού, για το οποίο γίνονται ρυθµίσεις επί ρυθµίσεων,
αλλά τελικά ποτέ δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες για το πώς έφτασε
σε αυτή την κατάσταση.
Ο Αλέξης Μητρόπουλος αναφέρθηκε σε συγκεκριµένα νούµερα στην αρµόδια επιτροπή, φυσικά δεν πήρε απάντηση, παρά
µόνο τις φωνασκίες συναδέλφων Βουλευτών που µας ρωτούσαν
πού θα βρούµε τα λεφτά. Και επειδή αυτό το ερώτηµα έχουµε
κουραστεί να το απαντάµε πια, θα σας το αντιστρέψω. Πριν από
πολύ καιρό παρουσιάστηκε από τον πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Προβόπουλο η έκδοση µε τίτλο «Tο χρονικό
της µεγάλης κρίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος 2008-2013», το
οποίο ξέρετε τι λέει µέσα; Σας το διαβάζω κατά λέξη και περιµένω να µου απαντήσετε.
Στη σελίδα 107, στο κεφάλαιο 6. 3.1 αναφέρονται µεταξύ
άλλων, τα εξής: «Όµως, το καθαρό όφελος από την αναδιάρθρωση του χρέους µετριάστηκε σηµαντικά, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η µείωση της αξίας των οµολόγων που διακρατούσαν τα ασφαλιστικά ταµεία ή άλλοι φορείς, ύψους 16,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, δεν οδήγησε σε µείωση του χρέους, επειδή
επρόκειτο για ενδοκυβερνητικό χρέος».
Ερωτώ, λοιπόν, υπάρχουν ευθύνες για το PSI και την επιλογή
που έγινε τότε να «κουρευτούν» τα οµόλογα των ασφαλιστικών
ταµείων, παρ’ ότι, όπως παραδέχτηκε και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο κ. Προβόπουλος, κανένα όφελος δεν υπήρξε από αυτά
σε σχέση µε το δηµόσιο χρέος, την ίδια στιγµή που τα ταµεία ζηµιώθηκαν µε 16 δισεκατοµµύρια ευρώ; Αυτά τα λεφτά θα τα
βρούµε κάπου κύριοι της συγκυβέρνησης; Εάν δεν υπάρχουν ευθύνες να µας το πείτε, για να ξέρουµε ότι το µηδέν εις το πηλίκον
ήταν η επιλογή σας. Αλλά να το ξέρουν και οι συνταξιούχοι και
να γνωρίζουν γιατί το ασφαλιστικό σύστηµα είναι υπό κατάρρευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και αν έχει κάποιος το σθένος, ας ανέβει στο Βήµα και ας µας
πει ότι ούτε η τότε κυβέρνηση ούτε η Τράπεζα της Ελλάδας γνώριζαν ότι το χρέος των ταµείων ήταν ενδοκυβερνητικό και άρα
δεν θα µετρούσε. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εσείς πασχίζετε να πείσετε τους πολίτες ότι κάτι
έχετε καταφέρει. Όµως, η πολιτική που ακολουθείτε, είναι αδιέξοδη. Άλλωστε πλέον αναγκάζονται να το παραδεχθούν και οι
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εταίροι σας.
Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην τελευταία µελέτη που δηµοσιοποίησε στις 22 Ιουλίου παραδέχεται ότι η Ελλάδα µπορεί,
όπως και πολλές άλλες χώρες που είχαν προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, να έχει προσαρµόσει τα δηµοσιονοµικά
της, αλλά είναι και η µοναδική χώρα της οποίας η οικονοµία είναι
ακόµη εκτροχιασµένη και βαδίζει µε µαθηµατική ακρίβεια στα
βράχια.
Σας επαναλαµβάνω ότι δεν τα λέµε εµείς, τα λέει το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, όταν παραδέχεται ότι στη χώρα µας η τεράστια ανεργία και οι αλλεπάλληλες µειώσεις µισθών επέφεραν
µείωση της παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς το παραγόµενο προϊόν έπεσε περισσότερο από την απασχόληση, συµπαρασύροντας την οικονοµία σε ανακυκλούµενη ύφεση.
Σε µια περίοδο που όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν καταφέρει
να ανακτήσουν κοµµάτι των χαµένων µισθών, των θέσεων εργασίας και των εξαγωγών τους, εµείς ακόµα βρισκόµαστε σε ένα
σπιράλ ύφεσης και αποεπένδυσης και έχουµε ακόµη και σήµερα
το µεγαλύτερο έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Αυτά έχουν πετύχει οι πολιτικές σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης.
Όµως, η απάντηση είναι η χάραξη και η εφαρµογή αναπτυξιακών πολιτικών, επανεκκίνηση της οικονοµίας, τόνωση της ζήτησης και της απασχόλησης και αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου. Η ελληνική οικονοµία χρειάζεται ένα θετικό σοκ για να µπορέσει να επανεκκινήσει και να βγει από τον φαύλο κύκλο στον
οποίο την έχετε υποχρεώσει. Ό,τι και να µας λέτε σ’ αυτήν την
Αίθουσα ξέρουµε -και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά- ότι οι µνηµονιακές πολιτικές είναι εκ φύσεως υφεσιακές και καταστροφικές.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, µε βάση το µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο, θα µπορέσουµε να έχουµε στην Ελλάδα ανάπτυξη; Η
απάντηση είναι «όχι» και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί αυτό είναι
κόντρα στη συνολική λογική της εσωτερικής υποτίµησης που
υπηρετούν οι εν λόγω πολιτικές.
Κλείνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στο
ζήτηµα της Αργεντινής που τόσο πολύ σας απασχόλησε και συνεχίζει να σας απασχολεί. Αν µπορούµε να βγάλουµε δύο συµπεράσµατα απ’ αυτήν την υπόθεση, αυτά είναι τα εξής: Επιτέλους θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες διεθνώς για τη δηµιουργία νοµικού καθεστώτος προστασίας των δανειοληπτών και
όχι των πιστωτών και φυσικά δεν µπορούν τα δικαστήρια στην
Αµερική και στην Αγγλία µε ευνοϊκό για τους πιστωτές δίκαιο να
αποφασίζουν για την τύχη άλλων κρατών.
Προς θεού, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και της Συµπολίτευσης, όχι άλλη «αργεντινολογία» και όχι άλλη διαστρέβλωση
των ιστορικών γεγονότων και των δεδοµένων. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε το ολόιδιο πακέτο πολιτικών που εφαρµόζεται
και στη χώρα µας ήταν αυτό που χρεοκόπησε την Αργεντινή το
2001 και όχι η οποιαδήποτε κυβέρνηση µε προοδευτικό αριστερό
πρόσηµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αλλά ξέρετε τι είναι αυτό που σας ενοχλεί περισσότερο στο
παράδειγµα της Αργεντινής; Ότι όσα ψέµατα και να πείτε, όσο
κι αν τα κανάλια σας παίζουν εικόνες του 2001 λέγοντας ότι είναι
από προχθές, ο κόσµος στην Αργεντινή βγήκε στους δρόµους
να στηρίξει την αργεντίνικη κυβέρνηση για τη στάση της. Εδώ
εσάς ποιος πολίτης σας έχει επευφηµήσει για όλα αυτά που κάνετε; Κανείς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν πρόκειται να
συµβεί, παρά µόνο την ηµέρα που επιτέλους θα παραδώσετε την
εξουσία, γιατί ο κόσµος πλέον ξέρει ότι δεν σας απασχολούν τα
συµφέροντα των πολλών. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά και αυτό
ακριβώς δείχνει την αναντιστοιχία της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας µε την κοινωνική πλειοψηφία που διαµορφώνεται εκεί
έξω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλάκης Νικόλαος.
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Εσείς δεν µιλάτε για πρώτη φορά, άρα θα είστε ακριβής. Ήµασταν όλοι ευγενείς µε την κυρία, γιατί µίλησε για πρώτη φορά.
Ήταν πάρα πολύ καλή και ευπρεπής.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν και εξαιρετική, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε ολοκληρωµένα και όχι αποσπασµατικά σε ένα ακόµη µνηµονιακό πολυνοµοσχέδιο «σκούπα» πρέπει να εξετάσουµε σε ποια κατάσταση
και σε ποια συγκυρία βρισκόµαστε. Πρέπει κάποια στιγµή να κάνουµε κι έναν απολογισµό και να δούµε όλα αυτά που ψηφίσατε
τα τελευταία χρόνια τι αποτελέσµατα είχαν στην κοινωνία µας
και στους ανθρώπους αυτής της χώρας.
Θυµίζω µερικά απ’ αυτά: ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, τρία
εκατοµµύρια συµπολίτες µας ανασφάλιστοι, τρία εκατοµµύρια
επτακόσιες χιλιάδες στα όρια της φτώχειας, διακόσιες χιλιάδες
µετανάστες, πάνω από διακόσιες χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις κλείσανε, νοικοκυριά χωρίς ρεύµα κ.λπ..
Άραγε, σε ποια χώρα της Ευρώπης έχει γίνει τόσο µεγάλη καταστροφή; Βέβαια, σύµφωνα µε το νέο Υπουργό Οικονοµικών το
πολύ δηµοσιονοµικό ξύλο το φάγαµε. Συνεπώς, πρέπει τώρα να
δούµε αν αντέχουµε κι άλλο ξύλο. Το λίγο τώρα, το εύκολο, αφού
τα δύσκολα πέρασαν και τα µνηµόνια τελειώνουν.
Οµολογείτε έτσι και µε τον πλέον επίσηµο τρόπο ότι ο ελληνικός λαός για να συµµορφωθεί έφαγε και πρέπει να φάει κι άλλο
ξύλο. Και µη βιαστείτε να µου πείτε ότι παίζουµε µε τις λέξεις,
γιατί µεγαλύτερο ξύλο από τη βία της φτώχειας, της ανεργίας,
της εξαθλίωσης και της απόγνωσης που απλόχερα µοίρασαν στο
λαό µας οι πολιτικές σας δεν υπάρχει, δίχως να παραγνωρίζουµε
και την άγρια καταστολή των εργατικών και λαϊκών κινητοποιήσεων όλα τα τελευταία χρόνια.
Το περίφηµο κυβερνητικό success story στην ουσία δεν υφίσταται και έχει στεφτεί µε πλήρη αποτυχία. Έτσι, επιχειρείτε να
δηµιουργήσετε νέους φόβους και καινούργιους «δράκους», επαναλαµβάνοντας χιλιοειπωµένα επιχειρήµατα που στερούνται πολιτικής σοβαρότητας και φτάνουν στα όρια του επικίνδυνου
κυβερνητικού λαϊκισµού.
Όµως, η κοινωνία εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές επιπτώσεις των πολιτικών σας χωρίς κάποιο σηµάδι πραγµατικής βελτίωσης. Ο καθηµερινός κόσµος στενάζει και κάνει κτήµα του ότι
µε τις πολιτικές αυτές δεν υπάρχει έξοδος από την κρίση παρά
ένα σισύφειο δράµα χωρίς τέλος. Ο λαός, όµως, νοµίζω ότι το
έχει καταλάβει.
Οι ευρωεκλογές έστειλαν το πρώτο µήνυµα και οι δικές σας
αγωνιώδεις προσπάθειες να συµπτύξετε αυτές τις τελευταίες
µέρες λειτουργίας του Κοινοβουλίου τις µνηµονιακές -και όχι
µόνο- εκκρεµότητες δείχνουν τον πανικό σας, αλλά κυρίως ότι
έχετε συνειδητοποιήσει την πολιτική ανατροπή που έρχεται.
Τα ερωτήµατα πλέον µπαίνουν µε εµφατικό τρόπο και ζητούν
επιτακτικές απαντήσεις. Ακολουθούµε πολιτικές που ωφελούν τη
µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, που ενώνουν το λαό ή που εξυπηρετούν τα συµφέροντα των λίγων, το µεγάλο κεφάλαιο και τα
κάθε είδους παρασιτικά αρπακτικά;
Ακολουθούµε πολιτικές που συνεχίζουν την καταστρεπτική λιτότητα, εξαερώνοντας και τα τελευταία ίχνη της παραγωγικής
βάσης της χώρας, διαλύοντας την οικονοµία ή ακολουθούµε πολιτικές ανάπτυξης και ανακούφισης µε κοινωνικά χαρακτηριστικά;
Συνεχίζουµε να εκφοβίζουµε και να τροµοκρατούµε τον κόσµο
ή τον ωθούµε να γίνει πρωταγωνιστής σε µια προοδευτική αλλαγή για την ανόρθωση της κοινωνίας µας και της χώρας µας;
Έρχοµαι στα του νοµοσχεδίου τώρα. Για άλλη µια φορά ένα
νοµοσχέδιο σχεδόν πεντακοσίων σελίδων µε πάνω από διακόσια
τριάντα άρθρα από µόνο του και ανεξάρτητα από το περιεχόµενό
του και µάλιστα στο Β’ Θερινό Τµήµα συνιστά µια άγρια κακοποίηση της δηµοκρατίας και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Στην ουσία, όµως, θα αυτοπεριοριστώ στα άρθρα που αφορούν τα θέµατα του Υπουργείου Υγείας, υπογραµµίζοντας για
ακόµα µια φορά ότι τόσο σηµαντικά ζητήµατα, όπως το ζήτηµα

1972

της υγείας του λαού, αντί να αντιµετωπιστεί συνολικά και σφαιρικά µε γνώµονα το κοινωνικό και δηµόσιο συµφέρον, αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά µε άρθρα σε άσχετα νοµοσχέδια,
τροπολογίες και πάντα µε συνέπεια την τήρηση των µνηµονιακών
δεσµεύσεων.
Στο άρθρο 216 για άλλη µια φορά ο φαρµακευτικός κλάδος
της χώρας µας µπαίνει στο στόχαστρο, µε πρώτο και κύριο το
συνδικαλιστικό τους όργανο, τους φαρµακευτικούς συλλόγους.
Ήδη από το προηγούµενο διάστηµα παρακολουθήσαµε µία διαδικασία υποβάθµισης των λειτουργιών των φαρµακευτικών συλλόγων. Οι φαρµακευτικοί σύλλογοι είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και βάσει του καταστατικού τους αλλά και της νοµοθεσίας έχουν γνωµοδοτικό ρόλο απέναντι στο κράτος και αποτελούν το µέσο ελέγχου της διοίκησης.
Με το άρθρο 216 έρχεστε να τους αφαιρέσετε και την τελευταία αρµοδιότητα που τους έχει αποµείνει, τη γνωµοδότηση του
κάθε φαρµακευτικού συλλόγου για την έκδοση νέων αδειών
ιδρύσεων φαρµακείων στην περιοχή τους. Οδηγείτε στην αποψίλωση του θεσµικού τους ρόλου, απονευρώνοντας και οδηγώντας τα τελικά σε ουσιαστική κατάργηση, την ίδια µέρα που ψηφίσατε τη φωτογραφική τροπολογία για την αλλαγή σύστασης
του Συµβουλίου του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου, αυξάνοντας τους Αντιπροέδρους από δύο σε τρεις, θέλοντας να
εξυπηρετήσετε τι; Από τη µια αφαιρείτε αρµοδιότητες από τους
συλλόγους και από την άλλη απονέµετε αυθαίρετα συνδικαλιστικά δικαιώµατα, δηµιουργώντας οξείες αντιφάσεις και ερωτηµατικά.
Ενδεικτικό της βιασύνης και της προχειρότητας που σας διακρίνει είναι ότι η παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου επανήλθε και
σαν άρθρο 3 τροπολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Η παράγραφος αυτή δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να τροποποιεί τα παραρτήµατα Α και Β του π.δ 84/2011.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, κλείνω.
Στο άρθρο 219 είναι θετική νοµίζω η βελτίωση που έγινε, έστω
και την τελευταία στιγµή.
Εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο στην ολότητά του, γιατί
και αυτό κινείται µέσα στην ίδια νεοφιλελεύθερη λογική, στην πολιτική της λιτότητας που βιώνει η κοινωνία µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Μπόλαρη.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι περίεργο το πόσο απασχόλησε τις διαδικασίες αυτών
των ηµερών η συζήτηση για την Αργεντινή και πέρασε απαρατήρητο ένα άλλο success story: η επίσκεψη Γιούνκερ στην Ελλάδα.
Ποια ήταν τα αποτελέσµατα αυτής της επίσκεψης;
Προσδοκούσατε κάποια επιµήκυνση, κάποια ελάφρυνση. Ξέραµε ότι ακόµα κι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα σήµαινε πενήντα
χρόνια επιπλέον εποπτείας. Παρ’ όλα αυτά, δεν λέτε τίποτα για
αυτήν την επίσκεψη. Ξέρετε γιατί; Γιατί ο κ. Γιούνκερ είπε κάποιες αλήθειες. Είπε ότι η κατάσταση παραµένει ακόµη εύθραυστη. Είπε ότι υπάρχουν έκτακτα γεγονότα που µπορούν να
απειλήσουν, σαν αυτά που συµβαίνουν στη Ρωσία, στην Ουκρανία και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής
Μεσογείου.
Δεν ασχολείστε, λοιπόν, µε αυτά. Πετάτε την µπάλα στη Λατινική Αµερική. Δεν µαθαίνετε τίποτα από τα συµπεράσµατα αυτών
των χωρών και κρύβετε την πραγµατική χρεοκοπία της πολιτικής
σας και των ανθρώπων, Ελλήνων και µεταναστών, που ζουν σε
αυτήν τη χώρα.
Όσον αφορά τη φορολογία, µιλάτε για τον ΕΝΦΙΑ και για κάποια λάθη. Ποια λάθη ακριβώς; Είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι
τι σηµαίνει αυτός ο φόρος. Να σας θυµίσω κάτι: Πέρυσι τέτοια
εποχή, όταν βάζατε το λουκέτο στην ΕΡΤ, ο κ. Βορίδης, ο νυν
Υπουργός Υγείας και τότε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µας
έλεγε ότι η ΕΡΤ ήταν κερδοφόρα επειδή ο λαός πλήρωνε ένα χαράτσι γι’ αυτήν. Το χαράτσι της ΝΕΡΙΤ µπορείτε να µας πείτε πώς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

εξηγείται; Έχουµε στον κάθε λογαριασµό της ΔΕΗ χαράτσι της
ΝΕΡΙΤ πέρα από τον ΕΝΦΙΑ, πέρα από το αφορολόγητο που καταργήσατε, πέρα από τις αποδείξεις που αφαιρείτε, πέρα από τη
βαριά φορολογία που βάζετε στη µικρή και µεσαία ιδιοκτησία.
Διότι στην Ελλάδα, µε το συγκεκριµένο πολιτικό σύστηµα που
υπήρχε, η µόνη δυνατότητα ένας εργαζόµενος να νιώθει ότι αποταµιεύει ήταν η απόκτηση ενός σπιτιού. Κι έρχεστε, ακόµα και σε
αυτό να πετύχετε αυτό που λέµε εµείς οι µαρξιστές «συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου».
Στην αιτιολογική έκθεση τα λέτε όλα: Εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς, προϊόντων, εργασίας και κεφαλαίου. Δηµιουργία ενός
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε χαµηλό γραφειοκρατικό κόστος. Προστασία επενδυτών. Για αυτό, κύριοι της συγκυβέρνησης, φέρατε όλα τα νοµοσχέδια για το χωροταξικό, για το
ρυθµιστικό, για την απλούστευση των τουριστικών διαδικασιών,
για τα δάση. Γι’ αυτό δίνετε τον Κάκαβο στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ». Αυτός είναι ο τρόπος που εννοείτε τις διαρθρωτικές αλλαγές: Εσωτερική υποτίµηση, θωράκιση αυτής της εσωτερικής
υποτίµησης µε την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, κατάργηση του κοινωνικού ελληνικού κράτους και εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Και τολµάει να έρχεται εδώ ο κ. Βρούτσης και να εγκαλεί την
Αριστερά για τη στάση της απέναντι στο ασφαλιστικό. Μα, είναι
δυνατόν; Τόσων χρόνων εισφορές δόθηκαν άτοκα δάνεια για
τους βιοµήχανους. Κι έρχεστε σήµερα και τους κάνετε δώρο τις
εργοδοτικές εισφορές. Έρχεστε σε αυτό το νοµοσχέδιο –και δεν
είναι µόνο το ταµείο των ενστόλων, είναι συνολικά το τι σχεδιάζετε για τις επικουρικές συντάξεις- και βάζετε στην παράγραφο
5 στο άρθρο 221 όπου –άκουσον, άκουσον- όποιο διοικητικό συµβούλιο δεν τηρεί τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, θα παύεται
αυτοδικαίως εντός επτά ηµερών. Δεν είχαµε ψευδαισθήσεις για
το πώς εννοείτε τη δηµοκρατία. Το να περνάει όµως σε νοµοθέτηµα η παύση διοικητικού συµβουλίου «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» για τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος ξεπερνάει κάθε
όριο.
Επιπλέον, θέλω να µας εξηγήσετε: Τι ακριβώς σηµαίνει αυτή
η ρήτρα του αξιοµάχου. Πώς την προσδιορίζετε;
Αν τη µεταφέρετε σ’ έναν άλλον κλάδο -στους γιατρούς, στους
νοσηλευτές - πώς θα την προσδιορίσετε; Έρχεται και ο κύριος
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και υπερασπίζεται την ποσόστωση στην αξιολόγηση ως ρήτρα βελτίωσης. Πώς; Εγκαλείτε
και τον συνάδελφο κ. Μητρόπουλο, όταν σας λέει για στίγµα.
Ξέρετε γιατί τις φέρατε αυτές τις ψιλοβελτιώσεις; Γιατί βρεθήκατε αντιµέτωποι µ’ ένα µαζικό κίνηµα ανυπακοής των δηµοσίων υπαλλήλων. Οι δυσχέρειες, για τις οποίες µίλησε ο κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι στο
δηµόσιο συλλογικά δεν µπήκαν στο ζήτηµα αυτής της αξιολόγησης, που δεν έχει καµµία προϋπόθεση, διότι όταν δεν υπάρχουν
κοινωνικές δαπάνες, όταν σ’ έναν όροφο σαράντα ασθενείς πρέπει να αντιµετωπίζονται από µία νοσηλεύτρια, δεν µπορείτε να
την αξιολογήσετε, όσο αξιόµαχο και αν έχει αυτή.
Τελειώνοντας, δυσκολεύεστε πραγµατικά να αντιµετωπίσετε
το βουβό κλίµα οργής που µπήκε και µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα,
όπως και τα πραγµατικά γεγονότα αντίστασης και αλληλεγγύης
που συµβαίνουν στην κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, διαβάζοντας πολύ προσεκτικά τη συνέντευξή σας και ακούγοντάς σας εχθές, σ’ ένα
πράγµα θα συµφωνήσουµε µαζί σας: Πραγµατικά, αυτή η χώρα
έχει ανεκµετάλλευτες πηγές και ανεκµετάλλευτες αξίες, πλουτοπαραγωγικό πλούτο και όντως δεν είναι σαν µια παρηκµασµένη αστική οικογένεια που πουλάει τ’ ασηµικά της. Έχει πολύ
µεγάλες δυνατότητες. Δεν θα επιτρέψουµε να τις καταστρέψετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Βουδούρη,
όπως ενηµερωθήκατε, έχετε οριστεί Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Άρα, θα µιλήσετε στη σειρά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Τώρα θα πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Μπορώ να µιλήσω ως Κοινοβου-
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λευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Στη σειρά σας.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Απλώς,
κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ενηµερώσω ότι γίνονται δεκτές οι
παρακάτω τροπολογίες, τις οποίες θα αναφέρω: Η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1703 και ειδικό αριθµό 272, η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1713 και ειδικό αριθµό 279, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1714 και ειδικό αριθµό 280 και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1715 και ειδικό αριθµό 281.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν είναι
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί;
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο. Τι έγινε πάλι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε µε, κύριε Πρόεδρε. Εδώ
µας ανακοινώνει ότι κάνει αποδεκτές ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών τροπολογίες από Βουλευτές.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπουργικές είναι αυτές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καινούργιες;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κατατεθειµένες είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατατεθειµένες τις κάνετε δεκτές. Είναι προφανές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κακό είναι κι αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε. Εάν τις κατέθεσε, είναι προφανές ότι θα τις κάνει δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τέλος πάντων, πήρατε τον λόγο έτσι. Αφήστε το τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, µα σ’ αυτήν την περίπτωση,
επειδή δεν ξέρει ο κύριος Υπουργός, µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αφήστε αυτό το θέµα,
κύριε Λαφαζάνη.
Κύριε Μητρόπουλε, θέλετε τον λόγο;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εάν είναι βουλευτικές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, διευκρινίστηκε. Σας το είπε και ο κ. Μητρόπουλος. Μη συνεχίζετε.
Δεν χρειάζεται να ξέρετε πάντα. Θα µάθετε, όταν πρέπει. Πάντα
πρέπει να ξέρετε; Θα ενηµερωθείτε.
Ο κ. Βουδούρης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, έχει τον
λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα εδώ να εκθέσω τις θέσεις της
πολιτική κίνησης «Κοινωνία Πρώτα» σχετικά µ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Άκουσα προσεκτικά τις εισηγήσεις των εισηγητών του κυβερνητικού νοµοσχεδίου, των εισηγητών της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ.
Μου έκανε εντύπωση το εξής: Δεν µίλησαν για το περιεχόµενο
του νοµοσχεδίου. Συγκεκριµένα, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ξεκίνησε µιλώντας επί δύο λεπτά για το πόσο κακά ψήφισε ο λαός το 2009 και πόσο καλύτερα θα ήταν εάν η Νέα
Δηµοκρατία είχε κερδίσει αυτές τις εκλογές. Συνέχισε επί έξι
λεπτά µιλώντας για την Αργεντινή. Κατόπιν, επί τέσσερα λεπτά
στιγµάτισε την Αντιπολίτευση, λέγοντας πόσο κακή είναι. Τέλος,
τα τρία τελευταία λεπτά απαρίθµησε τα κεφάλαια του νοµοσχεδίου, χωρίς όµως να µπει σε µία αξιολόγηση επί της ουσίας και
κλείνοντας µε τη διατύπωση –αναφέρω επί λέξει- «ναι, όλα αυτά
είναι οι απαιτήσεις της τρόικας, αλλά είναι κρίµα που δεν έγιναν
νωρίτερα». Εύλογα, βεβαίως, αναρωτιέται κανείς ποιος δεν τα
έκανε νωρίτερα, ενώ µπορούσε να τα κάνει νωρίτερα.
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στα επτά πρώτα λεπτά της οµιλίας
του µίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο έβδοµο λεπτό εξέφρασε τη λύπη
του διότι η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα όπου δεν καταφέραµε
να συνεννοηθούµε όλες οι πολιτικές δυνάµεις γι’ αυτό το οποίο
έπρεπε να γίνει. Και έχει δίκιο. Όντως δεν καταφέραµε να συνεννοηθούµε για το ξεπούληµα των αιγιαλών, των δασών, των ιστορικών µνηµείων κ.ο.κ.. Δεν καταφέραµε να συνεννοηθούµε για
την ατιµωρησία η οποία προδιαγράφεται για τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν καταφέραµε να συνεννοηθούµε για τους πλειστηρια-
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σµούς πρώτης κατοικίας, για το φορολογικό που συντρίβει τη µικροµεσαία τάξη κ.ο.κ..
Όµως, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έκανε και µία αυτοκριτική.
Είπε: «Και το κόµµα µου, το ΠΑΣΟΚ, στο παρελθόν έχει συµβάλει
σε αυτήν την κατάσταση µε τον λαϊκισµό του». Υποθέτω ότι αναφερόταν, µεταξύ άλλων, και σε ορισµένες δεσµεύσεις αυτού του
κόµµατος το 2009, βάσει των οποίων συγκέντρωσε την πολύ µεγάλη πλειοψηφία του 44%, για δικαιότερη αναδιανοµή του πλούτου, για την καταπολέµηση του πελατειακού συστήµατος µε έναν
δικαιότερο εκλογικό νόµο, µε ένα δηµόσιο µε διαφάνεια και αξιοκρατία. Ήταν βεβαίως µία εποχή που ο επικεφαλής αυτού του
κόµµατος –αν θυµόσαστε- έλεγε: Σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα.
Σοσιαλισµό βεβαίως δεν είδαµε ούτε για δείγµα. Επικράτησε το
δεύτερο σκέλος αυτού του διλήµµατος.
Και όντως ίσως ήταν πολύ λαϊκίστικα αυτά τα συνθήµατα. Ευτυχώς όλα αυτά είναι «περασµένα-ξεχασµένα»! Ευτυχώς τώρα
το ΠΑΣΟΚ έβαλε µυαλό και στηρίζει την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας!
Στο δωδέκατο λεπτό χωρίς να εισέλθει στο περιεχόµενο του
νοµοσχεδίου –το τονίζω- άρχισε να αντικρούει τις κριτικές της
Αντιπολίτευσης. Συγκράτησα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την υπεράσπιση των ΣΔΙΤ. Ανέτρεξα στον νόµο που ψηφίστηκε το 2005,
όπου διαπίστωσα, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς, ότι το ίδιο το
ΠΑΣΟΚ είχε καταψηφίσει αυτόν τον νόµο των ΣΔΙΤ. Σήµερα, βεβαίως, υπερασπίζεται την εφαρµογή του, στο πλαίσιο της δικοµµατικής κυβέρνησης. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ έκλεισε λέγοντας:
«Δεν θα µπω στο ζήτηµα του ασφαλιστικού διότι δεν υπάρχει
χρόνος».
Είναι εντυπωσιακό! Είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι κατανοητό.
Δεν µπορεί και δεν θέλει η Κυβέρνηση να επικεντρώσει στην
ουσία του νοµοσχεδίου, διότι κατά την άποψή µου πάσχει από
αυτό το οποίο θα λέγαµε στην ψυχιατρική ορολογία «διπλή προσωπικότητα». Ο λόγος της πάει προς µία κατεύθυνση. Η πράξη
της πάει προς την αντίθετη.
Τι πράττει κατ’ αρχάς η Κυβέρνηση σταθερά; Εφαρµόζει τη
νεοφιλελεύθερη πολιτική µε το γνωστό τρίπτυχο: «συρρίκνωση
του κοινωνικού κράτους, απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και ιδιωτικοποίηση των πάντων». Μετά από τις κρατικές επιχειρήσεις, σώθηκαν αυτές οι κρατικές υπηρεσίες, σειρά έχουν
οι παραλίες, τα δάση, τα νησιά κ.ο.κ.. Αυτό συνεχίζει και κάνει το
νέο νοµοσχέδιο, µε τη µείωση ή και την κατάργηση των επικουρικών συντάξεων -που περιέχεται µέσα στο νοµοσχέδιο-, την
προετοιµασία της ιδιωτικοποίησης των αιγιαλών που δεν µπόρεσε να περάσει η Κυβέρνηση τις προηγούµενες εβδοµάδες,
αλλά προετοιµάζεται βεβαίως για το φθινόπωρο κ.ο.κ..
Τι λέει η Κυβέρνηση; Λέει ότι τα επώδυνα µέτρα τέλειωσαν, ότι
δεν πρόκειται να πάρει νέα µέτρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε πόσες φορές ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός
Οικονοµικών έχουν επαναλάβει το «όχι νέα µέτρα»; Κάθισα και
έκανα µια πολύ σύντοµη καταγραφή. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά γιατί νοµίζω ότι έχει ενδιαφέρον.
Ξεκινάει από το 2011, όταν ο κ. Βενιζέλος δήλωνε «δεν τίθεται
ζήτηµα να τεθούν πρόσθετα εισπρακτικού χαρακτήρα µέτρα».
Συνεχίζεται το 2012 µε τον κ. Σαµαρά να δηλώνει «όχι σε νέα
µέτρα εντός του 2012, όχι σε οριζόντια µέτρα για την εξεύρεση
των 11,5 δισεκατοµµυρίων». Θυµάστε ότι ακολούθησε µετά το
τρίτο µνηµόνιο κ.ο.κ.. Αυτή η καταγραφή συνεχίζεται µέχρι και
το 2013, όπου ο Πρωθυπουργός είπε το εξής –χαριτωµένο κατ’
εµέ- «αν πάρουµε νέα µέτρα, θα πέσουµε και δεν θα ξανασηκωθούµε».
Το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής. Όποιος θέλει µπορεί
να το προµηθευτεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Βουδούρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή η Κυβέρνηση, αγαπητοί συνάδελφοι, πορεύεται µε ένα
σταθερό σχέδιο, το οποίο διαχωρίζει από τη µια πλευρά την πολιτική που εφαρµόζεται και από την άλλη πλευρά την επικοινωνιακή διαχείριση αυτής της πολιτικής. Η πολιτική βέβαια δεν
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αλλάζει, είναι σταθερή. Συνεπώς είναι λογικό να αποφεύγει να
µιλάει η Κυβέρνηση και οι εισηγητές του νοµοσχεδίου για την
ουσία του.
Η επικοινωνιακή διαχείριση επιτάσσει να προσπαθεί να µιλάει
για οτιδήποτε άλλο, βλέπε Αργεντινή, έστω και αν όσα λέει είναι
εντελώς αβάσιµα και να επαναλαµβάνει αδιάκοπα ότι τώρα όλα
βελτιώνονται. Αυτό µου φέρνει στο νου τη φράση του Μπρεχτ,
ίσως την ξέρετε, «οι χορτάτοι µιλούν στους πεινασµένους για τις
µεγάλες εποχές που θα έρθουν».
Όµως ας πούµε δύο λόγια για την Αργεντινή. Εγώ δεν είµαι
θιασώτης κανενός µοντέλου, ούτε του µοντέλου της Αργεντινής
ούτε της Γερµανίας ούτε της Αµερικής. Όµως είναι σηµαντικό
να κάνουµε κάποιες διαπιστώσεις, ψύχραιµα. Τι έγινε στην Αργεντινή; Το τι έγινε µπορούµε να το συµπεράνουµε από αυτό το
απλό σχεδιάγραµµα.
Το 2001 όντως η Αργεντινή χρεοκόπησε και µέσα σε µια δεκαετία, µε την πολιτική που εφάρµοσε η τότε κυβέρνηση, το ΑΕΠ
κατά κεφαλή διπλασιάστηκε. Πώς χρεοκόπησε η Αργεντινή; Χρεοκόπησε εφαρµόζοντας την πολιτική του ΔΝΤ. Είναι γνωστό.
Βγήκε από την κρίση και µάλιστα χωρίς να βγει στις αγορές.
Σήµερα υπάρχει πρόβληµα; Ναι, υπάρχει. Γιατί υπάρχει πρόβληµα; Γιατί κάποιοι θέλουν να χρεοκοπήσουν την Αργεντινή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να µου δώσετε λίγα λεπτά παραπάνω για να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα είναι όντως λίγα
λεπτά, δύο τρία, όχι παραπάνω. Γιατί µετά, όπως ξέρετε, είναι
ακόµα να µιλήσουν άλλοι τριάντα συνάδελφοι.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Θα κάνω πρώτα µια διαπίστωση.
Σήµερα διάβαζα στις ειδήσεις ότι το χρηµατιστήριο της Αργεντινής, µετά τις αποφάσεις της κυβέρνησής της, ανέβηκε. Αυτό
είναι παράδοξο βέβαια για µια χώρα η οποία χρεοκοπεί. Επίσης
διαβάζω ότι γίνονται µαζικές διαδηλώσεις πολιτών για να υποστηρίξουν αυτή την Κυβέρνηση που υποτίθεται ότι χρεοκόπησε
την Αργεντινή.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Η ελληνική Κυβέρνηση τι θα ήθελε;
Θα ήθελε να έχει υποκύψει η Αργεντινή στα αρπακτικά που αγόρασαν, παραδείγµατος χάριν οµόλογα 2 δολαρίων και τώρα
απαιτούν να πάρουν 100 δολάρια; Αυτές ακριβώς είναι οι αναλογίες. Τι θα είχε πράξει η ελληνική Κυβέρνηση σε µια τέτοια κατάσταση;
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της κυβερνητικής ρητορικής,
να δούµε πόσο καλύτερα πάει η Ελλάδα σήµερα, όσο αντικειµενικά γίνεται. Η πρώτη φράση της αιτιολογικής έκθεσης στο νοµοσχέδιο λέει «η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας…
» και συνεχίζει.
Όµως στην επιστήµη των οικονοµικών η ύφεση ή η άνοδος
µιας οικονοµίας ορίζεται ως η περίοδος όπου ο δείκτης της µεταβολής του ΑΕΠ είναι καθοδικός ή ανοδικός για τρία συνεχή
τρίµηνα. Τι λένε τα στοιχεία της EUROSTAT; Τα τρία τελευταία
γνωστά τρίµηνα του 2013 η εξέλιξη ήταν µείον 3,7%, µείον 2,9%,
µείον 3%. Για ποια ανάκαµψη λοιπόν µιλάµε;
Να σας αναφέρω µια πρόσφατη µελέτη που εξέδωσε ο ΣΕΒ,
που δεν είναι αριστερή οργάνωση. Μέτρησε τη µεταβολή της οικονοµικής αποδοτικότητας, της κυβερνητικής αποτελεσµατικότητας, της επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας και της
αξιολόγησης των ελληνικών υποδοµών ανάµεσα στο 2013 και
2014. Σε όλα αυτά τα στοιχεία, σε όλες αυτές τις παραµέτρους,
η Ελλάδα από το 2013 µέχρι το 2014 χάνει θέσεις.
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά το θέµα της παραοικονοµίας, δεν µπορούµε να πάµε χειρότερα, διότι είµαστε έτσι κι
αλλιώς σταθερά πρώτοι πανευρωπαϊκά στην παραοικονοµία.
Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, ανάµεσα στο 2011 και
το 2013 χάνουµε περίπου σαράντα θέσεις. Χάνουµε περίπου δεκατέσσερις θέσεις, όσον αφορά τη διαφάνεια. Τα κόκκινα δάνεια
περνούν από το 2011 στο 2013 από το 20% στο 30%. Η φτώχεια
ανάµεσα στο 2011 και το 2013 περνά από το 21% στο 23%. Η
ανεργία που µετρούσε 1,28 εκατοµµύρια ανθρώπους, τώρα
µετρά 1,40 εκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

εδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Το πιο σηµαντικό απ’ όλα –και θα ολοκληρώσω µ’ αυτό, κύριε
Πρόεδρε- είναι το εξής: Υπάρχει ένας δείκτης ανισότητας, ο δείκτης «Gini», που δείχνει ότι ανάµεσα στο 2010 και το 2011 –και,
βέβαια, αυτή η πορεία συνεχίζεται- ο δείκτης της ανισότητας αυξήθηκε από 0,335 στο 0,343, πράγµα που σηµαίνει ότι η ψαλίδα
µεταξύ των 20% πιο πλούσιων πολιτών αυτής της χώρας και των
20% πιο φτωχών αυξάνεται.
Εδώ είναι, λοιπόν, το κλειδί της υπόθεσης. Αυτό το οποίο ονοµάζουµε «κρίση», στην ουσία είναι µία τεράστια επιχείρηση αναδιανοµής του πλούτου, η οποία όµως δεν γίνεται –δυστυχώςαπό τους πλουσιότερους προς τους φτωχότερους. Η αναδιανοµή του πλούτου γίνεται από τους φτωχότερους προς τους
πλουσιότερους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Σαµοΐλης έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
κάνω στον Υπουργό µία ερώτηση για τις τροπολογίες που έκανε
αποδεκτές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Μητρόπουλε, µπορείτε να έχετε τον λόγο αµέσως µετά τον κ. Σαµοΐλη, επειδή του έδωσα τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Σαµοΐλη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω ότι στις 5 Ιουνίου κλείσατε εσπευσµένα τη
Βουλή λόγω έλλειψης νοµοθετικού έργου. Εδώ πέφτουν βροχή
τα νοµοσχέδια! Προφανώς κάτι άλλο θα θέλατε να κρύψετε ή να
αποφύγετε.
Όµως, για να αναφερθώ στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, θέλω
να πω ότι κάτω από το µανδύα του εκσυγχρονισµού –όπως τον
λέτε- της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της αξιολόγησης,
κρύβεται η πλήρης διάλυση του ελληνικού δηµοσίου και των
δοµών του και η παράδοση του στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα.
Ας το στοιχειοθετήσουµε, λοιπόν, αυτό. Εάν πάρουµε, για παράδειγµα, τα άρθρα που αφορούν τη χάραξη της γραµµής αιγιαλού, εκεί κατ’ αρχάς φαίνεται µία τεράστια βιασύνη που σας
διακατέχει γρήγορα-γρήγορα και θέτοντας συγκεκριµένους χρόνους να χαράξουµε τη γραµµή του αιγιαλού, θέτοντας δηλαδή
το εξάµηνο και το δεκαοκτάµηνο. Εάν ρίχνατε µία µατιά στην έκθεση που έχει καταγράψει η Επιστηµονική Επιτροπή, θα βλέπατε
ότι είναι αδύνατο στο εξάµηνο και το δεκαοκτάµηνο να τελειώνουµε µε τη γραµµή αιγιαλού, διότι υπάρχουν παρά πολλά προαπαιτούµενα τα οποία θα πρέπει να δούµε.
Όµως, είναι προφανές γιατί το κάνετε. Εκείνο το κατάπτυστο
νοµοσχέδιο που είδε το φως της δηµοσιότητας, µε το οποίο δίνατε σε κάθε κλίνη και πέντε τετραγωνικά µπάζωµα της θάλασσας για να χτίζουν στα δέκα µέτρα απόσταση από τη θάλασσα,
το αποσύρατε κάτω από τη γενική κατακραυγή. Εκεί φάνηκε
ακριβώς ποια είναι η πολιτική σας γραµµή.
Είναι καταστροφή, κύριοι της Κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Είναι καταστροφή της χώρας και των παραγωγικών
πόρων αυτής της χώρας.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα, όσον αφορά το θέµα
της καταστροφής της δηµόσιας διοίκησης και της παράδοσης
στα ιδιωτικά συµφέρονται, είναι τα άρθρα από το 212 έως το 215,
που αφορούν τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου, κέντρα προπονητικού αθλητισµού, ψυχαγωγικών θεµατικών πάρκων. Αυτά καταγράφηκαν για πρώτη φορά στο τελευταίο νοµοσχέδιο για τον
τουρισµό που ψηφίστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα. Εκεί δίνετε όλα τα δικαιώµατα στους ιδιώτες και κανένα στο δηµόσιο.
Για παράδειγµα, στους τουριστικούς λιµένες τα µέτρα που
αφορούν τη ρύθµιση της οδικής κυκλοφορίας στο χώρο στάθµευσης, τους περιορισµούς κυκλοφορίας στάθµευσης λαµβάνονται σύµφωνα µε µελέτη και υπεύθυνη δήλωση που αναλαµβάνει ο φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης του τουριστι-
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κού λιµένα – δηλαδή ο ιδιώτης- και κοινοποιούνται στον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και στον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου.
Γι’ αυτό λέω ότι διαλύετε και αντιστρέφετε -αν θέλετε- την ανάποδη διαδικασία, που η µελέτη για την κυκλοφορία, για τα πάρκινγκ και τα λοιπά συντάσσονταν µε µέριµνα του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης και γινόταν µε βάση την εισήγηση των
υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού και της οικείας λιµενικής
αρχής.
Όµως, θέλω να πω και κάτι άλλο, επειδή πολλοί συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν στα κανάλια και
επειδή ο Υπουργός και το Υπουργείο παραδέχθηκαν ότι έχουν
γίνει λάθη στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων -το νέο χαράτσι, το µόνιµο χαράτσι, γιατί ξεκίνησε προσωρινό το χαράτσι,
αλλά τελικά έχει γίνει πια µόνιµο- πραγµατικά νοµίζω ότι τουλάχιστον είστε υποκριτικοί.
Έχω καταθέσει και τροπολογία, κύριε Υπουργέ. Ο κ. Μαυραγάνης πρέπει να είναι ενήµερος για το πρόβληµα που υπάρχει
στην Κέρκυρα όσον αφορά τον ΕΕΤΑ, το έκτακτο ειδικό τέλος
ακινήτων, το οποίο τα χωριά της Κέρκυρας το πληρώνουν διπλάσιο. Έχουµε παρέµβει µε όλους τους τρόπους. Εγώ προσωπικά
είχα επισκεφθεί τον Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Έτσι θα τα διορθώσετε και για τον
ΕΝΦΙΑ;
Θα παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ -και δεν είναι προσωπικό,
νοµίζω ότι δεν αφορά µόνο την Κέρκυρα και τα χωριά της, αφορά
και πάρα πολλούς άλλους δήµους της Ελλάδος- να ξαναδείτε
και να αποδεχθείτε αυτήν την τροπολογία, την οποία καταθέτω
µε γενικό αριθµό 1676 και ειδικό 258. Έχει κατατεθεί εµπρόθεσµα, που επί της ουσίας δίνει χρονικό περιθώριο, προκειµένου
να διευθετηθεί ο διπλός φόρος που πληρώνουν τα νοικοκυριά
και οι ιδιοκτήτες στην Κέρκυρα –και επαναλαµβάνω, όχι µόνο στη
Κέρκυρα και σε άλλους δήµους της χώρας.
Εάν µε τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίσετε την διόρθωση των
λαθών, όπως λέτε, του ΕΝΦΙΑ, πραγµατικά είναι απαράδεκτο.
Και να πω και ένα τελευταίο, επειδή βγαίνετε και µας λέτε
«τώρα θα προχωρήσουµε σε ελαφρύνσεις, θα προχωρήσουµε
σε διορθώσεις κ.λπ.», κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός έχει γονατίσει. Από τον µήνα Ιούλιο µέχρι τον µήνα Δεκέµβριο έχει να
πληρώσει τον φόρο εισοδήµατος, τον φόρο πολυτελείας –µε αυτοκίνητο 1.900 κ.ε. πληρώνει φόρο πολυτελείας!- τον φόρο αλληλεγγύης, τα τέλη κυκλοφορίας και δεν ξέρω πόσους άλλους
φόρους. Κάθε µήνα έχουµε να πληρώνουµε από έναν και δύο
φόρους. Δεν αντέχουµε, κύριε Υπουργέ. Πρέπει αυτά τα πράγµατα να αλλάξουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Μητρόπουλος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχει ζητήσει να
κάνει µία παρέµβαση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προ ελεύσεώς
σας, ο κύριος Υπουργός Οικονοµίας ο κ. Χαρδούβελης ανακοίνωσε ότι από τις έξι υπουργικές τροπολογίες αποδέχεται τις
τρεις.
Αυτό σηµαίνει ότι τις άλλες τρεις υπουργικές τροπολογίες –
για να καθορίσουµε τη στάση µας- δεν τις κάνετε δεκτές.
Ανακοινώσατε προηγουµένως ότι από τις έξι υπουργικές τροπολογίες, κάνετε δεκτές τις τροπολογίες µε γενικούς αριθµούς
1703, 1713 και τη 1714. Επίσης, είπατε ότι κάνετε δεκτή και µία
βουλευτική, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1715.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλες τρεις
υπουργικές τροπολογίες, αυτές µε γενικούς αριθµούς 1694,
1698 και 1702, τις οποίες δεν ανακοινώσατε. Προκειµένου, λοιπόν, να καθορίσουµε τη στάση µας, σας ρωτώ να µας πείτε και
γι’ αυτές. Άρα τις απορρίπτετε; Δεν τις δέχεστε; Μέχρι το τέλος
της συνεδρίασης, θα κάνετε δεκτές κι άλλες τροπολογίες; Και,
τέλος, θα κατατεθούν και άλλες τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χαρδούβελης.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η αναφορά µου ήταν στις εκπρόθεσµες και όχι στις εµπρόθεσµες τρο-
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πολογίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν το είπατε, όµως.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γι’ αυτές
έπρεπε τυπικά να το αναφέρω, επειδή ήταν εκπρόθεσµες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δηλαδή, δέχεστε και τις άλλες
τρεις τροπολογίες;
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, ακριβώς. Οι άλλες ήταν εµπρόθεσµες. Δεν υπάρχει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αποκτάτε και εσείς κακές συνήθειες, κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι είστε καινούργιος
Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα κάνετε δεκτές άλλες βουλευτικές τροπολογίες;
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι βουλευτικές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τις ευρωεκλογές κλείνει σήµερα ένας κύκλος, τον οποίο θα χαρακτήριζα ως το ρέκβιεµ της
κυβερνητικής σας πολιτικής εν όψει των ραγδαίων κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων που όλοι βλέπουµε ότι βρίσκονται επί θύραις.
Σε αυτή τη φάση, γίνεστε δέκτες ανέξοδων κολακειών από συνενόχους µεγαλοπαράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα προσπαθείτε να πείσετε εαυτούς και αλλήλους ότι
αφήνετε πίσω στη χώρα ένα έργο, δηλαδή τη σωτηρία της
χώρας, όπως τόσα χρόνια λέτε για το έργο σας.
Όµως, είναι σαφές από τα τελευταία νοµοσχέδια αυτών των
εβδοµάδων ότι για το µόνο για το οποίο ενδιαφερθήκατε ήταν
να συνοµολογήσετε συµβόλαια για τη νέα µεταπολίτευση, για τη
µεταµνηµονιακή εποχή, όπως τη χαρακτηρίζετε, µε τους µεγαλοεργολάβους, τους µεγαλοκαναλάρχες και τους µεγαλοτραπεζίτες. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος της εργώδους προσπάθειάς
σας µέσα στο καλοκαίρι µε το πλήθος των νοµοθετηµάτων που
φέρατε.
Κύριε Υπουργέ, ιδιαίτερα η πρώτη οµιλία σας ως Υπουργός
Οικονοµικών ήταν µια ακαδηµαϊκή οµιλία, αλλά κατά τη γνώµη
µου άκρως πολιτική και φορτισµένη ιδεολογικά οµιλία. Μάλιστα,
σε µερικές της πλευρές ήταν φορτισµένη στα όρια –επιτρέψτε
µου την έκφραση- της ιδεοληψίας.
Δεν αναµετρηθήκατε καθόλου –και δείτε την οµιλία σας ξανάµε πραγµατικά µεγέθη και µε συγκεκριµένες αιτιάσεις –αναφέρθηκαν προηγούµενα οι συνάδελφοι- για την ανεργία, την ύφεση,
τις συντάξεις, τη φτώχεια και για όλα αυτά τα ποσοστά τα οποία
τέσσερα χρόνια µετά την εφαρµογή του προγράµµατος, δηµιουργούν πραγµατικά για τη χώρα µας µια αίσθηση επικείµενης
ανθρωπιστικής καταστροφής.
Επίσης, δεν µπήκατε στον κόπο να αναφέρετε ακόµα και συγκεκριµένα ζητήµατα, όπως είναι, για παράδειγµα, το θέµα των
ΣΔΙΤ και να πείτε γιατί πηγαίνετε στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις του 2010, του 2011 και όχι του 2014. όπως σας ανέφερε ο
σύντροφος και συνάδελφος Γιώργος Σταθάκης. Καλό είναι, δηλαδή, να λέει κανείς διάφορα πράγµατα εν είδει προθέσεων –και
οι προθέσεις είναι σεβαστές- πλην όµως επαναλαµβάνω ότι δεν
αναµετρηθήκατε µε τίποτα που να αναφέρεται στην πραγµατική
οικονοµία και τους πραγµατικούς δείκτες των κοινωνικών επιπτώσεων.
Δεν απαντήσατε, επίσης –αποδεχθήκατε άραγε;- στα ερωτήµατα που έθεσε ο εισηγητής µας κ. Σταθάκης για τη βιωσιµότητα
των χρεών –του κρατικού χρέους και των ιδιωτικών χρεών, για
τη βιωσιµότητα των ταµείων, για τη βιωσιµότητα των τραπεζών.
Αυτή η αγωνία υπήρχε όλες αυτές τις ώρες µέσα στη Αίθουσα.
Αν γι’ αυτά τα πράγµατα σιωπάτε ή θεωρείτε πως θα έρθουν ως
νοµοτελειακό αποτέλεσµα µιας ανάπτυξης η οποία θα προέλθει
από το πρόγραµµά σας, είναι προφανές ότι βρίσκεστε σε µεγάλη
αδυναµία.
Τρίτον, δεν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτό στο οποίο έχουν
αναφερθεί συνάδελφοί σας και άλλοι –έγκυροι ή λιγότερο έγκυροι- διεθνών οργανισµών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι, δηλαδή στη λάθος συνταγή. Ναι ή όχι; Δεν είναι δυνατόν δηλαδή
να οµνύετε συνεχώς επί του προγράµµατος. Γι’ αυτό µίλησα και
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για τα όρια µιας ιδεοληψίας πια.
Το µόνο σας στρατηγικό σχέδιο, το στρατήγηµα, το οποίο
φέρνετε και ξαναφέρνετε, είναι η τήρηση του προγράµµατος,
ένα νέο ταλµούδ, έναν φετίχ, την ίδια ώρα που δεν µπαίνετε στον
κόπο να πείτε αν ήταν λάθος ή σωστή η συνταγή αυτού του προγράµµατος, όχι αν έγιναν λάθη, αν στο ΕΦΙΕ τόσες εκτάσεις δεν
µετρήθηκαν σωστά, πράγµατα στα οποία αναφερθήκατε –γιατί
θέλω να κάνω µια ακριβή αποτίµηση, έστω µεροληπτική- αλλά
στο χοντρό πράγµα.
Και γιατί µας ενδιαφέρει να αναφερθείτε σε αυτό; Όχι για να
αποτιµηθεί, εν όψει ενδεχοµένως των εθνικών εκλογών. Μας ενδιαφέρει, κύριε Χαρδούβελη, διότι θα κληθείτε σε λίγους µήνες
–και εσείς και ο Πρωθυπουργός και όλο το κυβερνητικό επιτελείο- να κάνετε την όποια διαπραγµάτευση κάνετε και όπως την
κάνετε µε τους δανειστές, µε εταίρους κ.λπ., όπως τους λέτε ή
και είναι, για το κρίσιµο ζήτηµα του χρέους.
Εάν πάτε µε αυτές τις θέσεις, εάν πάτε µε τη στρατηγική την
οποία σήµερα και χθες µας αναλύσατε εδώ πέρα, µε τις αποκρύψεις, µε τις αποσιωπήσεις, µε τις παραδοχές, πώς και τι θα διαπραγµατευθείτε; Δηλαδή αν η µετάφραση των οµιλιών σας εδώ
µέσα πάει σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα σας δουν να διεκδικείτε απέναντί τους το ελάχιστο, αυτό, το οποίο εµείς δεν δεχόµαστε να ανακουφίζει το χρέος, αλλά εσείς λέτε ότι είναι
σοβαρό, δηλαδή την επιµήκυνση, το σχέδιο «50-50-50», το µικρότερο επιτόκιο; Έστω αυτό πώς θα πάτε να το διεκδικήσετε; Ξαναδείτε τι έχετε πει εσείς και οι άλλοι Υπουργοί εδώ µέσα.
Επίσης, δεν έγινε καµµία αυτοκριτική. Δεν ζητήθηκε συγγνώµη. Έχουµε εκατόν ογδόντα χιλιάδες νέους επιστήµονες που
έφυγαν –κυρίως επιστήµονες, διότι υπάρχει και ένα ευρύτερο
κύµα µετανάστευσης τώρα και στο εργατικό δυναµικό, παραδείγµατος χάριν από τις κατασκευές, όπου υπάρχει κατάρρευση του
κλάδου των κατασκευών– µέσα στην τριετία στην Ευρώπη. Εκατόν ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν. Ποιους σώσατε;
Ζητάµε συγγνώµη απ’ αυτούς τους ανθρώπους; Είναι τα παιδιά µας. Είναι οι φίλοι µας. Έχουµε κάτι να τους πούµε; Πότε θα
γυρίσουν πίσω; Έχετε να δώσετε µια πρόβλεψη; Πέρα από τα
νούµερα έχουµε να µιλήσουµε καθόλου για ανθρώπους; Θέλετε
να µιλήσουµε για ανθρώπους; Πότε προβλέπετε να γυρίσουν
αυτοί οι άνθρωποι; Θα γυρίσουν; Θα ενταχθούν ξανά στο επιστηµονικό και στο παραγωγικό δυναµικό της χώρας;
Ξέρετε, µου έλεγε προχθές ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος ασχολείται µε το µαρξισµό τελευταία, πως σε κάθε κρίση καίγονται
κεφάλαια. Εντάξει, τα ξέρουµε εµείς αυτά, µε µια διαφορά, ότι
τα κεφάλαια αυτά εν προκειµένω είναι τα πρώτα δύο κεφάλαια,
τα πιο παραγωγικά: Πρώτον, η εργασία –και κατ’ επέκταση δεινοπαθούν οι εργαζόµενοι- και, δεύτερον, το πλουτοπαραγωγικό
κεφάλαιο της ίδιας της φύσης, των πόρων –ας πούµε- οι οποίοι
καταστρέφονται.
Αν, λοιπόν, είναι µέσα απ’ αυτήν την κρίση να κερδίζουν αυτοί
που κερδίζουν και κερδοσκοπούν µέσα στην κρίση και να χάνουν
οι εργαζόµενοι, το φυσικό περιβάλλον και τα νιάτα, αυτό είναι
µια αποτίµηση η οποία πρέπει να κατατεθεί.
Δεν θέλω να µακρηγορήσω περισσότερο, κύριε Πρόεδρε, από
σεβασµό προς τους υπόλοιπους. Ένα πράγµα µόνο θα πω: Στην
αρχή της κρίσης είπατε ότι σας εξέφραζε αυτό που ειπώθηκε,
πως όλοι µαζί τα φάγαµε. Γνωρίζουµε ότι δεν τα φάγαµε όλοι
µαζί. Εσείς προσθέσατε τώρα κάτι άλλο, πολύ de profundis, πως
όλοι µαζί φάγαµε το ξύλο. Δυστυχώς, όσοι έφαγαν τα λεφτά δεν
έφαγαν ξύλο και όσοι δεν έφαγαν λεφτά τρώνε αλύπητο ξύλο!
Αυτό πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει ριζικά. Σκεφθείτε το καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω
από τα ορεινά.
Η Κυβέρνηση φέρνει ένα νοµοσχέδιο εκατοντάδων άρθρων,
για να λύσει τα περίφηµα προαπαιτούµενα. Φέρνει, λοιπόν, νοµοσχέδιο για τις δηµόσιες συµβάσεις. Και τι επιχειρεί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, που δεν έχετε καµµία
σχέση µε τη Νέα Δηµοκρατία του Καραµανλή; Δεν έχετε καµµία
σχέση, διότι έχετε µετακινηθεί ιδεολογικά –και θα σας το απο-
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δείξω τώρα αµέσως- στον ακραίο νεοφιλελευθερισµό.
Ενώ µε τις διατάξεις της οδηγίας του ’14 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε ό,τι αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις και τη συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα µεταφέρεται ποσοστό του επιχειρηµατικού ρίσκου στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται στο
πλαίσιο αυτών των συµβάσεων µε το δηµόσιο, εσείς παραµένετε
στις οδηγίες του ’11, που τις προστατεύουν ολοσχερώς. Τι θα
πείτε, δηλαδή, στον ελληνικό λαό; Ότι προστατεύτε το δηµόσιο
συµφέρον; Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Τα λέει η Ευρωπαϊκή
Ένωση που είστε τόσο πολύ ευρωπαϊστές και ευρωλάγνοι.
Λέει και κάτι άλλο η οδηγία του ’14. Μειώνει τις εγγυήσεις που
πρέπει να προσφέρει ο επιχειρηµατίας, δίνοντας τη δυνατότητα
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να λάβουν µέρος σε αυτές τις
διαδικασίες. Δεν το λέει όµως η οδηγία του ’11 την οποία εσείς
φέρνετε να υλοποιήσετε σήµερα.
Αυτό και µόνο δείχνει πόσο πολιτικά και ιδεολογικά έχετε µετακινηθεί και έχετε υποταχθεί όχι στα µικροµεσαία στρώµατα, τα
οποία έχετε εγκαταλείψει –και θα εξηγηθώ-, αλλά κυρίως στο
πολύ µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η σηµερινή Νέα Δηµοκρατία,
την οποία δυστυχώς ακολουθεί και το «σοσιαλιστικό» ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε τις διατάξεις που αφορούν τα ταµεία
των ενστόλων. Φυλακίζετε και εγκλωβίζετε τους ενστόλους µε το
περίφηµο αξιόµαχο, για να µην µπορούν να πάρουν τα εφάπαξ
τους. Ωστόσο, σε κάποια κατηγορία αξιωµατικών ψηφίσατε διάταξη εν ενεργεία να τους δώσετε τις συντάξεις, αγνοώντας τη
συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων,
των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος. Κατεδαφίζετε το Ταµείο των Λιµενικών, που δεν έχει ούτε κοινωνικό πόρο
από την εισφορά αυτών των ανθρώπων, και έρχεστε εδώ να τους
πείτε ότι θα τους σώσετε κιόλας.
Μιλάµε, κύριε Πρόεδρε, στο νοµοσχέδιο αυτό για το περίφηµο
«πόθεν έσχες». Κύριε Πρόεδρε, είστε ο Πρόεδρος της Βουλής
και πρέπει να έχετε σε αυτό το θέµα µια σοβαρή παρέµβαση.
Τι επιχειρείτε εδώ να κάνετε; Αφαιρείτε τη συµµετοχή των κοµµάτων, που είχαν έναν ρόλο σηµαντικό στο να παρακολουθούν
όλα τα κόµµατα της Βουλής, και διαµορφώνετε ένα όργανο καθαρά κυβερνητικό από πρόσωπα που θα διορίζετε εσείς, για να
ελέγχετε πρόσωπα είτε στον πολιτικό κόσµο είτε ευρύτερα – και
ο νοών νοείτω.
Και έρχεστε σήµερα και θα έρθει και το ΠΑΣΟΚ, παρά τη σφοδρότατη καταγγελία του πρώην Προέδρου της Βουλής, του
οποίου ψηφίσαµε τον νόµο – είµαι κι εγώ ένας από αυτούς που
συνυπέγραψαν την πρόταση του κ. Κακλαµάνη. Δηλαδή συλλαµβάνετε τον κ. Κακλαµάνη «αδιάβαστο», ο οποίος πριν από δυο
χρόνια µας έφερε εδώ νόµο και είναι ένας άνθρωπος µε µεγάλη
κοινοβουλευτική εµπειρία στα ζητήµατα αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµβαίνει και το εξής. Παράδοξα ακούµε εδώ. Μας είπε χθες ο αξιότιµος εισηγητής του
ΠΑΣΟΚ –µε πολλή προσοχή τον άκουσα- γιατί δεν έχουµε ακόµα
έναν ενιαίο νόµο για τη φορολογία απλό, αποτελεσµατικό, µε διαφάνεια. Κύριε Ρήγα, ήµασταν µαζί στην ίδια Κοινοβουλευτική
Οµάδα το 2009, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των Βουλευτών
απαιτούσε αυτόν τον νόµο.
Εξηγήστε, λοιπόν, σε µένα που δεν έχω τόση διανοητική δυνατότητα, απαντήστε µου γιατί εδώ και τέσσερα, εδώ και πέντε
χρόνια δεν υπάρχει αυτός ο νόµος. Πώς έρχεστε σήµερα να φορολογείτε µε αντικειµενικές τιµές του 2007 την περιουσία ενός
ανθρώπου που στερήθηκε τα πάντα για να αποκτήσει ένα σπίτι
και τον ξεσπιτώνετε, όταν επί πέντε χρόνια φωνάζαµε για τις περίφηµες offshore εταιρείες και µας λέτε ότι ψηφίσαµε νόµο τότε
για να φορολογηθεί η ακίνητη περιουσία των offshore κατά 15%;
Πείτε µου, λοιπόν, τα αποτελέσµατα και κυρίως πείτε στον ελληνικό λαό ποιο είναι το πρόβληµα που η Ελλάδα αυτή τη στιγµή
ακόµα και µε τέτοια φοβερή κρίση, µε τέτοια µεγάλη υποτίµηση
των συντάξεων και των µισθών, δεν έχει µητρώο; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, δεν έχει µητρώο των offshore εταιρειών. Πείτε µου γιατί,
όταν για τους καρκινοπαθείς της χώρας καθυστερούν οι εξετάσεις;
Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Διαβάστε τα προχθεσινά «ΝΕΑ»,
για να δείτε τι Γολγοθά υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι και έρχον-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ται εδώ οι «νεκροθάφτες» του Εθνικού Συστήµατος Υγείας να µιλούν για την Αργεντινή. Για ποια Αργεντινή; Την Αργεντινή του
2001 δεν την οδήγησαν εκεί οι αριστερές κυβερνήσεις. Την οδήγησαν εκεί οι ακρονεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, που πούλησαν
τα πάντα στο πλαίσιο της εντολής του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου –αυτό που κάνατε κι εσείς σήµερα στην Ελλάδα- και την
οδήγησαν στην πτώχευση. Έρχεστε εδώ να υπερασπίζεστε και
να δοξολογείτε τα διεθνή «γεράκια», που εκβιάζουν έναν λαό.
Εκεί κατάντησε ο πολιτικός κόσµος της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε αυτήν την περίοδο την περίφηµη
εφαρµογή του ενιαίου φόρου ακινήτων µε πάρα πολλά λάθη. Επιτέλους, αυτοί οι σοφοί που κυβερνούν δεν είχαν τη δυνατότητα
να κάνουν έναν προέλεγχο του συστήµατος, για να δουν πού
πάει και τι βγάζει;
Ακούω, λοιπόν, σήµερα ότι το ΠΑΣΟΚ ζητάει να µεταφερθεί η
πληρωµή από την 31η Αυγούστου στα τέλη Σεπτεµβρίου. Να ξέρουν, όµως, οι συνάδελφοι ότι στα τέλη Σεπτεµβρίου ο κόσµος
θα πρέπει να πληρώσει και άλλου είδους φορολογίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε έναν φοροεισπρακτικό µηχανισµό τον οποίο έχετε
«κατεδαφίσει». Ακόµα και κάποιους νέους αξιόλογους ανθρώπους που πήρατε, τους πληρώνετε 700 ευρώ, για να πάνε να
ελέγξουν επιχειρήσεις µεγάλης φοροκλοπής και φοροδιαφυγής.
Ακούστηκε και αυτό: «Μα, δεν πρέπει να βρούµε έναν κοινό
τόπο;». Μάλιστα. Ο πρώτος κοινός τόπος που πρέπει να βρούµε
είναι για το πώς θα περιορίσουµε την ενδηµούσα κραυγάζουσα
και καγχάζουσα κοινωνική αδικία, δηλαδή να συµφωνήσουµε και
να δεσµευτείτε εδώ σήµερα ότι σ’ έναν χρόνο, σ’ έξι µήνες, αν
υπάρχει βούληση –διότι δεν έχετε βούληση- θα πρέπει να πούµε
στον ελληνικό λαό τι συµβαίνει µε την ακίνητη περιουσία των offshore εταιρειών και δεν προχωρά ο έλεγχος.
Καταργήσατε επί της ουσίας το ΣΔΟΕ. Βγήκε ο κ. Φλωράτος
και ουσιαστικά σας κατήγγειλε, διότι καταργήσατε τον προληπτικό έλεγχο. Δεν γίνεται τίποτα, δεν ελέγχεται τίποτα. Ο κ. Νικολούδης κραυγάζει, ο άνθρωπος. Δέκα χιλιάδες περιπτώσεις
υψηλής φοροδιαφυγής στη λίστα Λαγκάρντ.
Πείτε µου, κύριε Χαρδούβελη: Έχετε υποβάλει αίτηµα µετά τη
δήλωση του κ. Γιούνκερ πριν από δύο χρόνια –αφού δεν το έκανε
ο κ. Στουρνάρας- για να µας δώσει πληροφόρηση για τις καταθέσεις των Ελλήνων στο Λουξεµβούργο; Τι άλλο πρέπει να σας
πούµε;
Μπορείτε να µας πείτε τι γίνεται µε την περίφηµη συµφωνία
µε τις ελβετικές τράπεζες; Μπορείτε να µας πείτε γι’ αυτό που
δεν κάνατε µε τα χρήµατα που βγήκαν στο εξωτερικό; Απλά
κάντε αυτό που έκανε η Γερµανία. Μην εµπαίζετε και µην κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα του κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απαντήστε σ’ αυτά τα ζητήµατα, την ώρα που περικόπτετε µισθούς, συντάξεις, κοινωνικά δικαιώµατα, όταν υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγµή πεινάνε στην Ελλάδα, δεν έχουν ψωµί,
πάνε στα συσσίτια. Στραπατσαρίζετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού µ’ όλες αυτές τις επιλογές, διότι εκδηλώνετε ισχυρή
βούληση στους αδυνάτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα του κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προσπαθείτε να «δολοφονήσετε» τις καθαρίστριες. Αυτές,
κύριε Χαρδούβελη, ήταν οι υψηλόµισθοι του ελληνικού Δηµοσίου. Αυτοί «έφαγαν» τα λεφτά του ελληνικού δηµοσίου και το
χρεοκόπησαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και δεν το χρεοκόπησαν οι
µίζες των εξοπλιστικών της «SIEMENS» στις οποίες χαρίσαµε
όλα, µα όλα τα χρήµατα επί της ουσίας; Και δεν τολµάµε να το
καταγγείλουµε στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς περί διαφάνειας. Αυτή είναι η σηµερινή πραγµατικότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός. Και ερχόµαστε σήµερα να του πούµε «όχι, δεν έχεις

1977

δίκιο, διότι εµείς εδώ αγωνιζόµαστε να σε σώσουµε».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ολοκληρώστε, όµως, σας παρακαλώ, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Φέρτε, λοιπόν, διάταξη σε ό,τι αφορά τα διατάγµατα ακόµα
και αυτού του νοµοσχεδίου σας όπου θα δεσµεύεστε ότι σε
ορισµένο χρόνο θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτό το δευτερογενές
δίκαιο που παράγεται είτε µε υπουργικές αποφάσεις είτε µε
διατάγµατα. Ούτε αυτό τολµάτε να κάνετε, γιατί ξέρετε ότι δεν
θα τα υλοποιήσετε. Απλώς τα ψηφίζετε για να τα ψηφίζετε.
Αφήνετε, λοιπόν, έναν λαό σε αυτήν την απραξία και µας
µιλάτε για ανάπτυξη. Κύριοι, η ανάπτυξη έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο. Αν θέλετε και εννοείτε ανάπτυξη το ότι οδηγείτε τον
ελληνικό λαό σε µισθούς πείνας και σε συντάξεις Κίνας, αν
εννοείτε ότι θα µας προσαρµόσετε στη λογική τού ότι πρέπει οι
νέοι -που τους αναγκάζετε να παίρνουν των οµµατιών τους και
να φεύγουν στο εξωτερικό- να δουλεύουν στην Ελλάδα µε 350
ευρώ, είστε πολύ γελασµένοι. Θα έρθει πολύ σύντοµα η απάντηση του ελληνικού λαού και τότε θα πρέπει να απολογηθείτε
για όσα κάνετε.
Γιατί σας ζητάµε να καταθέσετε τη σκανδαλώδη σύµβαση.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, το δικαιούµαι εγώ ως Βουλευτής
του ελληνικού λαού. Σας ερωτώ προσωπικά. Είστε ένας
άνθρωπος µε µεγάλη κοινοβουλευτική παρουσία. Δικαιούµαι,
σας παρακαλώ, να γνωρίζω το περιεχόµενο της σύµβασης για
το αεροδρόµιο του Ελληνικού για να δούµε τι σκάνδαλο συντελείται και πώς εξοστρακίστηκαν οι υπόλοιπες ανταγωνίστριες
εταιρείες. Δικαιούµαι ως Βουλευτής του ελληνικού λαού, κύριε
Πρόεδρε, να γνωρίζω τα πρακτικά του ΤΑΙΠΕΔ. Το δικαιούµαι ή
δεν το δικαιούµαι;
Και, επιτέλους, να πω και κάτι γι’ αυτό που γίνεται στο τραπεζικό σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έχετε
υπερβεί στο διπλάσιο τον χρόνο, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το τραπεζικό
σύστηµα έχει βαρύτατες ευθύνες για την κατάσταση στην
ελληνική οικονοµία. Πληροφορούµεθα ότι σήµερα ακόµα, -τα
golden boys, όπως τα κατήγγειλε ο κ. Νικολούδης, των µετοχοδανείων- δίνονται δάνεια ακάλυπτα σε επιχειρήσεις «ηµετέρων».
Αυτή είναι η πολιτική την οποία ασκείτε και µόνο αυτή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζούµε µέρες εικονικής δηµοκρατίας και εικονικού κοινοβουλευτισµού. Η Βουλή έχει γίνει το ντεκόρ µιας γενικής αυθαιρεσίας από την πλευρά της Κυβέρνησης. Εισάγετε τα πάντα
κουρελιάζοντας τον Κανονισµό της Βουλής, κουρελιάζοντας το
Σύνταγµα, διασύρετε κάθε έννοια δηµοκρατίας, ευτελίζετε
θεσµούς, ευτελίζετε διαδικασίες.
Αυτό είναι το έργο σας και νοµίζετε ότι µε τέτοιου είδους
µεθοδεύσεις θα µπορέσετε να απαντήσετε στο εκρηκτικό πρόβληµα της χώρας; Με τέτοιου είδους µεθοδεύσεις; Είναι αδύνατον. Το πολίτευµα το έχετε αλλάξει ριζικά.
Και εσείς, κύριε Χαρδούβελη που υποµειδιάτε –δικαίωµά σας,
βέβαια- ήρθατε στα υπουργικά έδρανα πρώτη φορά και τι κάνατε; Τρεις εκπρόθεσµες υπουργικές τροπολογίες, που πρέπει
να τις πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων, ορισµένες από τις
οποίες δεν συνδέονται καν µε το νοµοσχέδιο, σηκωθήκατε µε
µεγάλη άνεση και είπατε ότι τις κάνετε δεκτές. Μία εξ αυτών
κατετέθη σήµερα! Έχετε ακούσει λειτουργία της Βουλής µε
αυτόν τον τρόπο;
Δεν ξέρουν οι Βουλευτές τι ψηφίζουν, δεν ξέρουν τι περνάει
στη Βουλή. Την τελευταία ώρα έρχονται βροχή οι τροπολογίες
και ο καθένας ψάχνει και αναρωτιέται τι ψηφίστηκε τελικά! Είναι
αµφίβολο αν το ξέρουν και οι ίδιοι οι Υπουργοί, οι οποίοι εισηγούνται το εκάστοτε νοµοσχέδιο.
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Διότι, εσείς κάνατε δεκτή µια τροπολογία από Βουλευτές –δεν
ξέρω πώς την είδαν την τροπολογία αυτή οι συγκεκριµένοι Βουλευτές. Σηκώνεστε, λοιπόν, και λέτε «κάνω δεκτή την τάδε τροπολογία». Ούτε αισθανθήκατε την ανάγκη να πείτε τι περιέχει
αυτή η τροπολογία και γιατί την κάνετε δεκτή.
Ενιαίος φόρος ακινήτων. Έχετε αναστατώσει όλη την Ελλάδα,
έχετε τρελάνει τον κόσµο. Όποιος ανοίγει το κοµπιούτερ και βλέπει τον ΕΝΦΙΑ, –όσοι µπορούν να το ανοίξουν, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν µπορεί να θεωρείτε ότι είναι ηλεκτρονικά καταρτισµένοι και µε πτυχία όλοι οι Έλληνες πολίτες ώστε να καταγράφετε τους φόρους που πρέπει να πληρώσουν µόνο στις ηλεκτρονικές σελίδες και να µην υπάρχει κανενός άλλου είδους
ενηµέρωση- τρελαίνεται κυριολεκτικά. Παθαίνει σοκ. Σταµατάει
να κάνει διακοπές αµέσως. Αν ήταν να προγραµµατίσει διακοπές
τον Αύγουστο, λέει «δεν πρόκειται να πάω». Μας έχουν τρελάνει
από το πρωί στα τηλέφωνα.
Υπάρχουν αγρότες, κατ’ αποκλειστικό επάγγελµα αγρότες,
που τους στέλνετε έναν ΕΝΦΙΑ δέκα χιλιάδες, είκοσι χιλιάδες, είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ, όπως µου είπαν σήµερα. Τρελαθήκατε; Τι κάνετε; Μπορείτε να µου πείτε τι έχετε κάνει; Ξέρετε
πόσος είναι τελικά αυτός ο φόρος τον οποίο βάζετε; Είναι περίπου τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ. Τέσσερα δισεκατοµµύρια
ευρώ! Δηλαδή 2,5% του ΑΕΠ βάζετε φόρο ακινήτων για την
πρώτη κατοικία, για το οικόπεδο που έχει ο άλλος, για το αγροτεµάχιο, για την καθαυτή αγροτική έκταση, για την έκταση και
την ιδιοκτησία που έχουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Σας καλούµε εδώ και τώρα να φέρετε µια τροπολογία, έστω
και αυτήν την ώρα -η µόνη που δικαιολογείται- και να αποσύρετε
αµέσως αυτόν το φόρο, να τον αποσύρετε πάραυτα. Είναι εγκληµατικός ο φόρος και πολύ περισσότερο εγκληµατικό είναι που
τον κινείτε σε δυσθεώρητα ύψη, απίστευτα ύψη.
Την ώρα που κάνετε αυτήν τη λεηλασία βεβαίως σε όλη την
κοινωνία, έχει ο άλλος σπίτι, χρωστάει δόσεις για το σπίτι, είναι
κόκκινο το δάνειο, δεν µπορεί να πληρώσει τις δόσεις αποπληρωµής του δανείου του σπιτιού του και του βάζετε και από πάνω
πέντε δόσεις ΕΝΦΙΑ. Πώς θα τα βγάλει πέρα; Θα τον τρελάνετε
τον άνθρωπο; Κι εν πάση περιπτώσει, πού πάτε; Θα τελειώσετε
δηλαδή µε την ιδιοκτησία πρώτης κατοικίας; Θα τους πετάξετε
στο δρόµο όλους αυτούς; Πείτε µας τι θα κάνετε.
Ενώ κάνετε όλα αυτά, όµως, βλέπω εδώ και µια διάταξη την
οποία εισάγετε διά τροπολογίας και διά της οποίας απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, χαρτοσήµου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ δηµοσίου ή τρίτων οι περιπτώσεις
µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ηµεδαπού πιστωτικού
ιδρύµατος, στο πλαίσιο της απόφασης εξυγίανσης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 141 του νόµου τάδε…
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αποσύρθηκε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολύ καλά κάνατε και την αποσύρατε γιατί ήταν «φωτογραφική». Πότε την αποσύρατε; Τώρα;
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Χθες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ωραία. Γιατί έχουµε χάσει και τη
δυνατότητα να παρακολουθούµε. Καλά κάνατε και το αποσύρατε
γιατί ήταν φωτογραφικό σκάνδαλο διαστάσεων και αφορούσε
µια πολύ συγκεκριµένη µεταβίβαση –µπορεί να αφορούσε κι
άλλες- ενάµισι δισεκατοµµυρίου σε ακίνητη περιουσία. Καταλαβαίνετε τι δώρο ήταν αυτό. Καλά κάνατε και το αποσύρατε, αλλά
δεν κάνατε καθόλου καλά που το εισαγάγατε αυτό. Ελέγξτε ποιοι
προτείνουν σε εσάς τέτοιες εισαγωγές, γιατί αυτή είναι η πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση: η πολιτική των τραπεζών, η πολιτική της διαπλοκής. Αυτά είναι που γίνονται στην Ελλάδα.
Έρχοµαι στο ζήτηµα των ενστόλων. Λείπει ο κ. Βρούτσης,
αλλά θα ήθελα να πω ότι εδώ κάνετε έναν σφαγιασµό άνευ προηγουµένου. Σφαγιάζετε το εφάπαξ των ενστόλων, σφαγιάζετε τις
επικουρικές συντάξεις, ληστεύετε τα αποθεµατικά τους. Η δεύτερη ληστεία των αποθεµατικών την οποία κάνετε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν χειροκροτείτε εσείς; Αντιδράτε; Εσείς δεν έπρεπε να αντιδράτε.
Αυτή είναι η δεύτερη ληστεία των αποθεµατικών των ενστόλων
η οποία γίνεται µετά το κούρεµα. Τους πάτε -υποτίθεται- στη γε-
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νική ρύθµιση και λέτε «ισότητα», «ενιαίο επικουρικό ταµείο». Δεν
υπάρχει όµως ισότητα του πάτου. Διότι αυτό κάνετε.
Τους βάζετε όλους στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
και βλέπουν και τις συντάξεις και τις προοπτικές τους να βουλιάζουν προς τα κάτω. Αυτό δεν είναι ισότητα, όταν είναι προς τα
κάτω. Αν θέλετε να κάνετε Ενιαίο Ταµείο, βεβαίως να το κάνετε
το Ενιαίο Ταµείο, αλλά να το στηρίξετε για να αναβαθµιστούν οι
συντάξεις και όχι να τις κατεδαφίσετε όλες µαζί.
Η εισαγωγή που κάνετε του Επικουρικού Ταµείου και των ενστόλων στο Γενικό Ταµείο αυτό σηµαίνει και αυτό σηµατοδοτεί.
Σηµατοδοτεί ληστεία των αποθεµατικών τους, γενικό κουµπαρά
προς τα κάτω και διάλυση των επικουρικών συντάξεων. Είναι µια
µείωση που ξεκίνησε από τον προηγούµενο Αύγουστο µε το -5%.
Θα έχουµε νέα µείωση από την 1-1-2015 και θα συνεχιστεί µέχρι
να τελειώσει το θέµα επικουρική σύνταξη στην Ελλάδα, όπως
πάτε να τελειώσετε και το εφάπαξ.
Αυτή η συµπεριφορά, βεβαίως, δεν είναι µια συµπεριφορά
µόνο απέναντι στους ένστολους, αλλά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγµα µιας πολιτικής αντιασφαλιστικής, µιας πολιτικής
η οποία στρέφεται εναντίον των εργαζοµένων. Οι αξιωµατικοί, οι
άντρες και οι γυναίκες στα Σώµατα Ασφαλείας, γενικά στο
Στρατό κ.λπ., είναι εργαζόµενοι πρώτα απ’ όλα και εµείς έτσι
τους βλέπουµε, ως εργαζόµενους οι οποίοι έχουν δικαιώµατα και
που πρέπει να στηριχθούν τα δικαιώµατά τους.
Εµείς, δεν βλέπουµε αυτά τα Σώµατα ως το «ένοπλο χέρι»
ενός καθεστώτος και ενός κράτους που θέλει να περάσει µια πολιτική εξόντωσης του ελληνικού λαού, διάλυσης της ελληνικής
οικονοµίας και µιας προοπτικής η οποία είναι ανύπαρκτη. Τους
βλέπουµε ως εργαζόµενους που προσφέρουν υπηρεσίες στον
ελληνικό λαό. Έχουν δικαιώµατα, πρέπει να έχουν ωράρια, πρέπει να έχουν αξιοπρεπή σύνταξη, πρέπει να έχουν το εφάπαξ
τους, πρέπει να έχουν την επικουρική τους σύνταξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας µόνο µια κουβέντα για το
«πόθεν έσχες». Εδώ αυτό το οποίο κάνετε είναι ο έλεγχος του
«πόθεν έσχες». Ξέρετε πόσο λεπτή και πόσο ουσιαστική είναι η
διαδικασία ελέγχου του «πόθεν έσχες», ο κυβερνητικός έλεγχος
όχι µόνο των Βουλευτών αλλά όλων των κρίσιµων προσώπων που
έχουν κρατική ευθύνη. Ο έλεγχος, πλέον, ασκείται όχι όπως παλιά, αλλά ασκείται κατευθείαν από την Κυβέρνηση.
Βάζετε τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας στην επιτροπή του «Πόθεν Έσχες»; Δεν κατάλαβα γιατί είναι ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας; Εσείς θα διορίζετε τον κ.
Στουρνάρα, ο κ. Στουρνάρας τον υποδιοικητή και θα µπαίνει ο
υποδιοικητής, ως δήθεν υπεράνω, στην επιτροπή η οποία θα
κάνει τον έλεγχο του «πόθεν έσχες»; Και δίπλα σε αυτόν θα βάζετε και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας;
Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας ποιος τον
ορίζει; Τον διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Εάν δείτε όλα τα πρόσωπα ένα προς ένα καθώς
και την τελική σύνθεση, λέει: η επιτροπή «Πόθεν Έσχες» – κυβερνητικό όργανο.
Με ποιο δικαίωµα κάνατε αυτήν την αλλαγή; Ήταν διακοµµατικό όργανο τουλάχιστον ως προς τους Βουλευτές και διακοµµατικό έπρεπε να ήταν συνολικά θα έλεγα. Δηλαδή, όλα τα
κόµµατα να έχουν λόγο και άποψη επί του θέµατος. Αυτό το όργανο στη Βουλή, που ήταν για τους Βουλευτές, δούλευε αντικειµενικά µέχρι τώρα και είχε προσφέρει θετικές υπηρεσίες.
Βεβαίως, χρειαζόταν βελτίωση και ασφαλώς θα µπορούσε και
να αναβαθµιστεί ακόµα περισσότερο και να παίξει θετικά το ρόλο
του, αλλά εσείς δεν κάνετε κάτι τέτοιο. Εσείς παίρνετε αυτό το
όργανο, παίρνετε και τις οποιεσδήποτε κινήσεις έχουν γίνει µέχρι
τώρα από την ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυµα χρήµατος και για
να χρυσώσετε το χάπι βάζετε τον πρόεδρό της στο επταµελές αύριο αλλάζει ο πρόεδρος και η Κυβέρνηση στη ουσία τον ορίζει
και αυτόν- και ασκείτε απόλυτη κυβερνητική εξουσία σε ένα από
τα κρισιµότερα και λεπτότερα θέµατα ελέγχου όσων αναλαµβάνουν θέσεις δηµόσιας ευθύνης. Είναι απαράδεκτο και αίσχος
αυτό που κάνετε! Να το αποσύρετε αµέσως!
Εµείς θα καταθέσουµε αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία επ’
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αυτού του άρθρου και φαντάζοµαι και άλλοι συνάδελφοι δεν θα
δεχθούν την υπαγωγή τους κάτω από την Κυβέρνηση, το να τους
ελέγχει.
Το όργανο αυτό πρέπει να έχει σχετική ανεξαρτησία. Αυτή η
επιτροπή ήταν το µόνο όργανο το οποίο είχε διακοµµατική σύνθεση και στη Βουλή και δεν είχε κυβερνητικό έλεγχο. Το διαλύετε, λοιπόν και το πάτε υπό πλήρη κυβερνητική χειραγώγηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε την παρατήρηση για τον επαρχιακό Τύπο. Από τη
µία φέρνετε µία τροπολογία και στηρίζετε τα διαπλεκόµενα των
Αθηνών, είτε στον Τύπο είτε στην τηλεόραση, και µε άλλη διάταξη εδώ δίνετε την χαριστική βολή στον επαρχιακό Τύπο. Τεράστια προβλήµατα, εκρηκτικά προβλήµατα παρουσιάζει ο
επαρχιακός Τύπος. Έρχεστε τώρα εδώ µε τη διάταξη αυτή και
δεν κάνετε υποχρεωτικές τουλάχιστον τις καταχωρίσεις προκηρύξεων. Θέλετε να αφαιρέσετε τον τελευταίο πόρο που έχει αποµείνει στον επαρχιακό Τύπο για τη στήριξή του. Οδηγείτε τον
επαρχιακό Τύπο στο κλείσιµο. Σ’ αυτό το θέµα θα θέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία και πιστεύουµε ότι δεν θα περάσει από τη
Βουλή µία τέτοια διάταξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας, έχει τον
λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα εισαγωγικά να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι πριν από δύο µήνες στις 5 Ιουνίου, αιφνιδιαστικά, η Βουλή έκλεισε και ξεκίνησαν τα Θερινά Τµήµατα. Ο
λόγος που επικαλέστηκε η τότε µνηµονιακή πλειοψηφία για το
κλείσιµο της Βουλής ήταν ότι δεν υπήρχε νοµοθετικό έργο, µε
αποτέλεσµα τούτη την ώρα να βρίσκοµαι στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να µην µπορώ να βρω χαρακτηρισµό να χρησιµοποιήσω γι’ αυτήν την επιλογή και γι’ αυτήν τη δικαιολογία.
Να πω, λοιπόν, ότι ήταν ένα ψέµα, να πω ότι ήταν απάτη, υποκρισία; Ίσως και τα τρία αυτά µαζί να ταιριάζουν. Διότι στις τέσσερις –πέντε- λειτουργούσες εβδοµάδες που λειτουργούν τα
Θερινά Τµήµατα ως διά µαγείας έχουν κατατεθεί και συζητούνται
επτά νοµοσχέδια και µία διεθνής σύµβαση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Επτά εβδοµάδες.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Επτά εβδοµάδες; Αυτό είναι το θέµα σας; Υπήρχε κι ένα κενό ανάµεσα στο
πρώτο και στο δεύτερο Θερινό Τµήµα, γι’ αυτό το λέω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Με το άθροισµα των δύο, όµως…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Έχουν κατατεθεί και συζητηθεί, λοιπόν, επτά νοµοσχέδια και µία διεθνής
σύµβαση, χώρια απ’ αυτά που ήταν σε εκκρεµότητα.
Γι’ αυτήν την καταπάτηση κάθε κοινοβουλευτικής δεοντολογίας όµως οι κατά τα άλλα λαλίστατοι κυβερνητικοί Βουλευτές
και κυρίως οι Υπουργοί κουβέντα δεν ψελλίζουν δύο µήνες τώρα.
Από τη δική τους την πλευρά ενδεχοµένως καλά κάνουν, διότι σε
αυτήν την περίπτωση η σιωπή µπορεί να µην είναι χρυσός, τουλάχιστον όµως τους απαλλάσσει από τη γελοιοποίηση. Διότι τι
να πουν, όταν σε όλους είναι φανερό ότι η µεθόδευση αυτή, δείχνει όχι µόνο το φόβο απέναντι στο λαό αλλά και µπροστά σε
κάθε δηµοκρατική διαδικασία, σε κάθε ίχνος ουσιαστικού διαλόγου και αντιπαράθεσης στην Ολοµέλεια της Βουλής;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζούµε πρωτόγνωρες αντικοινοβουλευτικές, θα έλεγα, στιγµές τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Τέτοια προκλητική και αντιδηµοκρατική συµπεριφορά, τέτοια
περιφρόνηση της δηµοκρατίας δεν έχει υπάρξει στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Μετά από σαράντα χρόνια µεταπολιτευτικού
κοινοβουλευτικού βίου, έχετε οδηγήσει σε πρωτοφανή κατάντια
και απαξίωση την κοινοβουλευτική διαδικασία. Την έχετε οδηγήσει σε τέτοιο σηµείο απαξίωσης που οι πολίτες αναρωτιούνται κι
οι Βουλευτές, πιστεύω, όλων των πτερύγων αναρωτιούνται ποιος
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είναι ο ρόλος τους, τι ακριβώς παριστάνουν. Υπάρχει µία διαρκής
παραβίαση της δηµοκρατικής νοµιµότητας, διαρκής παράκαµψη
του Κοινοβουλίου, αλλά και αυταρχισµός. Όλα αυτά δεν είναι κάποιες εξαιρέσεις, είναι ο κανόνας της µνηµονιακής διακυβέρνησης. Έχετε κάνει σε τέσσερα χρόνια όσες επιστρατεύσεις δεν
είχαν γίνει από το 1974 έως το 2012.
Θυµάστε, µήπως, πώς είχε αποκαλέσει ο Πρωθυπουργός,
όταν ήταν στην αντιπολίτευση, τις επιστρατεύσεις; Τις είχε αποκαλέσει «χουντικές µεθοδεύσεις». Συγχαρητήρια που τις ενστερνίζεστε απολύτως και εφαρµόζετε αυτές τις «χουντικές µεθοδεύσεις» -κατά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Θυµάστε πόσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έχετε
φέρει; Έχετε φέρει είκοσι τέσσερις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου στα δύο τελευταία χρόνια. Μία δυνατότητα που το Σύνταγµα προβλέπει µόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εσείς
την έχετε µετατρέψει σε καθηµερινή πρακτική. Γιατί; Διότι οικοδοµείτε ένα αυταρχικό κράτος έκτακτης ανάγκης στη θέση του
µεταπολιτευτικού κράτους δικαίου.
Τη δε κοινοβουλευτική διαδικασία την έχετε απαξιώσει εντελώς. Φτάσατε στο απώτατο σηµείο γελοιοποίησης να αναθέσετε
στο Α’ Θερινό Τµήµα να αποφανθεί δια βοής και -µάλιστα της
προεπιλεγείσας πλειοψηφίας των πενήντα έναν Βουλευτών- για
το αν θα εφαρµοστεί ή όχι το Σύνταγµα. Να αποφανθούν δηλαδή
δια βοής πενήντα ένας Βουλευτές για το αν θα εφαρµοστεί το
άρθρο 44 του Συντάγµατος που παρέχει σε µία ισχυρή µειοψηφία άνω των εκατόν είκοσι Βουλευτών τη δυνατότητα να προκαλέσουν συζήτηση στην Ολοµέλεια για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος σε κρίσιµο, κατά την κρίση τους, νοµοσχέδιο.
Σκεφτείτε πόσο αίολο και πόσο αστείο, εν τέλει, είναι αυτό που
πράξατε, παρακάµπτοντας και την ίδια τη βούληση του Προέδρου της Βουλής –ας µου επιτρέψει και η παρουσία του εδώ
όσες φορές οµιλώ τον τιµά, πρέπει να λέµε και τα καλά και τα
κακά. Προσπαθήσατε, λοιπόν, να δηµιουργήσετε ένα δεδικασµένο που είναι αστείο, αν το δείτε µακροσκοπικά.
Με δυο λόγια, κάθε πλειοψηφία στο µέλλον θα µπορεί να αποφαίνεται κατά το δοκούν για το αν θα παρέχει ή όχι τα δικαιώµατα που το ίδιο το Σύνταγµα προβλέπει στην εκάστοτε µειοψηφία της Βουλής.
Το ίδιο δεν κάνατε και στην πρόταση µοµφής που καταθέσαµε;
Ο Υπουργός Επικρατείας -εδώ βρίσκεται- την απεδέχθη και µετά
από λίγο, επειδή υπήρξε άνωθεν κυβερνητική εντολή να διορθωθεί η γκάφα, ήρθατε εδώ και θέσατε πάλι σε διαδικασία ψηφοφορίας η Πλειοψηφία να αποφασίσει για το αν η Μειοψηφία θα
ασκεί τα δικαιώµατα που της ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής
και το Σύνταγµα;
Δεν είναι, όµως, µόνο η απαξίωση της Βουλής και του Συντάγµατος. Είναι και η απαξίωση του ίδιου του Βουλευτή. Η εκπρόθεσµη, σε άσχετα νοµοσχέδια, τροπολογία έχει γίνει κανόνας.
Είναι αυτό το θέατρο των νοµοτεχνικών βελτιώσεων, των βουλευτικών -και καλά- τροπολογιών των νοµοσχεδίων, µε τη διαδικασία του «ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσατε». Έγιναν καθεστώς τα
«δωράκια» σε µικρά και µεγάλα συµφέροντα, µε άσχετες τροπολογίες, λίγο πριν από την ψήφιση των νοµοσχεδίων, τις οποίες
µάλιστα δεν διστάζετε να τις χαρακτηρίσετε και ως προαπαιτούµενα της τρόικας, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι.
Διάβαζα προχθές τη δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής του κ. Κακλαµάνη, που ευλόγως εζήτησε να γίνει κάποια
στιγµή µία εξεταστική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει ποιοι και
πόσοι από τους νόµους που ψηφίστηκαν ως δήθεν προαπαιτούµενοι της τρόικας ήταν όντως προαπαιτούµενοι και ποιοι και
πόσοι από αυτούς ωφέλησαν την προσπάθεια της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και ποιοι και πόσοι ωφέλησαν συγκεκριµένα ιδιοτελή συµφέροντα. Αυτό θα είχε ενδιαφέρον. Θα είχε ενδιαφέρον
για να συνειδητοποιήσουµε όλοι ότι η απαξίωση δεν αφορά µόνο
τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Εγώ θα έλεγα δε ότι αφορά
κυρίως τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης. Γιατί, για να το πω
κι αλλιώς, η απαξίωση της Αντιπολίτευσης είναι και µία επιλογή
που στο τέλος τη χρεώνεται η Κυβέρνηση και σε τελική ανάλυση
δικαιώνει και την κριτική της εκάστοτε Αντιπολίτευσης.
Νοµίζετε δηλαδή ότι περιποιεί τιµή στον Πρωθυπουργό που
δυο χρόνια τώρα δεν έχει βρει ούτε µια µέρα, ούτε µισή ώρα να

1980

έρθει στη Βουλή, να απαντήσει σε ερωτήσεις των Αρχηγών της
Αντιπολίτευσης όλων των κοµµάτων; Ούτε µισή ώρα.
Αυτό ποιον απαξιώνει; Τους Αρχηγούς των κοµµάτων απαξιώνει; Τον ίδιο τον Πρωθυπουργό απαξιώνει. Αποδεικνύει ποια είναι
η αντίληψή του για τον κοινοβουλευτισµό, ποια είναι η αντίληψή
του για την κοινοβουλευτική διαδικασία και τον δηµοκρατικό διάλογο. Μια αντίληψη που φυσικά δείχνει να υιοθετεί και συνολικά
η Κυβέρνηση πέραν του ιδίου του Πρωθυπουργού.
Σε πόσες ερωτήσεις απαντούν οι Υπουργοί; Κάποια περίοδο –
που το µετρήσαµε- δεν απαντούσαν ούτε στο 50% των ερωτήσεων. Είναι αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία;
Με όλα αυτά, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οφείλουµε
να σας καταθέσουµε την εκτίµηση ότι δεν κάνετε τίποτα παραπάνω από το να πληγώνετε την ίδια τη δηµοκρατία και από το να
δίνετε άλλοθι και έδαφος σε έναν αντιπολιτικό και αντικοινοβουλευτικό λαϊκισµό, να δίνετε πάτηµα στην ακροδεξιά και στους εχθρούς της δηµοκρατίας. Διότι το καλύτερο δώρο στους εχθρούς
της δηµοκρατίας είναι µια δηµοκρατία παράλυτη και ένα κοινοβούλιο απαξιωµένο, ένα κοινοβούλιο βιοµηχανία ανεξέλεγκτης
επικύρωσης µνηµονιακών διαταγµάτων, αλλά και πλυντήριο
σκανδάλων και νεκροταφείο ποινικών δικογραφιών, για να πιάσουµε και µια άλλη πλευρά.
Διότι ξέρετε πόσες δικογραφίες έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή
από το 2012 και µετά; Ογδόντα εννέα και µία -που κάνατε πως
δεν ξέρετε πού είναι και χάθηκε στον δρόµο και µετά βρέθηκεφτάνουµε τις ενενήντα. Πόσες εκκρεµούν από την προηγούµενη
κοινοβουλευτική περίοδο; Εβδοµήντα. Σύνολο εκατόν εξήντα δικογραφίες. Εκτός από δύο που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα αδύνατα-δυνατά να ερευνηθούν, όλες οι υπόλοιπες στα συρτάρια. Γιατί
στόχος δεν είναι να γίνει µόνο το µνηµόνιο καθεστώς, αλλά και
οι δεκάδες διατάξεις της ντροπής για αµνήστευση, ασυλία, ατιµωρησία προσώπων, πολιτικών, πρώην και νυν Υπουργών, τραπεζιτών και στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο
συνεχίζεται η µνηµονιακή παράδοση της κακής και πρόχειρης
νοµοθέτησης που αποσκοπεί απλώς και µόνο στην εξυπηρέτηση
ειδικών επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Αναφέροµαι στο ζήτηµα της ενσωµάτωσης του Κανονισµού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηµόσιες συµβάσεις. Για ποιο
λόγο ακριβώς ενσωµατώνετε τώρα τον Κανονισµό του ’11 και όχι
αυτόν του ‘14 που σε αρκετά σηµεία είναι µετατοπισµένος και
µάλιστα σε µια κατεύθυνση που εξυπηρετεί καλύτερα τα συµφέροντα του δηµόσιου; Διότι στον Κανονισµό του ’14 οι δηµόσιες
συµβάσεις παραχώρησης εξαιρούνται από το ενιαίο κανονιστικό
πλαίσιο και ταυτόχρονα εισάγουν για πρώτη φορά την έννοια του
ρίσκου που φέρει ο ίδιος ο ιδιώτης επενδυτής, ενώ σήµερα στην
Ελλάδα που έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε συµπράξεις
δηµόσιου-ιδιωτικού στον κόσµο, τον κίνδυνο τον επωµίζεται στο
σύνολό του το δηµόσιο. Δεν είναι αυτό εξυπηρέτηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών συµφερόντων που προσδοκούν να αναλάβουν δηµόσια έργα;
Σας ξαναθυµίζω την περίπτωση των αυτοκινητοδρόµων, που
το κόστος της χρεοκοπίας του έργου ανέλαβε εξ ολοκλήρου το
δηµόσιο. Κάποιοι επωφελήθηκαν από αυτό ή δεν είναι έτσι; Τα
ίδια ισχύουν και στην περίπτωση της εισαγωγής του ανταγωνιστικού διαλόγου όπου το δηµόσιο δίνει πλέον τη δυνατότητα
στους επιχειρηµατίες να καθορίζουν οι ίδιοι τους όρους των δηµόσιων συµβάσεων µε την εκ των πραγµάτων παραίτηση του δηµοσίου από τον καθορισµό των όρων και των προδιαγραφών.
Κατά τον ίδιο, όµως, τρόπο που νοµοθετείτε εξυπηρετώντας
επιχειρηµατικά συµφέροντα, νοµοθετείτε και για τους εαυτούς
σας. Οι ρυθµίσεις που φέρνετε για την αλλαγή στο «πόθεν
έσχες» είναι ενδεικτικές. Είπε πριν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ότι
φτιάχνετε µια επιτροπή που στην πραγµατικότητα είναι κυβερνητικό όργανο.
Όµως να ξέρετε ότι αυτό το παιχνίδι κάποια στιγµή θα τελειώσει. Μην νοµίζετε ότι θα ξεφύγει κανείς µε τέτοιες µεθοδεύσεις.
Πέρα, όµως, από την εξυπηρέτηση ειδικών συµφερόντων το
νοµοσχέδιο αυτό επιχειρεί τη διάλυση των τελευταίων υπολειµµάτων του κοινωνικού κράτους. Μεθοδεύετε την εξαφάνιση των
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επικουρικών συντάξεων, την εξαφάνιση των Μετοχικών Ταµείων,
τη συρρίκνωση των εφάπαξ. Πριν από λίγο συναντήθηκα µε τις
ηγεσίες των συνδικαλιστικών ενώσεων των ενστόλων. Αλήθεια,
τι απέγινε αυτή η µεγάλη αγάπη σας για τους ενστόλους, η µεγάλη αγάπη και η έγνοια του ίδιου του Πρωθυπουργού για τους
αστυνοµικούς; Φαίνεται ότι από την πολλή αγάπη και το σφιχταγκάλιασµα θα τους πνίξετε τους ανθρώπους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πόσο υποκριτές, όµως, µπορεί να γίνεστε και να κοροϊδεύετε
τον κόσµο µε τα προεκλογικά επιδόµατα του κοινωνικού µερίσµατος, όταν ήδη τους έχετε πετσοκόψει τους µισθούς και µε τη
µετεκλογική ληστεία στα αποθεµατικά των ταµείων τους;
Δείτε τι ακριβώς κάνετε τώρα: Τιµωρείτε έναν κλάδο που,
παρά τις τεράστιες απώλειες από το PSI, κατάφερε να διατηρήσει υγιή τα επικουρικά ταµεία και τα εφάπαξ. Και τώρα έρχεστε
εσείς και τα αρπάζετε. Έχει λογική αυτό; Και κυρίως, πέρα από
λογική, έχει ηθική αυτή η στάση, η στάση της υποκρισίας, της
κολακείας από τη µια και της ληστείας από την άλλη;
Αλλά φαίνεται ότι οι αληθινές αγάπες είναι αυτές που κρατάνε.
Και η αληθινή αγάπη του κ. Σαµαρά και της Κυβέρνησής του δεν
είναι προς τους ενστόλους. Η αληθινή αγάπη του κ. Σαµαρά και
της Κυβέρνησής του είναι προς τους ιδιοκτήτες µέσων ενηµέρωσης. Των χρεοκοπηµένων φυσικά µέσων ενηµέρωσης που όλως
παραδόξως οι ιδιοκτήτες τους επιµένουν να συντηρούν µε τα
λεφτά των τραπεζών φυσικά, όχι τα δικά τους, τράπεζες που τις
πληρώνει ο ελληνικός λαός που χειµάζεται. Είχατε, λοιπόν, το
θράσος να φέρετε µία τροπολογία δεκάδων σελίδων σε νοµοσχέδιο που αφορά την κύρωση της σύµβασης δωρεάς στο Ογκολογικό Νοσοκοµείο «Άγιοι Ανάργυροι» και εσείς αντί για τη
δωρεά στο νοσοκοµείο, µας αποκαλύψατε τη δωρεά στη διαπλοκή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ωραία κοινοβουλευτική διαδικασία! Η διαπλοκή συντάσσει τις
θελήσεις της και η µνηµονιακή Πλειοψηφία τις κάνει νόµο του
κράτους. Και τι επιδιώκετε µε όλα αυτά; Να χαρίσετε χρέη σε
χρεοκοπηµένες εταιρείες µέσων ενηµέρωσης.
Κύριε Χαρδούβελη, ήσασταν χρόνια τραπεζικός και έχετε
γνώση και ευθύνη για όλα αυτά. Αν ένας ταλαίπωρος επιχειρηµατίας προσπαθεί σε αυτήν τη χώρα να στήσει µια επιχείρηση
της προκοπής, να δώσει θέσεις εργασίας, τον διαλύετε στους
φόρους και οι τράπεζες, αν του δώσουν ρευστότητα, θα του δώσουν µε ληστρικά επιτόκια, τριπλάσια από αυτά που δίνουν σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αν ο κακόµοιρος αυτός επιχειρηµατίας βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να χρωστάει, µαύρο φίδι που
τον έφαγε. Οι µάγκες τις διαπλοκής όµως και χρωστάνε και δηµόσια έργα παίρνουν και χρηµατοδοτικές ροές από τις τράπεζες
έχουν και κουρεύετε και τα δάνειά τους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Πώς γίνεται αυτό, µπορείτε να µας πείτε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αυτό να µας
πείτε, πώς γίνεται αυτό. Αυτό αναρωτιέµαι και εγώ. Να µας πείτε
σε αυτήν τη χώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγµατα. Εις υγείαν
των κορόιδων!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, µου επιτρέπετε µια διακοπή;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα µιλήσετε
µετά. Θα ολοκληρώσω την οµιλία µου και θα µιλήσετε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Υπουργέ, θα έχετε τον λόγο µετά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όταν οµιλεί ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οφείλει µε στοιχεία να λέει ό,τι λέει, αλλιώς αγνοεί το ρόλο του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Αρχηγέ, επιτρέπετε τη διακοπή;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα απαντήσετε µετά, κύριε Σταµάτη, µην αδηµονείτε.
Εδώ που τα λέµε όµως, για να πω και τη µαύρη αλήθεια, δεν
είναι και µικρός ο ρόλος των µέσων ενηµέρωσης. Δεν θα µπο-
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ρούσε να κρατηθεί καµµιά µνηµονιακή Κυβέρνηση, αν δεν προσπαθούσαν µε νύχια και µε δόντια να τη στηρίξουν, αν δεν προσπαθούσαν να κάνουν το µαύρο άσπρο, να µετατρέψουν αυτήν
την κατάσταση της κόλασης που ζει η µεγάλη πλειοψηφία του
ελληνικού λαού σε success story, σε κατάσταση ευδαιµονίας.
Θυµηθείτε ιδίως την προεκλογική στήριξη. Θυµηθείτε τι λέγανε
δυο µέρες πριν τις ευρωεκλογές κάποια απ’ αυτά τα µέσα, ότι
δηλαδή έρχεται η καταστροφή αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει µε δυο µονάδες, πόσω µάλλον µε τέσσερις.
Αυτήν τη στήριξη, λοιπόν, επειδή ο κ. Σαµαράς δεν είναι αγνώµων, την ανταποδίδει, µε το αζηµίωτο φυσικά, διότι οι εκλογές
ξανάρχονται. Μόνο που δεν έχετε καταλάβει κάτι. Δεν σας σώζουν αυτά. Γιατί δεν σας σώζουν; Διότι µια του ψεύτη, δυο του
ψεύτη, τρεις και η κακή του µέρα. Ο κόσµος έχει καταλάβει το
ρόλο που παίζουν ορισµένα µέσα ενηµέρωσης σ’ αυτό το σύστηµα και η δύναµη της αλήθειας που ο καθένας γύρω µας βιώνει, να το ξέρετε, είναι πιο δυνατή από τα παραµύθια µε τα οποία
προσπαθούν να τροµοκρατήσουν τον κόσµο. Ας έχουν γνώση οι
φύλακες. Τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί, ιδίως όσοι πάρουν
µέρος σ’ αυτήν την άθλια συναλλαγή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχουµε επαναλάβει και το επαναλαµβάνω για άλλη µία φορά
ότι το πρώτο πράγµα που θα κάνουµε είναι να ξηλώσουµε αυτό
το άθλιο καθεστώς της διαπλοκής πολιτικής εξουσίας µε την οικονοµική ολιγαρχία που κρατά τον τόπο µας χρόνια τώρα καθηλωµένο, την ίδια στιγµή µάλιστα που η συντριπτική πλειοψηφία
του κόσµου της εργασίας υποφέρει και η µεσαία τάξη διαλύεται.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, µέσα στο κατακαλόκαιρο, εκατοµµύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου
αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος-αίσχος που τιµωρεί όσους δούλευαν µια ζωή για να αποκτήσουν ένα κεραµίδι να στεγάσουν τα παιδιά τους, ένας φόρος που δείχνει όλη την αναλγησία, την αγριότητα, τη νεοφιλελεύθερη παγερότητα που εσείς
αποκαλείτε µεταρρύθµιση. Ένας φόρος που βάζει πλούσιους και
φτωχούς, έχοντες και µη έχοντες, άνεργους και εργαζόµενους
στον ίδιο παρονοµαστή. Πείτε µου πώς θα τον πληρώσουν αυτόν
τον φόρο; Πού θα τα βρουν οι ρηµαγµένοι πολίτες εδώ και τέσσερα χρόνια από τις πολιτικές σας;
Αυτό φαίνεται, όµως, να µην σας απασχολεί. «Κόψτε το λαιµό
σας, βρείτε να τα φέρετε», λέτε. Δεν έχετε, όµως, καταλάβει µάλλον. Έχετε εικόνα από το τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή, ποια είναι
η πραγµατική εικόνα; Η πραγµατική εικόνα είναι η αδυναµία πληρωµής για τη µεγάλη πλειοψηφία.
Έχετε εικόνα για τα αρνητικά αποτελέσµατα που θα έχει αυτό
στην οικονοµία, για τη διάλυση της οικονοµίας, για το κλείσιµο
επιχειρήσεων που θα προκαλέσετε; Ή µήπως, κύριε Χαρδούβελη, αυτό το γνωρίζετε; Γι’ αυτό, απ’ ό,τι έµαθα, χθες είπατε ότι
οι επενδύσεις πάνε χάλια και ο Έλληνας δεν έχει χρήµατα να ψωνίσει. Ε, βέβαια, µετά από τόσο ξύλο που έφαγε και τόσο ξύλο
που συνεχίζει να τρώει και συνεχίζετε να του ρίχνετε, πού να βρει
να ψωνίσει;
Θα σας πω εγώ, λοιπόν, τι αποτέλεσµα θα έχει αυτός ο φόρος.
Απλώς θα αυξήσει τα ληξιπρόθεσµα χρέη ακόµα περισσότερο,
ενώ αυτά ήδη αυξάνονται κατά 1 δισεκατοµµύριο κάθε µήνα. Και
ποια είναι η ειρωνεία; Ότι κάποιος, για να απαλλαγεί από τον
ΕΝΦΙΑ, πρέπει, εκτός των άλλων, να µην έχει ληξιπρόθεσµα χρέη
σε εφορία ή ασφαλιστικό ταµείο.
Αυτά νοµοθετείτε και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε τον κόσµο
και µιλάτε και για λάθη. Ας αφήσετε τα λάθη. Εδώ είναι επιλογές
αυτά που κάνετε. Σας ερωτώ: Τι έχετε να απαντήσετε σε έναν
άνθρωπο που µε βρήκε προχθές και µου είπε ότι πέρυσι είχε αντικειµενική αξία για είκοσι οκτώ στρέµµατα στην ορεινή Ηλεία
480.000 ευρώ και φέτος έχει 5.000.000; Τι θα του απαντήσετε,
ότι ξαφνικά τον κάνατε να αισθάνεται τσιφλικάς µε τα είκοσι οκτώ
στρέµµατα στην ορεινή Ηλεία;
Τι θα πείτε σε ένα ζευγάρι υπερήλικων αγροτών, που µε συνάντησε προχθές στην Αίγινα, µε παλαιό σπίτι που είχε αντικειµενική αξία και φορολογούνταν για 40.000 ευρώ και τώρα το
βάλατε να φορολογείται για 700.000 ευρώ; Τους καλείτε να πληρώσουν 8.500 φόρο, όσα δηλαδή είναι η σύνταξη του ΟΓΑ και
για τους δύο ολόκληρο το χρόνο. Τι θα τους πείτε, ότι έγιναν
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ξαφνικά πλούσιοι και δεν το κατάλαβαν ή ότι «κάναµε λάθος»;
Έφυγε και ο κ. Θεοχάρης και δεν έχετε πού να τα φορτώσετε
τώρα.
Πώς θα εξηγήσετε ότι όποιος διαθέτει πλάκες χρυσού και πανάκριβα έργα τέχνης δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ, ενώ όποιος
έχει ένα σπίτι στο Περιστέρι ή ένα κτήµα στην ορεινή Κορινθία
θα πληρώνει; Πόσο λογικό είναι αυτό;
Ο δείκτης που αποτυπώνει την παραφροσύνη είναι ο εξής: Το
2009 εισπράχθηκαν 500 εκατοµµύρια από φόρους ακινήτων και
τώρα υπολογίζετε να τους πάτε στα 4 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή,
έχουµε οκταπλασιασµό.
Τι οκταπλασιάστηκε, κύριοι; Η αποτελεσµατικότητα του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, η πραγµατική αξία της περιουσίας των
Ελλήνων, µέσα στα χρόνια της ύφεσης και της κρίσης, η φοροδοτική τους ικανότητα; Όχι, τίποτα από αυτά. Οκταπλασιάστηκε,
πολλαπλασιάστηκε η αναλγησία σας και η βιαιότητα των µνηµονιακών επιλογών της τρόικας, που εσείς υλοποιείτε.
Βεβαίως, να µην αναφερθώ στις offshore επιχειρήσεις και την
ακατάγραφη περιουσία τους. Δεν την έχει καταγράψει κανείς.
Πόσες χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα αφορολόγητα ακίνητης περιουσίας ανήκουν σε offshore επιχειρήσεις; Θα φτιάξετε ποτέ µητρώο offshore επιχειρήσεων να ξέρουµε τουλάχιστον πόσες
είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έτσι!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν αναφέροµαι, βεβαίως, και στα όσα ο απλός κόσµος συζητά και λέει:
ούτε δεκάρα από τη λίστα Λαγκάρντ, τίποτα για τις τριγωνικές
συναλλαγές, από το λαθρεµπόριο πετρελαίου και καπνού, για τις
εταιρείες που µε τζίρο 200 και 300 εκατοµµύρια δηλώνουν ζηµίες
και παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν. Αλλά τα παίρνετε
και ξεζουµίζετε τους µεροκαµατιάρηδες, τους βιοπαλαιστές.
Αυτή είναι η πολιτική σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Θέλω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να µε συγχωρέσετε.
Η λογική του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται
στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από τη δική σας. Έχουµε δεσµευτεί για επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, για
προστασία από τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, για κατάργηση του αυτόφωρου για χρέη στο δηµόσιο. Γιατί το ανελέητο
φοροκυνηγητό των µικροοφειλετών όχι µόνο δεν αποδίδει, αλλά
δηµιουργεί ένα κλίµα φόβου και κατατροµοκράτησης των πολιτών.
Έχουµε δεσµευτεί να δώσουµε λύση στο θέµα των χρεών στο
δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, που και θα αυξήσει τα δηµόσια έσοδα αλλά και θα ανακουφίσει τους πολίτες που βρίσκονται σε απόλυτη αδυναµία.
Και φυσικά έχουµε δεσµευτεί να αναθεωρήσουµε πλήρως το
καθεστώς του ειδικού φόρου ακίνητης περιουσίας για να περιλαµβάνει µόνο τον πραγµατικά µεγάλο, συσσωρευµένο πλούτο
και όχι να ρηµάζει την ακίνητη περιουσία των νοικοκυριών. Διότι
σε αυτήν τη χώρα πρέπει να πάψουµε να φορολογούµε τη φτώχεια και να φορολογήσουµε τον πλούτο, τον µεγάλο πλούτο που
εδώ και χρόνια κάνει πάρτι στις πλάτες του ελληνικού λαού, που
ζει αυτήν την ατελείωτη τραγωδία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πολυνοµοσχέδιο αυτό αποδεικνύει ότι αυτό το δράµα δεν έχει τέλος. Η Κυβέρνησή σας,
όµως, φτάνει στο τέλος της. Έρχεται µια νέα µεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, µε τη στήριξη των δηµοκρατικών πολιτών και των κινηµάτων, µε τη στήριξη του κόσµου της εργασίας και της νέας
γενιάς. Όσο κι αν ξηλώσετε το «πουλόβερ» της δηµοκρατίας και
των µεταπολιτευτικών κατακτήσεων του λαού µας, δεν θα τα καταφέρετε να συνεχίσετε για πολύ. Το πλήρωµα του χρόνου για
την Κυβέρνησή σας πλησιάζει.
Η κυβέρνηση της Αριστεράς, της µεγάλης συµπαράταξης της
Αριστεράς µε τον δηµοκρατικό κόσµο, µε τον προοδευτικό
κόσµο, είναι η µόνη ελπίδα, η µόνη λύση σήµερα για τον τόπο.
Και θα είναι πραγµατικότητα, είτε το θέλετε είτε όχι, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Σταµάτης έχει ζητήσει τον λόγο. Θα ακολουθήσει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χαρδούβελης.
Ορίστε, κύριε Σταµάτη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα, ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί ήρθατε σήµερα στη Βουλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σπανίως έρχεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Διότι για
το µόνο που δεν µιλήσατε ήταν το νοµοσχέδιο. Αναλώσατε περισσότερο από το 1/3 της οµιλίας σας, κάνοντάς µας µαθήµατα
συνταγµατικής και κοινοβουλευτικής τάξης. Εγώ το θεωρώ θετικό αυτό από µέρους σας. Δεν είχαν, βέβαια, καµµία σχέση µε
το νοµοσχέδιο. Αλλά είναι θετικό.
Και χαρακτηρίζω την προσήλωσή σας στη µεταπολιτευτική
τάξη δικαίου που υπήρχε στη χώρα ακόµη πιο θετική. Είναι εντυπωσιακά βήµατα, κύριε Τσίπρα, αυτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Χαίροµαι
που εντυπωσιάζεστε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Άκουσα
πριν από λίγο και έναν άλλο Βουλευτή σας, ο οποίος επήνεσε και
συγκεκριµένη βουλευτική περίοδο δηµοκρατικού βίου.
Είναι θετικά βήµατα αυτά. Εµείς τα ακούµε θετικά. Δεν ξέρω
πόσο θετικά ακούγονται σε όλα τα µέλη του κόµµατός σας. Αυτό,
όµως, είναι πρόβληµα δικό σας. Εγώ πάντως οφείλω να το
εξάρω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό χειροκρότησαν όλοι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όµως,
κατά τα λοιπά, αναλωθήκατε σε µια εφ’ όλης της ύλης κριτική, η
οποία στηριζόταν σε ανακρίβειες, σε εσκεµµένες ανακρίβειες και
σε υποκριτική συµπεριφορά, όπου το άκρον άωτον αυτής της
συµπεριφοράς είχε σχέση µε τους ενστόλους. Εάν ανατρέξουµε
στις δηλώσεις που κατά καιρούς έχετε κάνει και εσείς και εξέχοντα στελέχη του κόµµατός σας για τους ενστόλους και τις διαβάζαµε αυτές, θα θέλαµε τρεις συνεδριάσεις της Βουλής, για να
ξεχωρίσουµε ποια είναι πιο επιθετική από την άλλη.
Τώρα τους αγκαλιάσατε. Υποτίθεται ότι τους αγκαλιάσατε.
Έτσι νοµίζετε. Κάνετε λάθος. Διότι ο τρόπος που τους πλησιάζετε, απ’ αυτά που τους λέτε είναι φανερό ότι αντιλαµβάνονται
ότι επιχειρείτε να τους εξαπατήσετε. Διότι σας πληροφορώ ότι
το προνοιακό ταµείο που ενδιαφέρει τους ενστόλους παραµένει
κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. Μπαίνει
µια ρήτρα βιωσιµότητας. Την αρνείστε τη ρήτρα βιωσιµότητος;
Διότι, αν πείτε ότι την αρνείστε, τότε θα πρέπει να µας πείτε από
ποιες πηγές τροφοδοτούνται αυτά τα ελλείµµατα.
Αν, λοιπόν, αυτά τα ταµεία είναι υγιή, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι αξιόµαχο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είναι, λοιπόν, φανερό σε αυτούς τους ανθρώπους –διότι τους µιλήσατε
προφανώς για το επικουρικό, το οποίο ελάχιστα επηρεάζεται και
δεν τους απασχολεί- ότι ούτε σε αυτό µπορέσατε να καταλάβετε
πού είναι το µεγάλο τους πρόβληµα και η µεγάλη τους ανησυχία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό τους ανησυχεί πιο πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γιατί, λοιπόν, φωνάζουν έξω
οι άνθρωποι;
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, µε ηρεµία ακούσαµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Ας ακούσουµε µε ηρεµία και την Κυβέρνηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ακριβώς! Λίγος σεβασµός και σε
εµάς!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όµως,
κάνατε και µια αναφορά στην επιτροπή «Πόθεν Έσχες», για τη
σύνθεσή της. Προσπαθήσαµε να έχουµε τη δυνατότητα µιας επιτροπής, η οποία θα αντέξει στο χρόνο. Για πρώτη φορά µπαίνουν
ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι θα είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μπαίνει
ένας τραπεζίτης, για να βοηθήσει το έργο αυτής της επιτροπής,
γιατί, όπως γνωρίζετε, ένα από τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι κατά καιρούς επιτροπές ήταν η αδυναµία να έχουν στοιχεία από τα τραπεζικά ιδρύµατα. Και αυτό το επικρίνετε.
Επικρίνετε ακόµα τη σύνθεση, όσον αφορά τα µέλη του Κοινοβουλίου που µετέχουν. Η απάντηση είναι απλή, κύριε Τσίπρα.
Σύµφωνα µε την άποψή σας, εµείς νοµοθετούµε σήµερα, γιατί
θέλουµε να ασκούµε έλεγχο επί των µελών που διορίζουµε εµείς
µε τον άλφα ή το βήτα τρόπο –άµεσο ή έµµεσο- για να ελέγχουµε
τις εργασίες της επιτροπής. Ε, αφού εσείς, όπως πιστεύετε, θα
είστε σύντοµα κυβέρνηση, τότε αυτό είναι µπούµερανγκ σε
βάρος µας.
Δυο τινά µπορεί να συµβαίνουν. Ή εµείς να έχουµε την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να γίνετε κυβέρνηση ή εσείς πιστεύετε
ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνετε κυβέρνηση και αυτό είναι το βέβαιο.
(Θόρυβος-Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν το είχαµε σκεφθεί έτσι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σκεφθείτε το, λοιπόν. Όλα τα έχετε σκεφθεί.
Όπως έχετε σκεφθεί και δράττοµαι της ευκαιρίας να το θίξω,
κύριε Τσίπρα –τώρα που το είπε ο κ. Λαφαζάνης, το θυµήθηκατο εξής: Ήρθατε µια µέρα στη Βουλή, αφού συσκεφθήκατε –η
Βουλή συνεδρίαζε, ήµουν παρών εδώ- και ρίξατε την ιδέα της
πρότασης µοµφής. Εγώ απήντησα εκείνη την ώρα, όπως προβλέπει ο Κανονισµός. Δηλαδή, τι αποδέχεται ή τι δεν αποδέχεται
η Κυβέρνηση. Εγώ µίλησα για τη διαδικασία. Εάν έπρεπε να γίνει
ή όχι, αυτό το αποφασίζει η Βουλή, όχι ο Υπουργός. Άρα, εγώ
ορθώς απήντησα.
Όµως, επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, εγώ να σας κάνω το χατίρι. Με πιάσατε κοροΐδο, µε πιάσατε στον ύπνο. Συνεδριάσατε,
µεθοδεύσατε και µε βάλατε στη φάκα.
Αλλά µην χαίρεστε, δεν είστε ο πρώτος. Ένας άλλος µε εξαπάτησε έξω από το Γήπεδο Χαριλάου πριν από χρόνια. Έπαιζε τον
«παπά» και µε έπιασε κορόιδο.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Κωδωνοκρουσίες)
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Τι είναι αυτά τώρα; Είναι αυτό απάντηση
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση; Στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι
απάντηση αυτή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Απάντηση είναι!
Μιλήσατε, επίσης…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τώρα µάθαµε ότι παίζατε και τον
«παπά»!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εγώ τα
εξήγησα δύο φορές αυτά. Εξήγησα ποια είναι η ευθύνη και η δήλωση του Υπουργού που παρίσταται, όσον αφορά την πρόταση
µοµφής. Εκείνη την ώρα η Κυβέρνηση λέει ότι αν αυτό είναι δεκτό, αµέσως ζητάει την προβλεπόµενη εκ του Κανονισµού προθεσµία. Και εγώ είπα: «Δεν τη χρειαζόµαστε. Αν το Σώµα αποφασίσει ότι θα γίνει η πρόταση µοµφής, θέλουµε τώρα να αρχίσει η
συζήτηση». Τόσο απλό είναι.
Όµως, σήµερα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θέλησε προσωπικά να µου επιτεθεί λέγοντας ότι έκανα γκάφα. Ε,
αναγνωρίζω, λοιπόν, εγώ ότι έκανα γκάφα. Έπεσα θύµα. Σας ικανοποιεί αυτό; Νοµίζω, όχι. Σκεφθείτε το λίγο.
Αναφερθήκατε ακόµη και στο χθεσινό νοµοσχέδιο, στη χθεσινή τροπολογία. Κατ’ αρχάς, δεν κατάλαβα γιατί σηκωθήκατε
και φύγατε. Να µένατε εδώ και να την αντικρούατε. Και εκεί να
µας εξηγούσατε από πού απορρέει η αποψή σας ότι χαρίζονται
χρέη στους εκδότες. Πείτε µου µία διάταξη! Όταν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εκτοξεύει τέτοια βαριά κατηγορία,
αυτή πρέπει να είναι στοιχειοθετηµένη. Φέρτε µας ένα στοιχείο,
ένα άρθρο, µία λέξη, µία γραµµή που να λέει κάτι τέτοιο!
Ξέρετε τι κάναµε χθες; Τολµήσαµε να ανατρέψουµε µία κατάσταση που όλοι έλεγαν ότι είναι νοσηρή! Τολµήσαµε να πούµε
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ποιος είναι πελάτης και ποιος τον εξυπηρετεί. Ποιος τιµολογεί
και ποιος τιµολογείται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δικός σας νόµος ήταν, κύριε Υπουργέ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Συγγνώµη και δεν πρέπει να το αλλάξουµε, κύριε Βούτση;
Είδαµε λοιπόν ότι το σύστηµα αυτό δεν πήγαινε καλά, ότι νοσούσε, ότι αθροιζόταν δύναµη οικονοµική σε κάποια χέρια, χωρίς
να ασκείται έλεγχος. Το κράτος δεν ήξερε ποιος είναι ο πελάτης,
ποιος είναι αυτός που συναλλάσσεται, στο όνοµα ποιου συναλλάσσεται και µέχρι ποιο ποσό συναλλάσσεται. Το ξεκαθαρίσαµε
αυτό το τοπίο. Είναι κακό αυτό;
Γιατί δεν µείνατε, λοιπόν, στη Βουλή να µας βοηθήσετε να το
κάνουµε ακόµη καλύτερο. Φύγατε. Και ξέρετε γιατί φύγατε; Γιατί
παρ’ όλες τις φωνές που υψώνετε εδώ εναντίον της διαπλοκής,
έχω την εντύπωση ότι καµµιά φορά και η αποχώρηση εξυπηρετεί
περισσότερο από την παρανοµία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τους «κλείνουν το µάτι».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τέλος, είπατε ότι εµείς µε τη συµπεριφορά µας, την αντικοινοβουλευτική
πολλές φορές, κάνουµε δώρο στους εχθρούς της δηµοκρατίας.
Εγώ δεν έχω κάποιο συγκεκριµένο παράδειγµα, διότι εµείς τηρούµε και εφαρµόζουµε τον Κανονισµό της Βουλής και το Σύνταγµα, διότι θεωρία σαν αυτή που είπατε είναι πρωτόγνωρη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η ώρα του Πρωθυπουργού;
(Κωδωνοκρουσίες)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα σας
πω. Θα καταλήξω, κύριε Βούτση, µην βιάζεστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Επειδή είπατε για τον Κανονισµό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δηλαδή,
θέλετε να πείτε ότι η συνεδρίαση αυτή του Τµήµατος της Βουλής
είναι παράνοµη και αντισυνταγµατική; Θέλετε να πείτε ότι τόσα
χρόνια κοινοβουλευτικού βίου που εδώ, σε αυτά τα Τµήµατα, συζητούνται σοβαρά νοµοσχέδια, πέρασαν κατά παράβαση του Κανονισµού και του Συντάγµατος; Το τι συζητείται σε ένα Τµήµα και
τι απαγορεύεται το καθορίζει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της
Βουλής. Όλα τα υπόλοιπα επιτρέπονται και ό,τι επιτρέπεται είναι
θεσµικό, συνταγµατικό και καταστατικό.
Δεν κατάλαβα γιατί η Κυβέρνηση θα έπρεπε ή να συνεδριάζει
µε τη Βουλή εν ολοµελεία ή να µην λειτουργεί καθόλου! Μα,
αυτός ο Κανονισµός, χρόνια τώρα, δεκάδες χρόνια, λειτουργεί.
Τώρα εσείς τον αµφισβητείτε ή θεωρείτε ήσσονος σηµασίας και
αξίας τους νόµους που ψηφίζονται απ’ αυτό το Τµήµα;
Εµείς, λοιπόν, δεν κάνουµε κανένα δώρο σε κανέναν. Εφαρµόζουµε τον Κανονισµό. Συζητάµε ό,τι προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής και από το Σύνταγµα.
Δώρο στους εχθρούς της δηµοκρατίας ξέρετε ποιοι κάνουν,
κύριε Τσίπρα; Εκείνοι που δέχονται να συναθροιστούν οι ψήφοι
τους µε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, προκειµένου να µαζέψουν εκατόν είκοσι ψήφους για να κάνουν δηµοψήφισµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Διαµαρτυρίες)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Χωρίς αυτό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αυτοί δίνουν αξία! Αυτοί ανεβάζουν τις µετοχές της.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ψέµατα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Με την
ευκαιρία αυτή, θα σας πω και κάτι ακόµα για να κλείσουµε αυτό
το κεφάλαιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Σας ενοχλεί η Χρυσή Αυγή,
κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όχι, δεν
µε ενοχλεί καθόλου.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Να µην µιλάτε υποτιµητικά
για τη Χρυσή Αυγή! Δεν έχετε κανένα δικαίωµα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα σας
δώσω, λοιπόν, και µία απάντηση για να το κλείνουµε αυτό το
θέµα.
Η Κυβέρνηση επιθυµεί να ολοκληρώσει τη θητεία της µέσα στα
προβλεπόµενα από το Σύνταγµα όρια. Το µόνο που µπορεί να
την εµποδίσει είναι η αδυναµία να εκλέξει Πρόεδρο της Δηµο-
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κρατίας. Εµείς θα κινηθούµε απολύτως θεσµικά, όπως προβλέπει
το Σύνταγµα και το συνταγµατικό έθιµο, µε σεβασµό στους θεσµούς και στα πρόσωπα που σήµερα εκπροσωπούν τους θεσµούς.
Δεν είναι σεβασµός να ζητάµε πρόωρη ανάδειξη του Προέδρου της Δηµοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Είναι προσβολή και στο θεσµό και στο πρόσωπο. Και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αυτό έπρεπε να το προσέξει ιδιαίτερα.
Εµείς θα εξαντλήσουµε τα χρονικά περιθώρια και θα κινηθούµε µέσα στους ρυθµούς που προβλέπει το Σύνταγµα και ο
Κανονισµός της Βουλής. Και το θέµα της εκλογής του Προέδρου
θα κριθεί εδώ, στο Κοινοβούλιο, εν ανάγκη και στην τρίτη ψηφοφορία. Μακάρι να σας πείσουµε να τελειώνουµε µε την πρώτη.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το προσπαθήσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μην γελάτε, κύριε Τσίπρα, γιατί θα σας έλεγα ότι είστε κι εσείς νέος άνθρωπος και το κόµµα σας νέο κόµµα. Έχετε πολύ δρόµο ακόµα
να βαδίσετε, ώστε να υπάρχει µία ισχυρή ουσία που συνθέτει την
έννοια ενός γρήγορου και αποτελεσµατικού κόµµατος. Χρειάζεστε κι εσείς χρόνο, κι εµείς έχουµε να κάνουµε πολλή δουλειά.
«Μπήκαµε µέσα στη λάσπη να βγάλουµε το κάρο». Πολιτικά
θα σας έλεγα ότι δεν σας συµφέρει να έρθετε µαζί µας τώρα.
Δεν σας συµφέρει αυτό. Διότι αγνοείτε κάτι, που αν το ξέρατε,
δεν θα βιαζόσασταν. Όταν επιτύχει µία κυβέρνηση, στις επόµενες εκλογές ο κόσµος δεν ψηφίζει γιατί πέτυχε, ψηφίζει για τις
προσδοκίες που διαµορφώνει για το µέλλον. Γι’ αυτό δεν µπορώ
να καταλάβω τη βιασύνη σας σε αυτόν τον τοµέα.
Εµείς, όµως, θα κινηθούµε όπως σας είπα. Θα εξαντλήσουµε
τα χρονικά περιθώρια που προβλέπει το Σύνταγµα και το συνταγµατικό έθιµο.
Και όσον αφορά, κύριε Βούτση, στην αναφορά που κάνατε και
µε ρωτήσατε, ο Πρωθυπουργός θέλει απέναντί του να έχει έναν
συνοµιλητή, ο οποίος έχει το ίδιο πρόσωπο και µέσα στην Αίθουσα και έξω από αυτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εµείς πώς καθόµαστε εδώ και ανεχόµαστε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας
παρακαλώ, κύριε Βούτση!
(Θόρυβος στην Αίθουσα – Κωδωνοκρουσίες)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Ανέχεστε»
τον Υπουργό Επικρατείας; Κατάλαβες τι είπες;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κατάλαβα πολύ καλά τι είπα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ντροπή σου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, τι πάθατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Βούτση, εγώ τι είπα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δέχτηκα
δύο φορές προκλήσεις…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τι γίνεται στην ώρα του Πρωθυπουργού;
Εµείς καθόµαστε µε σεβασµό και σας ακούµε και θέλουµε να
τον ανταποδώσετε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εγώ τον
δείχνω. Όµως, ο σεβασµός δεν είναι …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν κατάλαβα! Ποιος είναι ο Σαµαράς;
Ποιος είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Βραχνιάσατε από τις φωνές, κύριοι συνάδελφοι! Παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα – Κωδωνοκρουσίες)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όταν,
όµως, ο Σαµαράς, ο Πρωθυπουργός, δέχεται βίαιες προσωπικές
επιθέσεις, οι οποίες ξεφεύγουν από τα όρια του πολιτικού
καθωσπρεπισµού, δεν µπορεί να συνοµιλεί. Είναι απλό. Το έχει
δηλώσει κατ’ επανάληψη. Δεν είναι δυνατόν εδώ να παίζουµε
θέατρο. Η Βουλή δεν είναι αίθουσα θεάτρου. Εδώ γίνεται µάχη
επιχειρηµάτων. Δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών και επιθέσεων προσωπικών, προσβλητικών πολλές φορές.
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Αυτό είναι –θα έλεγα- ένα κατά συνθήκην ψεύδος του κοινοβουλευτισµού, το οποίο όµως ως σύγχρονη έκφραση της δηµοκρατίας πρέπει να το τερµατίσουµε. Δεν είµαστε εχθροί, αντίπαλοι είµαστε. Και δεν ταιριάζει σε αντιπάλους η ανταλλαγή τέτοιων προσωπικών χαρακτηρισµών, για να σας δώσω την απάντηση που θέλατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Και ταιριάζει η απουσία! Η απουσία
είναι καλύτερη δυο χρόνια τώρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Επί της
ουσίας του νοµοθετήµατος έγιναν ελάχιστες αναφορές. Θα
απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµικών.
Θα ήθελα να σας πω ότι έχει γίνει καταγραφή των offshore
εταιρειών. Είναι έξι χιλιάδες. Καταγραφή έχει γίνει. Έχει απαντήσει ο αρµόδιος Υφυπουργός δύο φορές στη Βουλή. Πράγµατι,
πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα και έλεγχος. Γίνεται. Συνέχεια
γίνεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μητρώα έχετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όταν
έχουµε καταγραφή, δεν έχουµε µητρώο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μα, ο κ. Στουρνάρας τον
Οκτώβρη είπε ότι είναι δέκα χιλιάδες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κλείνοντας, θα έλεγα ότι αφού δεν θέλετε να βοηθήσετε, τουλάχιστον
µη µας συκοφαντείτε, αφού δεν θέλετε να βοηθήσετε σε αυτήν
την προσπάθεια που γίνεται µε σκληρό αγώνα, µε αγωνία και µε
πόνο. Κανένας δεν είναι ικανοποιηµένος όταν παίρνει δύσκολα
µέτρα σε βάρος των πολιτών. Θα ήµασταν οι ευτυχέστεροι των
θνητών, εάν είχαµε τη δυνατότητα να µοιράζουµε. Δεν την
έχουµε τη δυνατότητα αυτή και πρέπει να τον βαδίσουµε αυτόν
το δρόµο. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν θέλετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αν δεν
θέλετε να µας βοηθήσετε σε αυτό το δρόµο, τουλάχιστον µη συκοφαντείτε. Κάντε την κριτική σας, αλλά µη συκοφαντείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Να µιλήσει και ο κ. Χαρδούβελης και αµέσως µετά να µιλήσετε κι εσείς,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Για µισό λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα τον λόγο. Άλλωστε, άκουσα µε ιδιαίτερο
σεβασµό και την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού Επικρατείας
σε σχέση µε την παραδοχή του ότι υπέπεσε σε λάθος –εµείς δεν
πιστεύουµε ότι είναι λάθος όταν κανείς υποδεικνύει την εφαρµογή του Κανονισµού–, αλλά και τις πατερναλιστικού τύπου συµβουλές του για το ότι πρέπει να περιµένουµε. Το θέµα δεν είναι
να περιµένουµε εµείς. Το θέµα είναι ότι δεν µπορεί να περιµένει
άλλο ο ελληνικός λαός αυτήν την τραγωδία την ανείπωτη.
Ο λόγος, όµως, που παίρνω για µισό µόνο λεπτό το λόγο είναι
σε σχέση µε την κατάληξη της τοποθέτησής του αναφορικά µε
τη δικαιολόγηση της απουσίας του Πρωθυπουργού, µια δικαιολόγηση η οποία ήταν άκρως περιφρονητική, όχι για µένα, όχι για
το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τον κοινοβουλευτικό θεσµό του κόµµατος
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Μου θύµισε, λοιπόν, ένα ωραίο που είχε κάποτε γράψει ο Αλµπέρ Καµύ, ο οποίος είχε πει ότι δεν υπάρχει πιο ποταπό αίσθηµα
εχθρότητας από αυτό που αισθάνεται κάποιος για κάποιον που
αντιστέκεται σε κάτι, το οποίο ο ίδιος έχει υποκύψει.
Αυτή, λοιπόν, είναι η ψυχολογία και του Πρωθυπουργού και
της πλειοψηφίας των στελεχών της Κυβέρνησης απέναντι στο
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η ψυχολογία, όµως, δεν δικαιολογεί µια άκρως
απαξιωτική συµπεριφορά για τους θεσµούς, το Κοινοβούλιο, την
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κοινοβουλευτική διαδικασία και εν τέλει για την ίδια τη δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Υπουργός ο κ. Χαρδούβελης έχει τον λόγο.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα το διάλογο µε έντονο ενδιαφέρον. Νοµίζω ότι τις προηγούµενες δύο µέρες –και χθες- έγινε ένας άκρως εποικοδοµητικός διάλογος. Εγώ ζήτησα χθες στην οµιλία µου να βρούµε µια
συναίνεση, διότι το πολυνοµοσχέδιο, στο οποίο εγώ είµαι ο επισπεύδων Υπουργός, δεν είµαι αναγκαστικά αυτός που έχει κάνει
όλα τα κοµµάτια, έχει ένα προοδευτικό πρόσηµο.
Αν το δει κανείς, επιτέλους, µετά από εβδοµήντα χρόνια βάζουµε µπροστά τη χάραξη του αιγιαλού. Αυτό είναι κάτι θετικό.
Μίλησα ιδιαίτερα προς την Αντιπολίτευση, ότι ελπίζω ότι θα βρεθεί αυτή η συναίνεση κι ότι τουλάχιστον ορισµένα άρθρα από
αυτά θα τα ψηφίσετε. Με ποια έννοια το λέω αυτό; Με την έννοια
ότι δεν µπορούµε να διαφωνούµε σε όλα και για όλα. Αυτό θα
στείλει κι ένα µήνυµα συλλογικής ευθύνης των Ελλήνων και
στους Ευρωπαίους εταίρους µας.
Άκουσα λίγο πριν σε αυτόν τον διάλογο ότι δεν µπορούµε να
περιµένουµε. Συµφωνώ απόλυτα! Η δική µου η σκοπιά είναι να
µην κοιτάζω το παρελθόν, να µη λέω ποιος φταίει και ποιος δεν
φταίει και γιατί η συνταγή ήταν λάθος. Για τη λάθος συνταγή έχω
γράψει και πολύ πριν την κρίση, ποια έπρεπε να ήταν η συνταγή
και µπορείτε να ανατρέξετε σ’ αυτό. Συµφωνώ µε πολλές από τις
κριτικές που κάνει και η Αντιπολίτευση για το πόσα λάθη κάναµε
στο παρελθόν.
Ένα, όµως, µεγάλο λάθος που έκαναν οι Έλληνες γενικά και
τα κόµµατα όλα –δεν δείχνω συγκεκριµένα κόµµατα- είναι ότι δεν
βρέθηκε αυτή η συναίνεση στο πώς θα αντιµετωπιστεί αυτή η
κρίση. Ο καθένας είχε τη δική του φωνή. Ο λόγος που οι υπόλοιπες χώρες σε κρίση κατάφεραν να βγουν γρήγορα από τα δικά
τους τα µνηµόνια ήταν ότι υπήρξε µια συναίνεση της µεγάλης
πλειοψηφίας των κοµµάτων σ’ αυτές τις χώρες.
Συνεπώς, εγώ αυτό θα ήθελα από εδώ και εµπρός, επειδή όλοι
ανυποµονούµε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, όλοι ξέρουµε ότι
κάποιοι ίσως «έφαγαν περισσότερο ξύλο» από άλλους, όπως
άκουσα τον κ. Λαφαζάνη ή τον κ. Βούτση να λέει – δεν θυµάµαι.
Όλοι θέλουµε να ξεφύγουµε απ’ αυτό.
Η οικονοµία αυτήν τη στιγµή σταθεροποιείται. Το ερώτηµα
είναι αν θα µπορέσουµε να τη σπρώξουµε και να πάει λίγο µπροστά. Και για να σπρωχτεί η οικονοµία, πρέπει να υπάρχει µια κοινή συνισταµένη όλων, να συµβάλλουν όλοι στο νέο αναπτυξιακό
µοντέλο της χώρας. Δεν ωφελεί νοµίζω το να γυρίζει κανείς στο
παρελθόν και να δακτυλοδεικτεί.
Άκουσα ότι έχουµε πολλή δουλειά να κάνουµε. Νοµίζω, τουλάχιστον, ότι κι εγώ γι’ αυτό ήλθα. Έχω πολλή δουλειά να κάνω
µπροστά µου και ότι δεν θα βρεθώ ξαφνικά προ τετελεσµένων
γεγονότων πολύ σύντοµα.
Αυτή η δουλειά, όµως, είναι µια συλλογική δουλειά. Θέλω
πραγµατικά να το σκεφθείτε. Εγώ δεν είµαι πολιτικός, όπως ξέρετε. Ξέρω, όµως, ότι όλοι σας, όλοι οι πολιτικοί, έχουν έλθει και
είναι πολιτικοί επειδή θέλουν να προσφέρουν. Αυτή είναι η κοινή
συνισταµένη όλων σας, ότι θέλετε να δώσετε κάτι στον δηµόσιο
βίο.
Άρα, σκεφθείτε το λίγο και δείξτε ότι µπορείτε να το δώσετε.
Η ευκαιρία σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλά άρθρα, τα οποία, κατ’ εµέ, έχουν προοδευτικό πρόσηµο, είναι να µπορέσετε να αποδείξετε ότι ναι, συµφωνούµε.
Προφανώς και θα διαφωνήσουµε. Προφανώς, δεν µας αρέσουν τα πάντα για το «πόθεν έσχες». Όµως, οι διατάξεις για το
«πόθεν έσχες» είναι κάτι επιπλέον, βοηθάνε. Μπορεί να µην µας
αρέσουν στο 100%, αλλά να µας αρέσουν στο 80%.
Ο αιγιαλός βοηθάει. Το γεγονός ότι προσλαµβάνουµε κόσµο
για να ελέγξει τα φορολογικά βοηθάει, βοηθάει το δηµόσιο,
όπως και το γεγονός ότι κοιτάζουµε ξανά τις δηµόσιες συµβάσεις. Μπορεί αυτό που είπατε να είναι του 2012 και να µην είναι
το τέλειο που θα θέλαµε, όπως εκείνο του 2014,. Πάντως, είναι
µια βελτίωση σ’ αυτό που προϋπήρχε.
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Άρα, πέρα από το να τονίζουµε τη διαφωνία, καλό είναι να τονίσουµε και τη συµφωνία και να το δείξουµε έστω κάπου. Αυτό
το κάπου θα το αφήσω σ’ εσάς. Δεν έχω την εµπειρία εδώ στο
Κοινοβούλιο για να σας πω «τουλάχιστον σ’ αυτό πηγαίνετε». Όµως, νοµίζω ότι οι διαφωνούντες µπορούν να βρουν αυτό το κάτι
να το ψηφίσουν. Εγώ θα είµαι ευχαριστηµένος.
Τέλος, σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο, όπως ξέρετε, περιέχει
µόνο προαπαιτούµενα. Εγώ κάθισα εδώ για ν’ ακούσω τον κ. Τσίπρα τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης, και πρέπει, συγχρόνως, να
τρέξω στο Υπουργείο, γιατί ακόµα είµαστε σε διαπραγµάτευση
για ορισµένα πράγµατα. Άρα, πιθανόν µπορεί να σας φέρω και
κάτι καινούργιο µέχρι τις 19.30’.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μαθαίνετε
νωρίς βλέπω!
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχω
µάθει ακόµη. Έχω µάθει πώς ν’ αποσύρω και το απέσυρα αυτό
που ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης. Πολύ γρήγορα το κατάλαβα.
Ήθελα να πω κάτι για τον ΕΝΦΙΑ, επειδή έχει τονιστεί απ’
όλους. Πράγµατι, ο ΕΝΦΙΑ, επειδή είναι ένας φόρος που δεν βασίζεται στην ικανότητα να πληρώσεις, δηλαδή στο εισόδηµά σου,
έχει λίγο πολύ µια δόση αυθαιρεσίας. Βασίζεται µόνο στο τι
έχεις, όχι στο τι εισόδηµα έχεις.
Εκεί πρέπει να το προσέξουµε. Έγινε µια αλλαγή. Η προσπάθεια ήταν το κράτος να έχει ένα σωστό φόρο κατοικίας και ακίνητης περιουσίας. Ήταν η πρώτη φορά. Είναι προφανές ότι όταν
τα πράγµατα γίνονται σε τόσο µεγάλη έκταση –µιλάµε για έξι
εκατοµµύρια φορολογουµένους- θα γίνουν λάθη. Και στην Ελλάδα ο λόγος που είδατε τα τεράστια λάθη είναι αυτή η κληρονοµιά του παρελθόντος. Για τέσσερις χιλιάδες οικισµούς στην
Ελλάδα δεν υπήρχαν αντικειµενικές αξίες και βρέθηκε µια φόρµουλα για το πώς θα βρεθεί η αντικειµενική αξία. Αυτό πρέπει να
το θεραπεύσουµε και µάλιστα σύντοµα.
Αυτό, λοιπόν, δεσµεύοµαι ότι θα το δουλέψουµε, ότι δεν θα
µαυρίσουµε στον ήλιο αυτό το καλοκαίρι –τουλάχιστον κάποιοι
από εµάς- ακριβώς επειδή πραγµατικά θέλουµε να βοηθήσουµε
τον Έλληνα πολίτη.
Νοµίζω ότι τα απάντησα όλα. Εάν έχετε καµµία άλλη ερώτηση,
µπορώ να σας δώσω απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Αρβανίτη, δεν έχετε τον λόγο. Δεν τον δικαιούστε και δεν καταλαβαίνω γιατί τον θέλετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Να ανακαλέσετε τον προλαλήσαντα κ. Σταµάτη εις την τάξιν, γιατί δεν έχει κανένα δικαίωµα να µιλάει υβριστικά για ένα νόµιµο κοινοβουλευτικό
κόµµα. Δεν έχει δικαίωµα να µιλάει κατά τρόπο που δείχνει πως
κάθε άλλο παρά δηµοκρατικός είναι. Να µην διαλαλεί τα περί δηµοκρατίας. Αυτά είναι ψεύδη και υποκρισία. Νοµίζω ότι έπρεπε
να ανακληθεί εις την τάξιν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καλώς.
Αυτό είναι πολιτική εκτίµηση αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Είναι γεγονός ότι έχουµε
αναγνωριστεί από την ολοµέλεια του Αρείου Πάγου ως νόµιµοι.
Οι µισοί είµαστε αδίκως φυλακισµένοι και χωρίς απόφαση και έρχεται ο κύριος Υπουργός και µιλάει απαξιωτικά για το µισό εκατοµµύριο και πλέον του ελληνικού λαού. Με ποιο δικαίωµα το
κάνει αυτό; Προσβάλλει τον ελληνικό λαό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Αρβανίτη, δεν υπάρχει προσωπικό.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας τιµώ
και σας σέβοµαι. Έπρεπε να ανακαλέσετε τον κ. Σταµάτη εις την
τάξιν! Είναι απαράδεκτος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος ο κ. Κακλαµάνης έχει τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
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παρέµβω σε αυτήν τη συζήτηση και ελπίζω να µην συνεχίσω να
µιλώ σε ώτα µη ακουόντων.
Κλείνουµε επτά ολόκληρα χρόνια οικονοµικής κρίσης. Η κρίση
είναι πόλεµος. Δεν είναι ένας κλασικός πόλεµος, που θα έχουµε
ένα µέτωπο, όπως στον πόλεµο του ’40, που ξέραµε ποιο ήταν
το µέτωπο. Ο οικονοµικός πόλεµος είναι ολοµέτωπος.
Και όσοι νοµίζουν ότι η πορεία µας µέχρι τώρα είναι επί τα βελτίω κάνουν λάθος, είτε κυβερνούν και πιστεύουν ότι είµαστε
κοντά στο τέλος του επικίνδυνου δρόµου είτε αντιπολιτεύονται
και φαντάζονται ότι είναι πολύ κοντά να βρεθούν στη θέση των
κυβερνώντων.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει –και πιστεύω ότι αυτό τουλάχιστον θα
πρέπει να το έχει διαπιστώσει- να καταλάβει ότι «άνθρακες ο θησαυρός» της εξουσίας για όσους σήµερα θέλουν να υπηρετήσουν πραγµατικά τον τόπο. Όσον αφορά αυτούς δεν θέλουν,
διότι προφανώς ανήκουν σε εκείνους που αδιαφορούν για την
επόµενη µέρα, θα είναι κρίµα για τη χώρα όταν θα το διαπιστώσουν.
Το έχω πει επανειληµµένως µέσα σε αυτήν την Αίθουσα και
από εκείνο το Βήµα. Όπως λέω επί σαράντα χρόνια, εδώ µας
στέλνει ο λαός. Δεν µας στέλνει για να γινόµαστε υποπόδιο των
ποδών του οποιουδήποτε εκπροσώπου οποιουδήποτε µεγαλοκαναλάρχη ή µεγαλοεκδότη.
Αν είχαµε αυτήν την πεποίθηση ούτε οι τροπολογίες που πέρασαν στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, θα περνούσαν,
ούτε θα υπήρχαν όλα όσα στο παρασκήνιο δυστυχώς αποκερδαίνουν αυτοί που, αλληλοεµπλεκόµενοι µε ορισµένους τραπεζίτες, θέλουν να κυβερνούν τη χώρα.
Με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή ως Πρόεδρος της Βουλής είχα πολύ καλή –µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων µας- συνεργασία. Του είχα πει µια ηµέρα στο γραφείο
του Προέδρου της Βουλής το εξής: «Γιατί δεν κάθεστε µαζί µε
τον κ. Σηµίτη και να αποφασίσετε να αφήσετε στην άκρη αυτούς
τους έξι- επτά, που άλλοι θέλουν ίσως να τους στηρίζουν για να
κυβερνούν, άλλοι νοµίζουν ότι θα τους στηρίξουν για να κυβερνήσουν και τελικά κυβερνούν αυτοί». Είναι µακρά η χείρα των
συµφερόντων δυστυχώς τα τελευταία είκοσι πέντε και πλέον
χρόνια λόγω της µη δηµοκρατικής λειτουργίας των κοµµάτων και
τα τελευταία δύο χρόνια και του Κοινοβουλίου.
Αυτό είναι ευθύνη όλων, διότι θα έπρεπε να συνειδητοποιούσαµε ότι µια µάχη δεν µπορεί να κερδηθεί αν οι µαχόµενοι δεν
έχουν εµπιστοσύνη στους ηγήτορές τους. Ένας πόλεµος δεν
πρόκειται να κερδηθεί, εάν ο λαός έχει µέσα του –και πολύ φοβούµαι ότι ο καθένας µας λίγο έως πολύ µε τον τρόπο που συµπεριφέρεται το έχει- µια Πέµπτη Φάλαγγα.
Και άλλη φορά έχω πει ότι κανείς το 1940 δεν είπε «αν δεν
πέσει ο Μεταξάς, δεν πάω στο µέτωπο». Εδώ από την Άνοιξη του
2010 βουλιάξαµε τον τουρισµό, καταστρέψαµε την Αθήνα. Η λεγόµενη αριστερή Αντιπολίτευση αλλά και η δεξιά Αντιπολίτευση
εξεβίαζε, µέχρι σηµείου που ο τότε Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος
Παπανδρέου είπε στον κ. Σαµαρά «έλα να αναλάβεις την Πρωθυπουργία».
Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι: η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να τελειώσει οµαλά. Την οικονοµική κρίση ξέρετε ότι τη
σκεπάζει µια µεγάλη κοινωνική κρίση. Ξέρετε ότι µέσα στην κοινωνία υπάρχει µεγάλη κρίση αξιών. Η κοινωνία µας δίνει την εικόνα µιας παρακµιακής κοινωνίας.
Ο λαός πιστεύει ότι οι ηγήτορές του δεν έχουν ήθος, δεν
έχουν εντιµότητα. Αυτό πιστεύει και εµείς οφείλουµε να αποδείξουµε το αντίθετο, να πείσουµε το λαό. Πώς θα γίνει αυτό; Λέγοντας ότι όλος ο πολιτικός κόσµος είναι άψογος, είναι υπεράνω
πάσης υποψίας; Ποιος θα το πιστέψει;
Κύριε Πρόεδρε, το 1964 η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, του δικού µου δασκάλου στην πολιτική, η Κυβέρνηση
Ενώσεως Κέντρου εισήγαγε το νόµο για το «πόθεν έσχες», που
έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική δηµοκρατία. Ο κάθε λειτουργός είχε υποχρέωση, αυτό που λεγόταν ευθύνη, να πει στην
Εκκλησία του Δήµου πώς και τι διαχειρίστηκε, τι έργο έκανε, για
να απαλλαγεί ή να έχει ενδεχοµένως και θανατική κύρωση.
Ο τίτλος του νόµου ήταν «Για την προστασία της τιµής του πολιτικού κόσµου». Σας ερωτώ το εξής: Δεν µας ενδιαφέρει εµάς
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σήµερα η τιµή του πολιτικού κόσµου που αµφισβητείται απ’
άκρου εις άκρον της Ελλάδας; Πώς θα κυβερνήσει αύριο, αν ο
λαός το θελήσει, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ,
αν µε το «καληµέρα σας» θα αµφισβητείται το ήθος όλων; Ήδη
αµφισβητείται.
Έχοντας, λοιπόν, στο µυαλό µας την εικόνα των αλεπούδων
που επείσθησαν από την πονηρή αλεπού που της έκοψαν την
ουρά διότι την έπιασαν στο κοτέτσι, δεν θέλω ο πολιτικός κόσµος
για χάρη ορισµένων που τους έκοψαν την ουρά –ή που πρέπει
να τους κοπεί η ουρά- να δίνει αυτήν την εικόνα.
Με ποιο στράτευµα, κύριε Πρόεδρε; Με ποιο λαό έτοιµο να
πολεµήσει, να αγωνιστεί, να στερηθεί; Θεωρεί ο λαός ότι αυτές
οι θυσίες που υφίσταται δεν είναι θυσίες για την πατρίδα. Θεωρεί
ότι είναι τιµωρία, κυνηγητό. Δυστυχώς, µάλιστα, είναι και ο τρόπος µε τον οποίο κυβερνάται η χώρα, µε µία διαλυµένη δηµόσια
διοίκηση, µε µία δικαιοσύνη στην οποία αρκούν ελάχιστοι σαν τις
σταγόνες του λεµονιού που αν πέσουν στο γάλα, δεν θα φτιάξουν ξινόγαλα, αλλά θα το κόψουν.
Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση νόµου που παρά τις παρασκηνιακές προσπάθειες να αποτραπεί η ψήφισή της, δηµοσιεύτηκε µόλις µία µέρα πριν διαλυθεί η Βουλή στις 9 Απριλίου 2012, πράγµατι σπάει κόκκαλα. Τι θα έρθει να πει αυτό το Τµήµα σ’ εκείνους
τους τριακόσιους; Πολλοί δεν είναι πια εδώ µέσα, αλλά ψηφίζοντας αυτό το νόµο απέδειξαν ότι θέλουν ο πολιτικός κόσµος να
έχει τιµή και όχι αντίτιµο στο οποίο µπορεί τα χρηµατιστήρια των
οικονοµικών και πολιτικών παρασκηνίων να τοποθετούν τον καθένα.
Τι θα πούµε, λοιπόν, σ’ αυτούς τους τριακόσιους; Θα πούµε
ότι δεν έκαναν το καθήκον τους, όταν ψήφισαν να µην ψάχνουµε
το «πόθεν» αυτών που δηλώνει ο καθένας; Είπαµε τότε «ποιος
λωποδύτης θα βρεθεί, ποιος απατεώνας, ποιος καταχραστής της
εµπιστοσύνης του λαού που µε τον τρόπο λειτουργίας των κοµµάτων σαράντα χρόνια ανήλθε από το φεγγίτη ή µε το ασανσέρ;». Ενδεχοµένως να βρέθηκε και δίπλα σου, διότι και ο λαός
σε ρωτά «καλά, εσύ τόσα χρόνια αυτόν δεν τον ήξερες;».
Κύριε Πρόεδρε, το «έσχες» χρειάζεται. Κανένας από όλους
που προανέφερα δεν θα γράψει στη δήλωσή του «ναι, έχω ένα
ακίνητο το οποίο πήρα έτσι και έτσι, µ’ αυτήν την κοµπίνα». Δυστυχώς, σ’ αυτήν την επιτροπή, όπου έχουν ευθύνη όλα τα κόµµατα που αντιπρόσωποί τους συµµετέχουν, οι τρεις ανώτατοι
δικαστές –και όχι οι δύο που προτείνουν στην επιτροπή αυτή
τώρα- οι δύο καθηγητές πανεπιστηµίου απορούν. Δεν θα πρέπει
να ανοιχτούν οι λογαριασµοί του καθενός; Αυτή τη δήλωση την
κάναµε όλοι όσοι είµαστε εδώ από πέρυσι σε εφαρµογή αυτού
του νόµου και λέµε «για ό,τι δεν γράφω στη δήλωσή µου, σηµαίνει ότι παραιτούµαι υπέρ του ελληνικού δηµοσίου» και αυτό περιέρχεται διά του Υπουργείου Οικονοµικών στο ελληνικό δηµόσιο. Ένας πολίτης µπορεί να το καταγγείλει, αλλά αυτό προϋποθέτει ανάρτηση των δηλώσεων.
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, µιλάµε και για τους δικαστές
που επιµένατε από τότε για τους δικαστές και λέγατε ότι αν κάποιοι ξέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, θα εκβιάζονται.
Δεν το καταλαβαίνω! Ο δικαστής που εκβιάζεται, κατεβαίνει
από την Έδρα και στέλνει τον εκβιαστή µέσα, στον εισαγγελέα.
Κι όσο για τον µεγαλοεκδότη -δεν καταλαβαίνω- δεν πρέπει ο
λαός να ξέρει πόθεν χρηµατοδοτείται η εφηµερίδα ή η φυλλάδα
που βγάζει, το κανάλι ή το τσοντοκάναλο που καθοδηγεί; Ο κάθε
τραπεζίτης -και είναι γνωστές περιπτώσεις µε συγγενικά τους
πρόσωπα- καταχράται της δυνατότητας που έχει ως στέλεχος
τραπεζών. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να αναρτάται εκεί;
Κύριε Πρόεδρε, αυτό το έκτο Μέρος του πολυνοµοσχεδίου,
αν ψηφιστεί, σας λέγω αδίστακτα ότι θα είναι ντροπή, πολύ περισσότερο διότι παρακολουθώντας αυτήν την προσπάθεια γνωρίζω ότι δεν τίθεται από την πλευρά της περίφηµης τρόικας ως
προαπαιτούµενο.
Ήσαστε παρών. Προεδρεύατε στην επιτροπή των ΔΕΚΟ στις
25 Ιουνίου, όταν ρώτησα τον κ. Στουρνάρα και µου είπε: «Όχι,
όσο ήµουνα Υπουργός Οικονοµικών, δεν τέθηκε τέτοιο θέµα».
Όταν είδα αυτήν την κίνηση, πήρα τον Υπουργό Οικονοµικών
κ. Χαρδούβελη, ο οποίος βγήκε στο τηλέφωνο. Τώρα δεν βγαίνει
στο τηλέφωνο. Όταν όµως επρόκειτο να έρθει στη Βουλή, µε
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έπαιρνε στο τηλέφωνο διότι, όπως έλεγε, «ξέρετε, που µε τιµάτε
και σας τιµώ» και «επειδή θα έρθω στη Βουλή, νόµισα ότι πρέπει
να σας πάρω κλπ». Όλα αυτά ισχύουν για τους αφελείς.
Θλίβοµαι βαθύτατα διότι ο Υπουργός Οικονοµικών τόσο γρήγορα ενσωµατώθηκε στη λογική τού ό,τι µας φέρνουν το περνάµε. Ποιος το φέρνει; Γιατί το φέρνει;
Είπα στον κ. Χαρδούβελη -και το λέω εις επήκοον όλων- ότι
πολλοί στο παρελθόν νόµιζαν ότι αν κάτι ψηφιστεί από τη Βουλή,
δεν υπάρχει πρόβληµα ό,τι και αν έχουν κάνει. Κάνουν λάθος. Η
Βουλή ψηφίζει. Όποιος όµως παραπλανά τη Βουλή και της εµφανίζει ως δεδοµένα, ουσιαστικά δηλαδή υποκλέπτει την ψήφο
του Κοινοβουλίου -ας ρωτήσουν τους συνταγµατολόγους και
τους ποινικολόγους- δεν σώζεται, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει
ψηφιστεί στη Βουλή. Και ξέρετε την περίπτωση στελέχους της
Κυβέρνησης και του κόµµατός µου που νόµιζε ότι ψηφίζοντας η
Βουλή τέλειωσε. Δεν τέλειωσε.
Δεν θέλω να κάνω άλλη κατάχρηση του χρόνου, κύριε Πρόεδρε. Ίσως πρέπει να εξηγήσω για τη φωνή µου, για να µη νοµίζουν οι συνάδελφοι ότι πνέω τα λοίσθια. Ήµουνα δεκαπέντε
ηµέρες µε µία βαριά πνευµονία και είµαι συνεχώς υπό αντιβίωση.
Βγήκα σήµερα από το σπίτι µου να έρθω για να µιλήσω, µε τη
συνείδησή µου και από την καρδιά µου. Δεν θέλω να κάνω διάκριση εδώ κοµµάτων Κυβερνήσεως και Αντιπολιτεύσεως.
Σας λέω µόνο τούτο: Πρέπει ο ελληνικός λαός να πιστέψει ότι
αυτός είναι πρόβατο, εκείνος είναι ερίφιο, και να ξεχωρίσουµε
τα πράγµατα. Πιστεύω ότι είναι πολλοί λιγότεροι από όσους ο
λαός νοµίζει αυτοί που έβαλαν το δάκτυλο στο µέλι. Ο νόµος του
2012 δίνει τη δυνατότητα σε αυτήν την επιτροπή. Όπως σας έχω
πει επανειληµµένως, κύριε Πρόεδρε, µου κάνει εντύπωση ότι ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός που έλεγε για τον αναδροµικό έλεγχο,
να µας ορίζει τη µια φορά έναν πολιτικό µηχανικό ως Πρόεδρο
της Επιτροπής. Συγγνώµη, κύριε πολιτικέ µηχανικέ, αλλά νοµίζω
τόσοι περισσότερο εδώ µέσα και παλαιότεροι κοινοβουλευτικοί
το γνωρίζουµε. Δηλαδή ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην
εισαγγελέας κ.λπ. τι έβλαπτε; Ή «έσκασε» ο µακαρίτης ο Νάκος.
Τώρα µας στέλνει τον εκ Καβάλας φαρµακοποιό Αντιπρόεδρο
της Βουλής και γίνεται ένα θέατρο εκεί. Κι αυτό είναι απαράδεκτο. Και εν ονόµατι αυτού του θεάτρου και της µη αντιδράσεως
των αντιπροσώπων εκεί των κοµµάτων, µέχρι διέρρευσε προ
τινών ηµερών ότι δεν βρίσκει τίποτα λέει εκεί πέρα, κάτι ψιλοπράγµατα.
Ο νόµος αυτός δεν λέει να καλέσεις τον τάδε για να σου πει
από πού έχει αυτό που γράφει στη δήλωσή του. Αυτός έχει
έτοιµο στην κωλοτσέπη και το συµβόλαιο και την κληρονοµιά και
το οτιδήποτε. Ο νόµος λέει να ανοίξουν οι λογαριασµοί. Ο νόµος
λέει ότι δεν υπάρχει απόρρητο τραπεζικό, χρηµατιστηριακό, φορολογικό. Μάλιστα, προβλέπει και την πρόσληψη, κύριε Πρόεδρε, προσωπικού γι’ αυτή την ειδική υπηρεσία που κάναµε,
εκτός από τους λογιστές που έχουµε από το 2002. Και ήµουν
υπερήφανος γι’ αυτή. Όµως, αυτή η υπηρεσία έχει διαλυθεί και
βρίσκεται εκεί µόνον ένας µετακλητός υπάλληλος εδώ και πέντεέξι χρόνια που, όπως είδα, συµµετείχε και στην επιτροπή για τη
διαµόρφωση αυτού του έκτου Μέρους του νοµοσχεδίου.
Ελπίζω ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί πραγµατικά αυτήν τη φορά
µέχρι 31 Δεκεµβρίου, διότι εγώ έχω ζητήσει δύο φορές από την
Εθνική Τράπεζα να µου δώσει τις κινήσεις των λογαριασµών και
οι άνθρωποι χαµογελούσαν λέγοντάς µου «κύριε Πρόεδρε, εµείς
δίνουµε µόνο ότι καταθέσατε την αίτηση». Όσον αφορά την υποχρέωση δε, µου είπαν ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε «ποιος
µπορεί να υποχρεώσει κάποιον να πάει στο συµβολαιογράφο για
να κάνει αυτήν τη δήλωση;». Ο νόµος, όµως, το αιτιολογεί και
αυτό και αναφέρεται σε πρόσωπα που έχουν ρόλο στην οικονοµική, πολιτική και δηµόσια ζωή της χώρας, γιατί αυτό είναι το µείζον αγαθό που υπερέχει έναντι των όποιων προσωπικών δεδοµένων.
Άρα, εγώ κάνω έκκληση κατ’ αρχάς στον κ. Γκίκα Χαρδούβελη
–ο οποίος έφυγε από την Αίθουσα- ώστε τα επόµενα βήµατά του
ως Υπουργού Οικονοµικών να µην είναι βήµατα ενσωµάτωσης
στην όποια λογική που έχει βλάψει και την Κυβέρνηση αλλά και
τη χώρα. Διότι όταν δεν υπάρχει διαφάνεια, όταν δεν είναι όλα
ανοιχτά και ξεκάθαρα και όταν απλώς υπάρχει µια Κυβέρνηση
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που λέει «ψηφίστε» και µια Αντιπολίτευση που λέει «δεν ψηφίζουµε», πού θα πάµε, κύριε Πρόεδρε;
Εγώ, λοιπόν, κάνω πραγµατικά έκκληση στην Κυβέρνηση να
µην επιµείνει σ’ αυτό το κοµµάτι. Όµως, ας φέρει ό,τι θέλει, όπως
και αποτελεί πράγµατι υποχρέωση, στο νόµο για τα κόµµατα και
να το συζητήσουµε. Όχι, όµως, αυτά που έχουν γίνει έως τώρα,
όπως το να σβήσουµε τα δύο χρόνια πριν αναλάβει κανείς καθήκοντα, δεδοµένου του ότι ο νόµος αναφέρει τα προηγούµενα
δύο χρόνια, προκειµένου να δούµε αν αυτά που δηλώνει κάποιος
τώρα, τα είχε πέρυσι και πρόπερσι. Επίσης, ο νόµος λέει να συγκρίνουµε και τον τρόπο διαβίωσης σε σχέση µε τα περιουσιακά
στοιχεία που ανακαλύπτουµε ότι έχει κάποιος, ώστε να δούµε
από πού τα έχει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και εµείς
ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν βλέπω εδώ
τον Υπουργό Οικονοµικών ο οποίος χρεώνεται…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Είναι
εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οι Υπουργοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν φέρνουν εδώ νοµοσχέδια, δεν µπορούν να λένε
αυτό που µου είπε ο κ. Χαρδούβελης προ εβδοµάδος: «Τι να πω;
Λένε ότι είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Πρώτα-πρώτα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι αναρµόδιος. Όπως θυµάστε, για το ν. 223 και το ν. 3213 και για τη συζήτηση
της πρότασης νόµου ήταν εδώ οι Υπουργοί Εσωτερικών. Είναι
αναρµόδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ως Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών έλεγε ότι επεξεργάζεται έναν
τέτοιο νόµο. Δεν καταλαβαίνω. Οι αρµοδιότητες µεταφέρονται
όταν µεταφέρεται και το πρόσωπο;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και εγώ
σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Κόλλια-Τσαρουχά και µετά ο κ. Τσούκαλης.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Στ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πολλά
να απαντήσω στον αξιότιµο πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαµάνη, τον οποίο σέβοµαι και πάντα τον ακούω µε πάρα πολλή
προσοχή.
Όµως, κύριε Κακλαµάνη, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι οι
Βουλευτές έχουν τη δύναµη της ψήφου τους και ότι η πολιτική
πλέον δεν δικαιολογείται να γίνεται µε εκκλήσεις.
Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία σας. Όλα αυτά που είπατε µε
βρίσκουν σύµφωνη και χαίροµαι πάρα πολύ που, ως Βουλευτής
αυτού του Κοινοβουλίου, δεν ψήφισα τα µνηµόνια. Δεν τα ψήφισα, παρ’ όλο που τέθηκα εκποδών της Νέας Δηµοκρατίας του
Καραµανλή. Γι’ αυτό, λοιπόν, εγώ είµαι πάρα πολύ περήφανη.
Χαίροµαι που δεν ψήφισα µνηµόνια, διότι αποδεικνύεται –χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν από εσάς, χωρίς να θέλω να κάνω
ότι είµαι υπερπατριώτισσα- ότι τόλµησα και είπα «όχι» σε έναν
Αρχηγό, τον οποίο είχα στηρίξει να γίνει Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας, τον Αντώνη Σαµαρά..
Έρχεται λοιπόν ένα πολυνοµοσχέδιο-«σκούπα» εν µέσω θέρους µε λίγους Βουλευτές, µε σύντµηση χρόνου και εάν κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι της Συγκυβέρνησης, είχατε ελάχιστο σεβασµό προς το Κοινοβούλιο όπου έχω την τιµή να προεδρεύω πολλές φορές, µε έναν Πρόεδρο ο οποίος τιµά -όσο
µπορεί και όσο του δίνεται η δυνατότητα- αυτή τη θέση, θα έπρεπε αυτό το νοµοσχέδιο να έρθει στην Ολοµέλεια.
Το να αναγνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι της Συγκυβέρνησης,
τις ευθύνες για διαδικασίες που δεν τιµούν το Κοινοβούλιο και
τη δηµοκρατία και άλλες θεατρινίστικες δακρύβρεχτες παραστάσεις δεν οδηγεί πουθενά. Προκαλείτε και δίνετε δικαίωµα στους
συµπολίτες µας να απαξιώνουν ακόµη περισσότερο τον πολιτικό
κόσµο.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, έχουµε εκφράσει την αντίθεσή
µας επανειληµµένα, όταν η νοµοθετική διαδικασία γίνεται στο γόνατο, ενώ γεγονός είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διαδικασία ευτελίζεται παντελώς, όπως κατεπείγουσες πράξεις
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νοµοθετικού περιεχοµένου, προεδρικά διατάγµατα και άλλα.
Νωπό παράδειγµα είναι το ξεπούληµα της µικρής ΔΕΗ, όπως
θέλετε να τη λέτε, εν µέσω θερινού Τµήµατος, µε αλχηµείες που
δεν συνάδουν µε το πολίτευµα. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας κ. Παπούλιας όψιµα παραδέχθηκε ότι έχει υποχωρήσει στα χρόνια του µνηµονίου η κοινοβουλευτική δηµοκρατία,
αυτό δεν δικαιώνει κανένα και δεν δικαιολογεί κανέναν και καµµία.
Τι θα είχε συµβεί, αν αυτές οι δηλώσεις του κ. Παπούλια γίνονταν σε άλλο χρόνο, σε προηγούµενα χρόνια µνηµονιακά;
Κύριοι της Κυβέρνησης, ζητάτε σε ελάχιστο χρόνο να ψηφίσουµε όσα προαπαιτούµενα προστάζει η τρόικα των δανειστών,
να ψηφίσουµε τριψήφιο αριθµό προαπαιτουµένων, χωρίς να αναρωτηθείτε, να καταγράψετε, να αναλύσετε τον παλµό της κοινωνίας. Τα νοµοθετήµατα πρέπει να έχουν χειρουργική ακρίβεια,
καθώς οι λάθος κινήσεις έχουν τις αντίστοιχες αρνητικές κυρίως
συνέπειες στους συµπολίτες µας.
Με τις πολιτικές του παρελθόντος και τις τακτικές της εσωτερικής υποτίµησης που υπηρετείτε ακόµη τα µνηµονιακά χρόνια
και όλα τα προηγούµενα µνηµονιακά χρόνια το 34,6% του ελληνικού πληθυσµού ζει στο όριο της φτώχειας!
Με τροµάζει, κύριοι της Κυβέρνησης, το γεγονός ότι δεν έχετε
καµµία αµφιβολία και υποστηρίζετε –και µε στόµφο µάλιστα- πως
µε όλα αυτά η χώρα θα ξεπεράσει την κρίση, θα δηµιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας, θα αυξηθούν τα εισοδήµατα των πολιτών,
θα διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων για
τις επόµενες γενιές, όταν οι συµπολίτες µας πεινάνε!
Είναι µεγάλη αγωνία της πολιτικής ύπαρξης των κοµµάτων που
στηρίζουν αυτήν τη Συγκυβέρνηση, που έχουν, όµως, ξεπεραστεί
από τις εξελίξεις, αφού έχουν ταυτιστεί στη συνείδηση της κοινωνίας µε το χθες και µε όλα εκείνα που πρέπει να αφήσει πίσω
της και να ενταφιάσει στο πραγµατικό χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Η Ελλάδα καλείται να καλύψει δηµοσιονοµική «τρύπα» -κοντά
στα 15 δισεκατοµµύρια για το 2015- και αντί να εφαρµόσετε ένα
βιώσιµο αναπτυξιακό µοντέλο µε χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές και χωρίς επιπλέον µειώσεις µισθών και συντάξεων,
βάλλετε ευθέως εναντίον των Ελλήνων, λες και θέλετε να τους
αφανίσετε µε φοροκαταιγίδα πρωτοφανή!
Ξεκινήστε τη φορολόγηση από τα ψηλά προς τα χαµηλά στρώµατα. Ζητάτε να καταβάλουν οι Έλληνες περίπου 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε κεφαλικού τύπου χαράτσια και µε έκτακτες εισφορές. Φορολογείτε την ακίνητη περιουσία, την ώρα που είναι
εξόχως αντισυνταγµατική η φορολόγηση περιουσίας που δεν
αποδίδει εισοδήµατα. Παράλληλα, νοµοθετήσατε για την άρση
της αναστολής των πλειστηριασµών, στέλνοντας τον ελληνικό
λαό στην αρένα των κατασχέσεων. Μάλιστα, τοποθετηθήκατε
υπέρ του να ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη ή µε προβλεπόµενες ποινές φυλάκισης.
Εν ολίγοις, στοχοποιήσατε τον ελληνικό λαό, καταστρέψατε
την αγορά εργασίας, κουρέψατε και καταστρέψατε τα ασφαλιστικά ταµεία, βάλατε ρήτρες οικονοµικών στόχων στην ελληνική
νοµοθεσία, ρήτρες που επέβαλαν οι δανειστές. Και όλα αυτά, για
να έρθουµε αντιµέτωποι µε νέο δηµοσιονοµικό κενό και για να
λογιζόµαστε από διεθνείς οίκους ως η πρώτη προς χρεοκοπία
χώρα.
Η ιστορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι, θα σας γράψει µε µελανά γράµµατα. Ειλικρινά λυπάµαι, κύριοι της Συγκυβέρνησης.
Ακόµα και το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής βλέπει
σαν επικρατέστερο σενάριο για τη χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας τη σύναψη νέου δανείου, δηλαδή νέο µνηµόνιο,
άσχετα πώς θα το ονοµάσετε. Ο δανεισµός της Ελλάδας από τις
αγορές συναντά σοβαρές δυσκολίες.
Αποδεικνύεται συνεχώς ότι οι εξαγγελίες, λοιπόν, του Πρωθυπουργού και πολλών από εσάς για το τέλος του µνηµονίου δεν
είναι τίποτα άλλο παρά ψέµατα, ψέµατα όπως αυτά που είπε
στον ελληνικό λαό ο Αντώνης Σαµαράς στο Ζάππειο και τον χειροκροτούσαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο έχει αρκετές σωστές µεταρρυθµίσεις, οµολογούµε, τις οποίες και θα
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ψηφίσουµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες. Έχει όµως ρήγµατα. Θα
το ψηφίσετε, το γνωρίζουµε. Μήπως όµως θα παρακολουθήσετε,
κύριοι της Συγκυβέρνησης, αν τελικά αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο
που υπερψηφίζετε συνοδεύεται από το δευτερογενές δίκαιο, τις
διαδικασίες, προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις;
Εσείς τη δουλειά σας, την υποχρέωσή σας την επιτελέσατε. Επιτέλους, σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και δροµολογήστε
έναν πραγµατικό εθνικό, στρατηγικό σχεδιασµό εξόδου από την
κρίση. Εκεί θα µας βρείτε συµπορευτές.
Δακρύβρεχτες δηλώσεις των συναδέλφων στήριξης του επαρχιακού Τύπου –για να µπω και λίγο στο πολυνοµοσχέδιο, µιας και
το δικό του µέλλον διακυβεύεται- προτάσεις για απόσυρση, τροποποίηση -τα έχουµε ακούσει από συναδέλφους της Συγκυβέρνησης- και ότι µε αυτήν την επιλογή καταστρέφεται µια δραστηριότητα που µάλιστα πρόσφατα της είχε ζητηθεί να αναπροσαρµοστεί σε νέες συνθήκες, δεν µας πείθουν. Και ποιον τα συµφέροντα εξυπηρετούν τέτοιες αποφάσεις; Αυτών που διακαώς τα
στηρίζουν και προσδοκούν στα ανταλλάγµατά τους.
Δεν πείθετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εργάζεστε για
το συµφέρον της Ελλάδος, για τον χειµαζόµενο ελληνικό λαό,
δεν πείθετε ότι εργάζεστε για τον νέο, τον άνεργο που αναζητά
ελπίδα για το µέλλον του, για το µικροµεσαίο επιχειρηµατία που
βλέπει τους κόπους της ζωής να σταµατούν σε ένα ειδοποιητήριο, για τον ιδιωτικό τοµέα που έχει κτυπηθεί αλύπητα τα τελευταία χρόνια, τον απολυµένο πατέρα που πασχίζει να µεγαλώσει
και να σπουδάσει τα Eλληνόπουλα, τον αγρότη που µοχθεί. Δεν
πείθετε κανέναν σας ότι η διασφάλιση και η προάσπιση των συµφερόντων της πατρίδας µας είναι ο στόχος σας.
Κλείνοντας θυµίζω ότι ειπώθηκε ότι είναι ύβρις και προσβολή
να ασχολούµαστε όλη µέρα –το είπαν κάποιοι- µε τις καθαρίστριες, ενώ έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους. Θα συµφωνήσω σε αυτό. Όµως θα συµπληρώσω δυνατά ότι η µόνη ύβρις
αυτής της χώρας είναι οι επιλογές της Κυβέρνησης να στηρίζει
συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα και όταν δεν βγαίνουν τα
νούµερα, να λέει ότι έχει κάνει λάθος. Δεν δικαιολογούνται τα
λάθη. Δεν µπορεί κανένας πλέον να δικαιολογήσει τα λάθη.
Και αυτή η λυσσαλέα προσπάθεια, για την οποία µίλησε και
πριν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κάποιων µεγάλων συµφερόντων να στηρίξουν την Κυβέρνηση που µόλις άκουσε το κλικ
της νάρκης του ΕΝΦΙΑ αρχίζει και συζητάει για λάθη, είναι η
τρανή απόδειξη ότι πάτε προς λάθος δρόµο.
Με αυτές τις σκέψεις –και ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε
Πρόεδρε- εµείς θα δηλώσουµε, όπως ήδη έχει γίνει, ότι καταψηφίζουµε το πολυνοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κύριος
Υπουργός Δικαιοσύνης έχει ζητήσει τον λόγο για να κάνει µια παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο για ένα λεπτό, για να επαναλάβω αυτό το οποίο
είπα χθες, µια και το ανέφερε πάλι ο αξιότιµος πρώην Πρόεδρος
της Βουλής ο κ. Κακλαµάνης.
Κύριε Πρόεδρε, είπα χθες ότι η τροποποίηση του «πόθεν
έσχες» είναι µνηµονιακή υποχρέωση και κατέθεσα στα Πρακτικά
της Βουλής και το αγγλικό κείµενο και την ακριβή µετάφρασή
του. Θα παρακαλούσα τη Γραµµατεία να δώσει αντίγραφο στον
κύριο Πρόεδρο, γιατί προφανώς είχατε λάθος πληροφόρηση
από τον αξιότιµο πρώην Υπουργό Οικονοµικών.
Μάλιστα, δε, η τροποποίηση αυτή έπρεπε να είχε γίνει από τον
Ιούνιο του 2014. Ήρθε, λοιπόν, µε καθυστέρηση ενός µηνός.
Όλο το κείµενο το έχει επεξεργαστεί η επιτροπή την οποία ανέφερα λεπτοµερέστατα χθες. Ενεκρίθη στη συνέχεια και από τον
Εθνικό Συντονιστή Διαφθοράς και βεβαίως το κείµενο ήρθε εδώ.
Για τις άλλες αιτιάσεις οι οποίες ακούστηκαν, απήντησα χθες.
Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να τις επαναλάβω. Μπορείτε να τα
δείτε στα χθεσινά Πρακτικά της Βουλής.
Όσο για την αναδροµικότητα για την οποία έχει αναφερθεί ότι
καταργείται, πρέπει να σας πω ότι όχι µόνο δεν καταργείται,
αλλά µε ειδική διάταξη στο νοµοσχέδιο παραµένει ισχυρό το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

άρθρο 1 του σχετικού νόµου, όπως τροποποιήθηκε, και µάλιστα,
αν χρειαστεί, θα δοθεί και άλλη παράταση για να ολοκληρωθεί ο
έλεγχος της αναδροµικότητας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Τέλος, θα πω ότι η παράταση µέχρι τέλος Ιουνίου δόθηκε πρόσφατα, νοµίζω το Μάιο επί υπουργίας µου, ύστερα από απαίτηση
του Προέδρου της Επιτροπής της Βουλής. Συνεπώς δεν βλέπω
το λόγο γιατί να δηµιουργείται συνέχεια αυτή η ένταση, αν είναι
ή δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση.
Παρακαλώ, λοιπόν, τη γραµµατεία να δώσει στον κύριο Πρόεδρο τα αντίγραφα που κατέθεσα χθες. Θα ήθελα να πω ότι ο κ.
Στουρνάρας ως Υπουργός Οικονοµικών τα έχει υπογράψει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε, όµως για λίγο, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει
να συνεχίσουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Πρώτον, ο κύριος Υπουργός λέει ότι ο κ. Στουρνάρας κακώς
µας πληροφόρησε παρουσία του Προέδρου της Βουλής στις 25
Ιουνίου και δεύτερον, ότι υπάρχει έγγραφο.
Κυρία Πρόεδρε, είπα: Αυτό που ήταν υποχρέωση, ήταν ο νόµος για τα οικονοµικά των κοµµάτων, για το πολιτικό χρήµα, το
«µαύρο» χρήµα. Οι διατάξεις αυτές, αν επρόκειτο πραγµατικά να
µελετηθούν απ’ όσους από τους δανειστές µας ενδιαφέρονται
να περιοριστεί η διαφθορά -όχι γιατί δεν τη θέλουν, αλλά για να
µην σπαταλώνται µε τη διαφθορά αυτά που θέλουν να πάρουν
αυτοί, τα λεφτά που έδωσαν- αυτό δεν έχει καµµία σχέση µε µνηµονιακή υποχρέωση. Όπως δήλωσα, πρέπει να γίνει µία εξεταστική επιτροπή, να αποδελτιοποιηθεί όλη η νοµοθεσία αυτής της
περιόδου. Και τότε, όπως για άλλες περιπτώσεις, ο Σύνδεσµος
Ελλήνων Βιοµηχάνων επέµενε να καταργηθούν οι συνδροµές
στα επιµελητήρια, διότι κοντράρεται µε το Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. Πάρα πολλά έχουν περάσει ύστερα από πιέσεις
οµάδων συµφερόντων και προσώπων, οι ίδιοι οι λεγόµενοι τροϊκανοί, διότι δεν µιλάµε για τρεις ανθρώπους, µιλάµε για οµάδες
που εισηγούνται, που συζητούν. Δηµοσίως πλέον καταγγέλλονται ότι ενδεχοµένως κάνουν «δουλειές», κυρία Πρόεδρε.
Λυπάµαι γιατί ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης επιµένει, όπως
επέµενε και παραµονές που θα ψηφιζόταν ο νόµος αυτός στη
Βουλή. Έκτοτε έχει περάσει εδώ διατάξεις για τα δύο χρόνια
στον αναδροµικό έλεγχο. Πάνε «περίπατο». Ο αθέµιτος πλουτισµός από κακούργηµα είναι πληµµέληµα.
Κυρία Πρόεδρε, ο αναδροµικός έλεγχος δεν µπορεί να κάνει
αλλιώς, αλλά ήδη προ ηµερών είπαν ότι τελείωσε και δεν βρέθηκε τίποτα. Ωραία. Θα προσπαθήσουν «τρώγοντας» χρόνο
µέχρι 31-12 και τελείωσε.
Από εκεί και πέρα, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό µε την
αρχή για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος που δεν είναι απλώς
για να συµµετέχει κάποιος πρόεδρος ή αντιπρόσωπος σε µία νέα
επιτροπή. Πρώτα-πρώτα, αυτή η νέα επιτροπή χρειάζεται τουλάχιστον δύο χρόνια για να υπάρξει υποδοµή και όλα αυτά που
προβλέπει εδώ πέρα.
Κυρία Πρόεδρε, για ένα πράγµα δεν θέλω να κατηγορούµαι,
ότι είµαι αφελής. Δεν είµαι αφελής. Προτιµώ να είµαι σε καταλόγους αντιπαθέστατων δηµοσίων προσώπων, γιατί πολλές φορές
αν σε έχουν σε τέτοιες λίστες, αυτό είναι ασπίδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και τιµή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γι’ αυτό εγώ είµαι υπερήφανος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πιστεύω ότι δεν είναι όπως µου
λένε µερικοί ότι είµαι εξαίρεση. Πιστεύω ότι στην συντριπτική
πλειονότητα όσοι ασχολούνται µε τα κοινά, µπαίνουν για να προσφέρουν και αρκετοί για να επωφεληθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µε
ρητή διάταξη του νοµοσχεδίου δεν καταργείται ο αναδροµικός
έλεγχος. Το είπαµε αυτό. Μάλιστα, δε, λέµε…

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα δεν εξαρτάται από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εξαρτάται από εσάς;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν είπα αυτό. Απλώς
λέω ότι νοµοθετικά το κατοχυρώσαµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά φροντίσατε τα δύο
χρόνια πριν…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφήστε µε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κακλαµάνη, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να µιλήσουν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ έγινα Υπουργός το ’81.
Γιατί να µην ελεγχθώ για το ’80 και το ’79 τι έκανα; Αυτά που δηλώνω το ’81 ή που θα ανακαλύψετε για το ’81, τα είχα το ’79 και
το ’80; Αυτό είναι το θέµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό είπα, ότι µε ρητή
διάταξη δεν καταργείται.
Εάν δεν επαρκεί ο χρόνος ή αν δεν έγινε γρήγορα, δεν είναι
ευθύνη της Κυβέρνησης. Είναι ευθύνη της επιτροπής. Και είπαµε,
εάν χρειαστεί, να δοθεί παράταση. Μέχρι τέλους του έτους να
το δούµε.
Όσον αφορά το πολιτικό χρήµα, συµφωνώ και εγώ. Και αυτό
ήταν µια µνηµονιακή υποχρέωση και έπρεπε να έρθει τώρα για
να ψηφιστεί. Όµως, αυτή η διάταξη θέλει Ολοµέλεια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία. Γιατί δεν βάζετε και
αυτά για την Ολοµέλεια;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το νοµοσχέδιο…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιατί θέλετε να τα περάσετε
στην τούρλα του Σαββάτου. Αυτό κάνετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γιατί το λέτε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ας απαντήσει
ο κύριος Υπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν έχει νόηµα πλέον, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχει, γι’ αυτό ας σταµατήσουµε όλοι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφήστε µε να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μια λέξη ακόµα, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, δεν µπορούµε να
απαντήσουµε..
Χθες όλα αυτά τα εξήγησα. Αν η Βουλή θέλει να τα επαναλάβω, να τα επαναλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, να µην τα
επαναλάβετε. Υπάρχουν Πρακτικά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχω δώσει επαρκείς
εξηγήσεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ θέλω να απέλθω τώρα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι µνηµονιακές
υποχρεώσεις, αλλά εφόσον δεν µπορούν να ψηφιστούν τώρα,
πάει µε την Ολοµέλεια. Αυτό δεν µπορούσε να πάει γιατί περνάει
από το Τµήµα.
Εξάλλου, έχει τέτοια ανάλυση ο νόµος, που δεν αφήνει κανένα
κενό και µάλιστα όχι µόνο επεκτείνει στα πρόσωπα την έρευνα
για το «πόθεν έσχες», αλλά επιπλέον τον αυστηροποιεί και τον
κάνει πιο αποτελεσµατικό.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Δεν γίνεται άλλο πια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ, µια φράση
µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ σας παρακαλώ. Μια φράση ακόµα και κλείστε. Περιµένουν τόσοι συνάδελφοι να µιλήσουν. Έχουµε και στις 19.30’ ονοµαστική ψηφοφορία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα πω µία και µόνο φράση.
Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε µόλις τώρα, κύριε Υπουργέ,
γιατί να µην πάνε αυτές οι διατάξεις στην Ολοµέλεια; Η Ολοµέλεια ψήφισε το νόµο που ουσιαστικά καταργείται. Δεν το καταλαβαίνω.
Και γιατί τα ονόµατα των εκδοτών, των τραπεζιτών, των δικαστών, των διαφόρων που ασκούν επιρροή στον οικονοµικό και
δηµόσιο βίο της χώρας δεν θέλετε να αναρτώνται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση,
κυρία Πρόεδρε. Αλλά υποθέτω ότι δεν υπάρχουν αφελείς σε
αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν τελείωσε η
συζήτηση. Έπεται και συνέχεια.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν είναι τι θέλω
εγώ. Οµόφωνα η δωδεκαµελής επιτροπή το απεφάσισε. Και τα
ενέκρινε και ο Εθνικός Συντονιστής Διαφθοράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε λίγο
πριν από τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ζητήµατα τα οποία νοµίζω ότι έχουν ειπωθεί πολλές φορές. Βεβαίως
ο ίδιος απουσιάζει αρκετά από την Αίθουσα και δεν τα έχει
ακούσει. Είναι ζητήµατα τα οποία έχουν ειπωθεί πολλές φορές
και από την πλευρά Βουλευτών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και έχουν λάβει συγκεκριµένες απαντήσεις. Όµως, µερικά
ζητήµατα µας εξέπληξαν.
Μας εξέπληξε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µαυρισµένος ων από τα µπάνια όχι του λαού, αλλά
του ιδίου…
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν πειράζει.
Ας κάνει και κανένα µπάνιο. Δεν είναι λόγος τώρα αυτός, κύριε
Τριαντάφυλλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ακούσαµε από τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πάρα
πολλά αρνητικά σχόλια για τους Βουλευτές που βρισκόµαστε
εδώ µέρα νύχτα, στην κυριολεξία, µέσα στη Βουλή των Ελλήνων,
όλο το καλοκαίρι. Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να του επιστρέψω
ένα µικρό µόνο σχόλιο σε σχέση µε το µαύρισµά του.
Είναι δικαίωµά µου να του το πω αυτό, τη στιγµή που είµαι εδώ
µέσα κυριολεκτικά από το πρωί µέχρι το βράδυ. Είναι δικαίωµά
µου να του πω εδώ ότι η στάση του είναι αυτό το οποίο ο ίδιος
κατήγγειλε. Είναι, δηλαδή, µια στάση η οποία δεν συνάδει µε τον
κοινοβουλευτισµό, όταν ο ίδιος λέει εδώ µέσα απευθυνόµενος
σε µέρος του Κοινοβουλίου «µια του ψεύτη, δυο του ψεύτη». Έρχεται και µας λέει ψεύτες και λέει ότι εµείς είµαστε αυτοί που κοροϊδεύουµε, εµείς που παίρνουµε τις δύσκολες αποφάσεις, εµείς
που παίρνουµε τα δύσκολα µέτρα για να βγει η χώρα από την
κρίση, εµείς που σηκώνουµε το βάρος της αντιµετώπισης αυτής
της κρίσης, όταν ο ίδιος έρχεται εδώ –και το ξαναλέω, κύριε Πρόεδρε- µαυρισµένος από τις διακοπές τις οποίες έχει κάνει στα
νησιά των Κυκλάδων, για να µας πει τι; Ότι ο ίδιος θα αντιµετωπίσει την κρίση επαναφέροντας στα 12.000 ευρώ το αφορολόγητο.
Είναι ο πιο δύσκολος και αιµατηρός τρόπος που µπορεί να
έρθει κάποιος εδώ µέσα και να εξαγγείλει «ότι θα βγει η Ελλάδα
από την κρίση, η ελληνική κοινωνία θα ξαναβρεί τους πόρους, αν
έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ως Πρωθυπουργός και επαναφέρει
στα 12.000 ευρώ το αφορολόγητο». Αυτή είναι η συνταγή του κ.
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Τσίπρα. Ο ίδιος έρχεται και λέει ότι κλείνουν επιχειρήσεις. Καλώς
ήρθατε, κύριε Τσίπρα, στην πραγµατικότητα. Κλείνουν επιχειρήσεις λόγω αδυναµίας. Ποιο είναι το µέτρο το οποίο προτείνει ο
κ. Τσίπρας σε αυτούς του µικροµεσαίους επιχειρηµατίες; Δεν το
ανέφερε σήµερα. Δεν ήρθε σήµερα να µας πει ότι σε αυτούς την
εποµένη της εκλογής θα επιβάλει 30% αύξηση στους µισθούς
στον ιδιωτικό τοµέα, που σηµαίνει 30% αύξηση και στο µη µισθολογικό κόστος; Για να ξέρει αυτός που µας ακούει τι προτείνει ο
κ. Τσίπρας. Δεν το είπε σήµερα αυτό.
Είπε ο κ. Τσίπρας εδώ ότι θα αναµορφώσει -δεν θα καταργήσει- το φόρο για τα ακίνητα µε τρόπο που να µην πληρώνουν
όλοι, να πληρώνουν µόνο οι µεγάλοι. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσίπρα, στην πραγµατικότητα. Προφανώς ο φόρος για τα ακίνητα,
όπως έχει διαµορφωθεί, δύο φορές, κύριε Τσίπρα φορολογεί τη
µεγάλη ακίνητη περιουσία και παρ’ όλα αυτά ερχόµαστε εµείς
εδώ και δίνουµε καθηµερινά τον αγώνα για να διορθώσουµε
εκείνα τα οποία έπρεπε κάποιοι άλλοι µέσα από το Υπουργείο
Οικονοµικών να έχουν διορθώσει πριν την εφαρµογή του συγκεκριµένου νόµου.
Ερχόµαστε εµείς εδώ για να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο το
οποίο χωρίς να τάζει λαγούς µε πετραχήλια, χωρίς να τάζει τα
πάντα στους πάντες, θα µπορέσει να βγάλει συντεταγµένα τη
χώρα από το αδιέξοδο, να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Να
βγάλει δηλαδή την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες
σώους, έξω από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουµε, όχι µε τρόπους που θα εγκαταλείπουµε πίσω κόσµο, όχι
µε τρόπους που θα αποδεχόµαστε ότι η ανεργία µπορεί να είναι
ένα ενδηµικό φαινόµενο, ένα φαινόµενο, δηλαδή, στο οποίο δεν
µπορεί να αντεπεξέλθει η δηµοκρατία και η ανάπτυξη.
Εµείς λέµε ότι είναι δυνατόν να έχουµε ρυθµούς ανάπτυξης,
να έχουµε αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού µας Προϊόντος µε
ταυτόχρονη αύξηση θέσεων απασχόλησης. Γι’ αυτά υπάρχουν
προτάσεις, γι’ αυτά υπάρχουν πολιτικές, όχι πολιτικές οι οποίες
δεν πατούν στο ρεαλισµό, δεν δίνουν πειστικές απαντήσεις, δεν
λαµβάνουν υπ’ όψιν τη σηµερινή πραγµατικότητα, αλλά απαντήσεις οι οποίες κοιτάζουν µπροστά και έχουν ρεαλιστικούς στόχους.
Είπε ο κ. Τσίπρας εδώ -και αυτό πρέπει να ειπωθεί ξανά- ότι
θα καταργήσει το αυτόφωρο των µεγαλοοφειλετών του ελληνικού δηµοσίου. Δηλαδή σε όλους όσοι µπαίνουν στο κρατητήριο
επειδή οφείλουν στο ελληνικό δηµόσιο, σε αυτούς λοιπόν κλείνει
το µάτι ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει «µην στεναχωριέστε, την εποµένη της
εκλογής εµείς θα καταργήσουµε το αυτόφωρο για οφειλή στο
ελληνικό δηµόσιο».
Ταυτόχρονα, βεβαίως, λέει ότι κάποιοι άλλοι είναι οι προστάτες της διαπλοκής, στους οποίους –λέει- κουρεύουν τα δάνεια
µε νοµοθετικές διατάξεις. Δεν µας τις είπε. Προκλήθηκε. Δεν ανέφερε ούτε µισή διάταξη από αυτές. Οι χαριστικές διατάξεις, οι
οποίες κουρεύουν τα δάνεια, δεν ειπώθηκαν εδώ µέσα. Αφήνουµε να πλανώνται σκιές.
Και γιατί τις αφήνουµε τις σκιές να πλανώνται; Γιατί εκτιµούµε
ότι εφόσον δεν έχουµε πολιτική πρόταση, αλλά λέµε µόνο «όχι
σε όλα», δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια δυναµική, η
οποία να δηµιουργήσει αυτό το οποίο ο ίδιος εξήγγειλε σήµερα
εδώ πέρα, µια πλειοψηφία, η οποία δεν θα στηρίζεται στον κόσµο
της Αριστεράς, δεν θα στηρίζεται δηλαδή στην αριστερή πρόταση διακυβέρνησης. Άλλος είναι ο εκλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δηµοκρατικός κόσµος, αυτός που υπήρξε κορµός στην
κοινωνική ανοδικότητα της χώρας, ο δηµοκρατικός προοδευτικός κόσµος είναι αυτός που πρέπει να σπρώξει µια κυβέρνηση
αριβιστική, µια πλειοψηφία η οποία δεν θα έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, µια πολιτική πρόταση η οποία θα έχει µόνο ασάφειες.
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
δεν πρέπει να ψάχνετε αλλού για ευθύνες σε σχέση µε τη διόγκωση του φαινοµένου της Χρυσής Αυγής. Ο εύκολος λαϊκισµός,
η δηµαγωγία ότι υπάρχει εύκολος δρόµος χωρίς κόπο, ότι για
την κρίση ευθύνονται οι λίγοι, οι συγκεκριµένοι και ότι ο δρόµος
για να βγούµε από την κρίση είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα
χωρίς θυσίες, χωρίς δύσκολα µέτρα, χωρίς δύσκολες αποφάσεις, αυτή η δηµαγωγία που δεν κυριάρχησε σε καµµία χώρα της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ευρωπαϊκής ηπείρου που πέρασε µέσα από την κρίση, αυτή η
δηµαγωγία που καλλιέργησε συστηµατικά στις πλατείες ο ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε την Χρυσή Αυγή, αυτή η δηµαγωγία που όσο κερδίζει έδαφος δίνει άλλοθι στην κοινωνική λαϊκίστική ρητορεία του
νεοναζιστικού µορφώµατος, αυτή η ρητορεία διογκώνει τη
Χρυσή Αυγή και όσο πιο γρήγορα γίνει αντιληπτό αυτό από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τόσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν να προλάβουµε τα χειρότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θυµίζω ότι ο κ. Τσίπρας απείλησε εδώ µέσα τους Έλληνες Βουλευτές και την εκλεγµένη Κυβέρνηση. Δεν θα γλιτώσει,
λέει, κανείς από την ιστορική κρίση, την αδυσώπητη ιστορική
κρίση.
Σίγουρα δεν θα γλυτώσει κανείς. Όλα όσα σήµερα λέγονται,
επειδή πολλές φορές λένε «εντάξει, µια κουβέντα είναι, θα περάσει», όλες οι ρητορείες, όλοι οι λόγοι, όλες οι κουβέντες θα
κριθούν ιστορικά και –κατά την άποψή µου- θα κριθούν πάρα
πολύ γρήγορα.
Κύριε Υπουργέ, τρία σηµεία για εµάς παραµένουν ζητήµατα
στο πολυνοµοσχέδιο:
Το πρώτο είναι το ζήτηµα το οποίο αφορά τα ταµεία των ενστόλων. Θεωρούµε ότι η κοινή υπουργική απόφαση που προτείνεται από πολλές πλευρές πρέπει να γίνει δεκτή.
Το δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε τη δηµοσιότητα των συµβάσεων του δηµοσίου στις τοπικές κοινωνίες. Είναι ζήτηµα διαφάνειας. Θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει και αυτό δεκτό, ακούγεται
από όλες τις πτέρυγες.
Τρίτον, πρέπει άµεσα, σήµερα εδώ, να δοθεί η λύση για τον
ΕΝΦΙΑ. Δεν είναι δυνατόν να τελειώσει η σηµερινή συζήτηση στη
Βουλή και να µην έχει δοθεί παράταση ενός µηνός για την πρώτη
δόση για τον ΕΝΦΙΑ, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος
για να διορθωθούν τα λάθη, τα οποία έχει δεσµευτεί το Υπουργείο Οικονοµικών από χθες ότι θα τα διορθώσει.
Ταυτόχρονα, η πρόταση η οποία έρχεται από πολλές πλευρές
-την λέω ενδεικτικά- είναι να χρησιµοποιηθούν οι τιµές –σε όσες
περιοχές υπάρχουν συγκριτικά µόνο στοιχεία και όχι αντικειµενικές αξίες- του ΕΤΑΚ και του ΦΑΠ, µε τέτοιο τρόπο που πολύ
γρήγορα µπορούν να διορθωθούν προς τα κάτω και να αποκτήσουν ξανά τις κανονικές τους τιµές τα ακίνητα και εποµένως να
σταµατήσει όλο αυτό το λάθος που έχει γίνει µε την υπερφορολόγηση και τις ακραίες εξωφρενικές καταστάσεις που έχει δηµιουργήσει η εφαρµογή του ΕΝΦΙΑ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Σταθάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσουν επί
των άρθρων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Χρωστάει από
το πρωί την οµιλία του ο κ. Σταθάκης. Καταλάβατε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ως εισηγητής δεν έχει µιλήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεν έχουµε δευτερολογήσει,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ας γίνει ο πρώτος κύκλος και µετά βλέπουµε αν θα προλάβουµε και τις δευτερολογίες.
Κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
δεν θα πάρω τον κ. Τριαντάφυλλο για σύµβουλο οικονοµικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι είναι σε πολύ διαφορετικό µήκος κύµατος. Πιστεύει ακράδαντα ότι έχει πρόγραµµα η
χώρα, είναι το µνηµόνιο και η οποιαδήποτε παρέκκλιση απ’ αυτό,
θα οδηγήσει σε καταστροφή τη χώρα.
Εν τούτοις, σήµερα για µία ακόµα φορά συζητάµε ένα νοµοθετικό έργο, το οποίο εδράζεται σε µία διαρκή νοµοθετική διαδικασία που εδώ και ορισµένα χρόνια γίνεται. Γίνεται µε βάση τον
πίνακα που µας έδειξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που κάθε µήνα
έχει τα νοµοθετήµατα, τα οποία καλείται η Κυβέρνηση στη βάση
του µνηµονίου να εισάγει. Δηλαδή, έχουµε έναν κώδικα, ένα χρονοδιάγραµµα νοµοθετικών ρυθµίσεων, τις οποίες η Κυβέρνηση
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κάθε µήνα εισάγει µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, προκειµένου να
καλύπτει την υλοποίηση του µνηµονίου.
Υπενθυµίζουµε για πολλοστή φορά ότι δεν είναι ο καλύτερος
τρόπος να νοµοθετεί µία χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Το σηµερινό νοµοθέτηµα, ανάµεσα στα άλλα, δείχνει ότι αυτός ο τρόπος νοµοθέτησης είναι ένας τρόπος, ο οποίος δεν απαντάει
τελικά σε κανένα υπαρκτό πρόβληµα, διότι εισάγει αποσπασµατική νοµοθεσία ή το δεύτερο και πιο σηµαντικό, εισάγει µία συστηµατική νοµοθεσία, η οποία οδηγεί όµως σε κοινωνική καταστροφή. Αυτό θα το αναλύσω στη συνέχεια.
Όµως, µένω στο πρώτο θέµα, το αποσπασµατικό. Κατηγορήσαµε την Κυβέρνηση στη συζήτηση επί της αρχής ότι νοµοθετεί
α λα καρτ, ότι στο πλαίσιο αυτών των δεσµεύσεων εισάγει κάποια
επιµέρους νοµοθετήµατα, τα προσαρµόζει λίγο, χωρίς όµως να
µπορεί να απαντήσει σε κανένα πρόβληµα.
Το κανονιστικό πλαίσιο των προµηθειών –δεν θέλω να επαναλάβω τα επιχειρήµατά µας- το οποίο εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει ένα βήµα σε σχέση µε ένα πάρα πολύ κακό
σύστηµα, το οποίο έχουµε κληρονοµήσει από το παρελθόν. Φυσικά όµως δεν απαντά στο πρόβληµα, διότι το πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται µε την εισαγωγή ενός κανονιστικού πλαισίου. Θα
αντιµετωπιζόταν αν είχαµε ένα ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο, καινούργιο, το οποίο θα προσπαθούσε να απαντήσει στα προβλήµατα των προµηθειών, των δηµοσίων έργων και ούτω καθ’ εξής.
Πάλι η Κυβέρνηση επιλέγει, λοιπόν, το αποσπασµατικό, το να
εισάγουµε κάτι. Επικρίναµε επί µακρόν και µάλλον δεν έχουµε
πάρει απάντηση και είναι δικαιολογηµένη η κριτική µας, ότι έγινε
επιλεκτική επιλογή του θεσµικού πλαισίου.
Όπως σε πολλά άλλα πράγµατα, οι αιγιαλοί είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα, τα δάση είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα που δεν µπορεί να απαντήσει η Κυβέρνηση
στο να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, να χαράξει ολοκληρωµένα
τους αιγιαλούς, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και τα θετικά που θα
µπορούσε να έχει για την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον
και µας εγκαλεί κάθε φορά λέγοντας «αφού είναι ένα θετικό
βήµα αυτό, γιατί να µην το ψηφίσετε;». Αυτή είναι η µόνιµη επωδός απέναντι στον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί.
Η απάντηση η δική µας είναι πάρα πολύ απλή. Να ψηφίσουµε
όσα άρθρα θέλετε, τα οποία έχουν θετικό πρόσηµο. Θα καταθέσουµε πολύ αναλυτικά την τοποθέτησή µας σε όλα τα άρθρα που
εισάγετε σήµερα, θετική ή αρνητική. Όµως, υπάρχουν πολλά σηµεία στα οποία δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα να ψηφίσεις θετικά.
Το πρόβληµα είναι το µείζον, ότι δεν απαντάει ο τρόπος νοµοθεσίας αυτού, µε τον τρόπο που γίνεται και τη διαδικασία που γίνεται, σε κανένα από τα προβλήµατα, τα οποία είναι τα ουσιαστικά. Γι’ αυτό και η λεγόµενη µεταρρυθµιστική ιδέα του µνηµονίου δεν υπάρχει. Δεν θεραπεύει κανένα από τα προβλήµατα.
Προχθές, στα δάση, σας είπαµε ότι έχει γίνει ένα βήµα στη
χαρτογράφηση των δασών, στην Αττική. Αναρτήστε τους πίνακες. Έχει τελειώσει το έργο. Γιατί δεν το αναρτάτε;
Όσον αφορά στους αιγιαλούς, γατί επί τρία, επί τέσσερα, επί
πέντε χρόνια δεν κάνουµε ένα ουσιαστικό, αποφασιστικό βήµα;
Να συνεχίσουµε µε το Κτηµατολόγιο, να συνεχίσουµε µε δεκάδες άλλα θέµατα, τα οποία εισάγετε, καταργείτε έναν οργανισµό,
φέρνετε έναν καινούργιο, ο καινούργιος δεν εδράζεται στη δουλειά του παλιού κ.ο.κ..
Άρα, η δική µας κριτική είναι απόλυτα θεµελιωµένη, αναφορικά
µε την αποσπασµατικότητα, την ατολµία, θα προσέθετα την ανικανότητα της Κυβέρνησης, να τολµήσει οποιοδήποτε από τα
προβλήµατα που µας έχει κληρονοµήσει η κακοδαιµονία του παρελθόντος.
Όµως, η δεύτερη ενότητα του σηµερινού νοµοσχεδίου θίγει
ένα άλλο θέµα, τη µεθοδικότητα, τη συστηµατικότητα και τη διαδοχική εισαγωγή νοµοθετηµάτων που έχουν συγκεκριµένο
στόχο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο συγκεκριµένος στόχος
είναι η συρρίκνωση, η αλλαγή του χαρακτήρα του ασφαλιστικού
συστήµατος που έχει η χώρα.
Θα ήθελα να σας θυµίσω για πολλοστή φορά, τα ασφαλιστικά
συστήµατα, τα οποία είναι µία τεράστια κατάκτηση των σύγχρονων κοινωνιών, είναι αναδιανεµητικά. Φροντίζουν το κατώτερο
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κοµµάτι της κοινωνίας, το οποίο χρειάζεται πόρους για να µπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτά τα συστήµατα, λοιπόν, είναι
αναδιανεµητικά και έτσι έχουν κατοχυρωθεί στο κοινωνικό κράτος και στον κοινωνικό χάρτη της Ευρώπης, εδώ και δεκαετίες.
Τι κάνει το µνηµόνιο στο ασφαλιστικό σύστηµα; Ακυρώνει διαδοχικά, µεθοδικά και συστηµατικά τον αναδιανεµητικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού µας συστήµατος και µετατοπίζει το όλο
σύστηµα –το είπε πολύ ωραία ο γνώστης και Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος κ. Αλέξης Μητρόπουλος- συρρικνώνοντας
διαρκώς τη δηµόσια συµµετοχή και µετατρέπει τα ταµεία σε πλήρως ανταποδοτικά των εισφορών του καθενός, σχεδόν τα εξατοµικεύει δηλαδή, αναιρώντας όλο τον αναδιανεµητικό χαρακτήρα που είχε το ασφαλιστικό µας σύστηµα. Αυτό γίνεται. Αλλάζει ο χαρακτήρας.
Όλη αυτήν την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, την οποία ο κ.
Βρούτσης µας λέει «ελάτε να τη συζητήσουµε», να τη συζητήσουµε, αλλά να ξέρουµε τις αρχές και τους στόχους. Να συµφωνήσουµε στις αρχές και στους στόχους. Εδώ αλλάζει, ανατρέπεται ένας ιστορικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήµατος, µε τον οποίο –το λέω ευθέως- διαφωνούµε ριζικά.
Εµείς θέλουµε το ασφαλιστικό σύστηµα, φυσικά να προσαρµοστεί στα οικονοµικά δεδοµένα, αλλά να παραµείνει αναδιανεµητικό και ταυτόχρονα να διασφαλίζει αυτά που πρέπει να διασφαλίζει ένα αναδιανεµητικό σύστηµα.
Το επόµενο βήµα από αυτό που επιχειρεί η Κυβέρνηση και το
µνηµόνιο είναι ένα ασφαλιστικό σύστηµα µε ελάχιστους δηµόσιους πόρους, πολλή ανταποδοτικότητα και εν µέρει -και στο τέλος
αυτός θα συµβεί- ιδιωτικοποίηση ενός µέρους του ασφαλιστικού
συστήµατος, καθώς δεν θα υπάρχει λόγος να είναι δηµόσιο, αν
είναι πλήρως ανταποδοτικό. Αυτό είναι και το µεγάλο πρόβληµα
της συζήτησης.
Η τελευταία ενότητα αφορά την απλοποίηση εισόδου στα
επαγγέλµατα -έχουµε συµπληρωµατική νοµοθεσία σήµερα γύρω
από αυτό-, τη µείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων από
διάφορα βάρη. Ειπώθηκε ανοιχτά από τον κ. Μητσοτάκη ότι εµείς
δεν συναινούµε στην κατεύθυνση αυτή –ίσως επειδή δεν µας
αρέσει η επιχειρηµατικότητα και κυρίως η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα και πάει λέγοντας- και ότι είµαστε αντίθετοι στην
αξιολόγηση στο δηµόσιο.
Να το ξεκαθαρίσουµε για πολλοστή φορά. Λέµε ναι στην απλοποίηση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις. Και όσο πιο
γρήγορα γίνεται τόσο καλύτερα. Αλλά η απλοποίηση δεν µπορεί
να γίνεται στο όνοµα της παραβίασης άλλων κανόνων, τους οποίους καλούνται όχι µόνο επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες και όλοι
να σεβόµαστε. Δεν µπορεί απλοποίηση να θεωρείται κάτι το
οποίο παραβιάζει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε έναντι
του πολιτισµικού φορτίου της Ελλάδας ή του περιβαλλοντικού
φορτίου της Ελλάδας. Αυτό δεν µπορεί να το παρακάµψει κανείς,
παρά µόνο αν µεταφερθούµε σε άλλες καταστάσεις.
Άρα, ναι είναι η απάντηση, εφόσον υπάρχουν οι όροι. Η άδεια
των επαγγελµάτων και η απλοποίηση της εισόδου στα επαγγέλµατα δεν µπορεί να γίνει σε βάρος της διασφάλισης της ποιότητας αυτών που ασκούν ένα επάγγελµα. Δεν µπορεί να λέµε να
απλοποιήσουµε την είσοδο σε επαγγέλµατα, χωρίς να διασφαλίζουµε ταυτόχρονα και την επάρκεια αυτών που θα ασκούν ένα
επάγγελµα. Αυτήν τη χρυσή τοµή, λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι
οποιοσδήποτε προσπαθεί να την υπερασπιστεί φαίνεται ότι αντιβαίνει τη διαδικασία την οποία θέλουµε.
Κλείνω µε την αξιολόγηση στο δηµόσιο. Η αξιολόγηση στο δηµόσιο είναι καταστατική εξ ορισµού. Όλοι οι υπάλληλοι στο δηµόσιο, οι καθηγητές, µε κάποιο τρόπο αξιολογούνται. Το
προηγούµενο σύστηµα είχε προβλήµατα, γιατί έπαιρναν όλοι
άριστα.
Πείτε µου µία αρχή αξιολόγησης στη δηµόσια διοίκηση που να
ποσοτικοποιεί προκαταβολικά την κατανοµή της βαθµολογίας.
Σας ξαναθέτω το ερώτηµα. Πραγµατικά, σας καλώ να φέρετε ως
παράδειγµα ένα σύστηµα αξιολόγησης σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα που να έχει προκαταβολικά ποσοστώσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Υπάρχει όµως!
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να βάζουν σε όλους άριστα υπάρχει;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Όταν φέρετε εσείς ένα που να
έχει «όλο 10», θα το ψηφίσουµε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατήγγειλα ήδη το «όλο 10». Δεν είναι
σύστηµα αξιολόγησης το «όλο 10». Το είπαµε. Πάει αυτό. Πάµε
στο επόµενο σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Σταθάκη,
όχι διάλογο. Κλείστε τη σκέψη σας και ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κλείνω, λοιπόν, και σας καλώ να ξεφύγουµε από αυτή την ανόητη ιδέα και να συζητήσουµε µαζί µε
όλο τον κόσµο, ανοιχτά, δηµόσια εκατό συστήµατα αξιολόγησης
τα οποία διασφαλίζουν στοιχειώδη διαφάνεια, στοιχειώδη αντικειµενικότητα και τελικά σωστή αξιολόγηση. Και θα δείτε ότι όλα
είναι δυνατά εκτός από αυτό το οποίο εισάγετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Σταθάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Κανελλοπούλου για έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, όταν φτάνει σε εµένα να
είναι έξι λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έξι θα είναι
από εδώ και πέρα.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Την επόµενη φορά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορείτε να µας
διευκρινίσετε τη διαδικασία απλά για να την ξέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε, κύριε
συνάδελφε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Πότε θα µιλήσουν οι εισηγητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί των άρθρων µιλάµε, δεν το καταλάβατε; Εσείς επί των άρθρων δεν
έπρεπε να είχατε µιλήσει ως εισηγητής το πρωί;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δευτερολογία ήταν, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δευτερολογία
κάνατε; Οκτώ λεπτά δευτερολογία; Σας άφησα εννέα λεπτά! Σας
παρακαλώ. Επί των άρθρων ήταν.
Ορίστε, κυρία Κανελλοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν υπεισέλθω σε ζητήµατα του
υπό ψήφιση νοµοσχεδίου, επιτρέψτε µου ένα µικρό σχόλιο πάνω
στον τρόπο που η Κυβέρνηση, δυστυχώς, εξακολουθεί να νοµοθετεί. Δεν είναι µόνο οι αντισυνταγµατικές πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, το συχνό στοίβαγµα δεκάδων σελίδων νοµοσχεδίου σε ένα µόνο άρθρο, το άρον-άρον κλείσιµο της Βουλής.
Στο Β’ Θερινό Τµήµα, που διανύουµε, παρακολουθούµε έκθαµβοι µια βιοµηχανία τροπολογιών, τροπολογίες άσχετες, εκπρόθεσµες, εµπρόθεσµες, τροπολογίες της τελευταίας στιγµής,
τροπολογίες φωτογραφικές, τροπολογίες που ψηφίζονται χωρίς
κανένας να γνωρίζει το περιεχόµενό τους. Μετρήσαµε πάνω από
πενήντα µόνο στο νοµοσχέδιο για τα δάση. Πρόκειται, κατά τη
γνώµη µας, για µια πραγµατική αλλοίωση της κανονικής νοµοθετικής διαδικασίας και αυτό και µας εξοργίζει και το καταγγέλλουµε.
Με ένα νοµοσχέδιο, λοιπόν, που φέρνει τον µακροσκελή και
παραπλανητικό τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών
και άλλες διατάξεις», ενώ απλά θα µπορούσε να φέρει το κωδικό
όνοµα «όποιον πάρει ο χάρος», η συγκυβέρνηση µε περισσή βιασύνη επιχειρεί να κλείσει ζητήµατα και να τακτοποιήσει εκκρεµότητες υπέρ ολίγων και εναντίον πολλών, όπως εξάλλου το συνηθίζει.
Οικονοµικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και άλλες «πληγές του
Φαραώ» απασχόλησαν και θα απασχολήσουν άλλους συντρόφους µου. Θα αναφερθώ µόνο σε τρία ζητήµατα.
Ξεκινώ µε το άρθρο 152 του νοµοσχεδίου για την κατάργηση
της υποχρέωσης δηµοσίευσης προκηρύξεων στον τοπικό Τύπο.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση στερεί πόρους από τις περιφερειακές εφηµερίδες, µε συνέπεια να τις καταστήσει περισσότερο
δυσλειτουργικές ή να τις οδηγήσει σε κλείσιµο. Έτσι, ανοίγει ο
δρόµος για επικράτηση ισχυρών τραστ του Τύπου στις επαρχιακές πόλεις, ενώ ταυτόχρονα θα εξαφανιστούν τοπικές εφηµερί-
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δες µε ιστορία και συµβολή στην πληροφόρηση, στον πολιτισµό
και τη δηµοκρατία σε κάθε περιοχή.
Ήδη µε τη σκανδαλώδη τροπολογία που ψηφίσατε χθες δηµιουργείται ένα ισχυρότατο µονοπώλιο στον Τύπο και σήµερα,
εφόσον επιµένετε στην υπερψήφιση του εν λόγω άρθρου, θα καταφέρετε ένα καθοριστικό πλήγµα στα µίντια της περιφέρειας
εντείνοντας την προνοµιακή θέση των τόσο ανεκτικών και γενναιόδωρων µε την πολιτική σας µεγάλων εφηµερίδων της διαπλοκής.
Οµνύει η Κυβέρνηση στον ανταγωνισµό, τεµαχίζει και ξεπουλάει τη ΔΕΗ χάριν του ανοίγµατος στον ελεύθερο ανταγωνισµό,
έχει προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση τεράστιου µέρους του δηµόσιου πλούτου στο όνοµα, φυσικά, του ανταγωνισµού. Και,
όµως, στην περίπτωση του Τύπου η δηµιουργία καρτέλ δεν την
ενοχλεί. Καταλαβαίνουµε, πρόκειται για το αναγκαίο δώρο στα
διαπλεκόµενα µέσα που τόσο σας στηρίξαν και τόσο σας στηρίζουν.
Με λίγα λόγια, και επειδή το ζήτηµα δεν έχει µόνον οικονοµική
διάσταση, στην εποχή της κρίσης δεν διστάζετε να θυσιάσετε
βασικά κεκτηµένα του αστικού πολιτισµού, όπως είναι ο πλουραλισµός στην ενηµέρωση, και να καταφέρετε ένα ακόµα χτύπηµα
στο µαλακό υπογάστριο της δηµοκρατίας.
Συνεχίζω µε την τροπολογία που αφορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχουµε φέρει επανειληµµένα το θέµα στη Βουλή.
Εγγυηθήκατε δάνεια 245 εκατοµµυρίων, τα οποία έχουν προσαυξηθεί µε τόκους υπερηµερίας. Εν τούτοις καταφέρατε το Μέγαρο να φτάσει στο οριακό σηµείο να µην διαθέτει φορολογική
και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Για να αντιµετωπίσετε την κατάσταση έχετε δηµιουργήσει ένα
εξαιρετικό φωτογραφικό καθεστώς, που επιτρέπει επί τους ουσίας ο οργανισµός να εξαιρείται από τη φορολογική νοµοθεσία,
την ασφαλιστική νοµοθεσία και τον ΚΕΔΕ. Αυτό το καθεστώς, διά
των παρατάσεων, προσπαθείτε να το καταστήσετε µόνιµο.
Σας ρωτάµε ευθέως: Γιατί διαρρέετε διάφορα κατά καιρούς
στον Τύπο, ενώ δεν φέρνετε την οριστική πρότασή σας για το
Μέγαρο προς συζήτηση στη Βουλή; Επίσης, έχουµε καταθέσει
ήδη από τις 6 Μαΐου πολυσέλιδη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης
εγγράφων, µε την οποία ζητάµε όλα τα οικονοµικά στοιχεία για
το Μέγαρο. Γιατί, κατά παράβαση του Κανονισµού της Βουλής,
τρεις µήνες µετά δεν έχετε απαντήσει; Γιατί αποφεύγετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο; Γιατί κρύβετε τα στοιχεία από τη Βουλή
και τον ελληνικό λαό; Τι αποκρύπτετε και τι φοβάστε;
Επόµενη παράγραφος της ίδιας τροπολογίας: «Πνευµατικά Δικαιώµατα». Η τροπολογία, όπως τονίζεται ρητά στην αιτιολογική
έκθεση, αφορά µελλοντικές εισαγωγές προϊόντων Πληροφορικής από την Ασία στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.
Με την παράγραφο αυτή ο εισαγωγέας δεν οφείλει την καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων, η οποία µετακυλίεται στον πωλητή. Για ποιο λόγο αυτή η ασυλία των εισαγωγέων; Από πού
αντλούν το δικαίωµα να µην καταβάλουν πνευµατικά δικαιώµατα
και να επιβαρύνονται οι πωλητές, τους οποίους ήδη έχει πλήξει
η πολιτική σας;
Επίσης, ο εισαγωγέας µπορεί να πωλεί µέσω διαδικτύου τα
προϊόντα. Τι θα γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Πώς θα εισπράττεται η αποζηµίωση; Τι απαντάτε στην πιθανότητα ο πωλητής να
αυξάνει την τιµή των προϊόντων µετακυλίοντας έτσι το κόστος
στον αγοραστή µε αποτέλεσµα να πληγούν οι καταναλωτές;
Απλά πράγµατα.
Κατά τη γνώµη µας θεσπίζετε ακόµη µια ασυλία για την
«COSCO». Μετά από τόσες χαριστικές ρυθµίσεις έρχεστε σήµερα να τους εξαιρέσετε και από την καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων. Το αν και πώς θα εισπραχθούν αυτά δεν σας ενδιαφέρει, γιατί απλά δεν σας ενδιαφέρει ο κόσµος που ζει από τα
πνευµατικά δικαιώµατα.
Θα θέλαµε, πάντως, να µάθουµε τι γνώµη διατύπωσε για την
τροπολογία αυτή ο ΟΠΙ, ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
Ή µήπως δεν ρωτήθηκε καθόλου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, εµείς
επενδύουµε σε µία ρεαλιστική ουτοπία, για να χρησιµοποιήσω
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µια εξαιρετική έκφραση του Προέδρου µας αναφορά στον αείµνηστο Πουλαντζά η οποία προκάλεσε τη χλεύη της κυβερνητικής Εκπροσώπου. «Ακούστε, ακούστε τι είπε» αναφωνούσε σε
πρωινή τηλεοπτική εκποµπή, εξηγώντας στον απλό λαό ότι ουτοπία είναι ου τόπος και αναφέρεται σε κάτι που δεν υπάρχει.
Εµείς, λοιπόν, έχοντας κατά νου διάφορες ρεαλιστικές ουτοπίες που άλλαξαν τον κόσµο, θα αγωνιζόµαστε, γιατί πολλά από
αυτά τα «ρεαλιστικά» που ψηφίζετε, µε κατασκευασµένες πλειοψηφίες, δεν αντιστοιχούν στην κοινωνία και ρεαλιστικά οδηγούν
σε πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, σε πλήρη κατάργηση εργασιακών δικαιωµάτων κερδισµένων µε αίµα, οδηγούν
σε ρεαλιστική αδρανοποίηση της δηµοκρατίας, σε ρεαλιστική εκποίηση του δηµόσιου πλούτου και θέτουν σε ρεαλιστικό κίνδυνο
ακόµα και κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας.
Θα αγωνιζόµαστε, γιατί έτσι κι αλλιώς είµαστε η Αριστερά,
αυτό µάθαµε να κάνουµε, αυτό µπορούµε, αυτό κάνουµε µέσα
στους αιώνες: προσκυνάµε τις ουτοπίες και τους ανθρώπους
που πίστεψαν και πάλεψαν γι’ αυτές! Γιατί διαφορετικά θα ήµασταν ακόµα µε τις αλυσίδες και τις µπάλες στα πόδια, που πιθανόν µερικοί από εσάς αυτό να ονειρεύεστε.
Για να εναρµονιστώ κι εγώ µε το κλίµα των ηµερών, ακριβώς
επειδή επενδύουµε σε ρεαλιστικές ουτοπίες, όταν έρχεται η
στιγµή να διαλέξουµε ανάµεσα σε γύπες και αρπακτικά κι έναν
περήφανο λαό, που κατακλύζει τους δρόµους φωνάζοντας
«Έχουµε πατρίδα και όχι αποικία!», εµείς συντασσόµαστε µε
αυτόν τον λαό και φωνάζουµε επίσης «Έχουµε πατρίδα και όχι
αποικία!».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Κοντονής έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η
τοποθέτηση του Υπουργού Επικρατείας κ. Σταµάτη για δύο λόγους. Κατά πρώτον, αισθάνθηκε την ανάγκη να πληροφορήσει
την Εθνική Αντιπροσωπεία και τον ελληνικό λαό ότι έπαιζε τον
παπά στο Χαριλάου και µάλιστα ότι έπεσε θύµα του παπατζή.
Αυτό τον καθιστά συµπαθή.
Το δεύτερο, που είχε την καλοσύνη να αναφέρει, ήταν ότι η
Κυβέρνηση θα ακολουθήσει τις διατάξεις του Συντάγµατος και
τα κοινοβουλευτικά ήθη σχετικά µε την εκλογή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας.
Ευχόµαστε η Κυβέρνηση να ακολουθήσει πράγµατι τις διατάξεις του Συντάγµατος και ελπίζουµε να µην ακολουθήσει τα κοινοβουλευτικά ήθη του 1965. Διότι τα κοινοβουλευτικά ήθη του
1965 τα πλήρωσε πολύ ακριβά η χώρα, τα πλήρωσε µε µια δικτατορία, τα πλήρωσε µε εξορίες και βασανιστήρια και τα πληρώνει ακόµα µε τη µισή Κύπρο υπό κατοχή.
Ελπίζουµε, λοιπόν, να ακολουθήσει η Κυβέρνηση το Σύνταγµα
και να µην εκτραπεί σε εξαγορά συνειδήσεων. Το ελπίζουµε και
θα το δούµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι το εξής: Κύριε Υφυπουργέ
των Οικονοµικών είχατε την καλοσύνη –και σας ευχαριστώ και
από του Βήµατος του Κοινοβουλίου- να συνοµιλήσουµε το πρωί
για το µέγα θέµα που αντιµετωπίζει η ιδιαίτερη πατρίδα µου, η
εκλογική µου περιφέρεια, η Ζάκυνθος, για τον ΕΝΦΙΑ αλλά και
περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Εξαιτίας ενός νοµοθετήµατος που φέρει τη σφραγίδα του κ.
Στουρνάρα και του κ. Καραβίτη, για το οποίο είχαµε µιλήσει αναλυτικά εµείς, στην Ολοµέλεια, όταν το είχε φέρει η Κυβέρνηση
προς ψήφιση, είχαµε αιτηθεί χθες το βράδυ προς την Κυβέρνηση, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει
ο ΣΥΡΙΖΑ για τον νόµο –κι έχουµε πει τι θα κάνουµε- να αποφασίσετε και να το πείτε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι γι’
αυτές τις περιπτώσεις, που εσείς οι ίδιοι έχετε διαπιστώσει κατάφωρες αδικίες, που εσείς οι ίδιοι έχετε διαπιστώσει λάθη, να
µην υπάρξει καµµία καταβολή µέχρι της διορθώσεως.
Διότι αν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση διαπιστώνει λάθη και ο πολίτης θα πρέπει να προσέλθει να πληρώσει το
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λάθος, τότε εδώ έχουµε µία κατάσταση που λέγεται πολιτικός
εµπαιγµός.
Κύριε Υφυπουργέ των Οικονοµικών, θεωρούµε ότι το αίτηµά
µας είναι εκκρεµές και πρέπει η Κυβέρνηση επ’ αυτού να απαντήσει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο άρθρο 221 παράγραφος 4
του νοµοσχεδίου που συζητάµε προβλέπεται εκτός των άλλων η
κατάργηση αυτού που λέγεται κοινωνικοί πόροι υπέρ του ΕΤΕΑ,
πρώην ΤΕΑΔΥ, και του Ταµείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε δραµατικό τρόπο οι δικηγόροι
της χώρας σήµερα λέµε κάτι πολύ απλό. Εάν αυτό που εθεωρείτο –όχι από τους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά από το ίδιο
το ελληνικό κράτος- ως εργοδοτική εισφορά ή οιονεί εργοδοτική
εισφορά µεταβαπτιστεί σε κοινωνικό πόρο και καταργηθεί, όπως
πάτε να κάνετε µε το συγκεκριµένο άρθρο, τότε να ξέρετε ότι το
Ταµείο Νοµικών θα καταρρεύσει εντός του έτους. Σας το λέω µε
τρόπο κατηγορηµατικό.
Εάν συµβούν αυτά τα πράγµατα, το ασφαλιστικό ταµείο καταρρέει. Και εδώ θε πρέπει να αντιληφθεί ο καθένας ότι σε κάθε
περίπτωση η Κυβέρνηση θα πρέπει να ακολουθήσει τη νοµολογία των δικαστηρίων. Η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας δέχεται ότι χαρακτήρα κοινωνικού πόρου έχουν τα έσοδα
που δεν συνδέονται µε την απασχόληση συγκεκριµένων προσώπων και τις αποδοχές τους από την απασχόληση. Γι’ αυτό ακριβώς θεωρούµε ότι ήταν σωστή και τεκµηριωµένη άποψη ότι αυτά
δεν αποτελούν κοινωνικούς πόρους, είναι εργοδοτικές εισφορές
ή οιονεί εργοδοτικές εισφορές και θα έπρεπε σε αυτό να µείνουµε. Διαφορετικά σας λέω ότι το Ταµείο Νοµικών καταρρέει.
Μια και αναφέροµαι στο Ταµείο Νοµικών, θα ήθελα να πω ότι
η περιουσία του Ταµείου Νοµικών πριν το PSI ήταν 2.000.000.000
ευρώ και η περιουσιακή του απώλεια µετά το PSI 1.500.000.000.
Καταλαβαίνετε πού βρίσκεται σήµερα ένα εύρωστο και ένα υγιές
ταµείο πριν από αυτό που έγινε µε το PSI και πριν την αφαίµαξη
των αποθεµατικών του από την κυβέρνηση Σηµίτη προς δόξαν
της ισχυρής Ελλάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ και εγώ όπως και πολλοί
άλλοι ότι η διάταξη σχετικά µε τον τοπικό Τύπο η οποία εµπεριέχεται στο νοµοσχέδιο είναι καταστροφική και κατατείνει στο κλείσιµο πολλών επαρχιακών εφηµερίδων και κυρίως στη συγκεντροποίηση της ενηµέρωσης και της πληροφόρησης των πολιτών
στην επαρχία από λίγους. Η συγκεντροποίηση, που σας έχουµε
πει για πολλά ζητήµατα της οικονοµικής ζωής της χώρας, αγγίζει
και αυτόν τον τοµέα. Το κάνατε σαφές µε την χθεσινή τροπολογία σε σχέση µε τα µεγάλα κανάλια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω ένα τελευταίο και µετά
θα κλείσω. Η Βουλή είχε την ευκαιρία χθες να συνοµιλήσει µε
τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για
έναν εξαιρετικό δηµόσιο λειτουργό, ο οποίος ενηµέρωσε την επιτροπή µε απόλυτη ειλικρίνεια. Ενηµέρωσε τη Βουλή για τις δυσκολίες που έχει και ο ίδιος και η Πρεσβεία για να υλοποιήσει
ορισµένους τοµείς της δουλειάς του.
Όσον αφορά τον τουρισµό: ενώ είχαµε τον εθνικό αεροµεταφορέα και είχαµε ένα κερδοφόρο δροµολόγιο, παλεύει σήµερα
ο πρέσβυς να πείσει κάποια σαουδαραβική εταιρεία να κάνει το
δροµολόγιο προς την Αθήνα. Αυτή η κατάσταση δηµιουργεί τεράστια απώλεια εσόδων. Και λέει κάποιος: πώς είναι δυνατόν
από τη µια να υπερηφανευόµαστε γι’ αυτήν την αύξηση του τουρισµού και από την άλλη εκεί που είχαµε τροµερές δυνατότητες
–και ξέρετε ότι είναι τουρισµός υψηλού επιπέδου- να καταστρέφουµε τις υποδοµές που είχαµε δηµιουργήσει;
Και το δεύτερο που είπε είναι ότι αποψιλώνεται η Πρεσβεία
από το προσωπικό, το οποίο θα µπορούσε να δώσει όλες εκείνες
τις δυνατότητες για να προσελκύσουµε παραγωγικές επενδύσεις
στη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι η περιβόητη
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ανάπτυξη την οποίαν εσείς προβάλλετε, σε µία περίπτωση τα
δεδοµένα της οποίας πληροφορηθήκαµε µόλις χθες, εσείς οι
ίδιοι την τορπιλίζετε.
Ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει µε το να ξεπουλάτε τις
δηµόσιες επιχειρήσεις. Διότι και κανένας άλλος, όπως µας ενηµέρωσε ο Πρέσβυς, από τη Σαουδική Αραβία δεν ενδιαφέρεται
για να πραγµατοποιήσει µια παραγωγική επένδυση στη χώρα. Εξ
αιτίας του ότι υπάρχει αυτό το τοπίο, το οποίο έχετε διαµορφώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κλείστε, παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εποµένως, µην µας µιλάτε για ανάπτυξη. Ακούστε επιτέλους τη φωνή της λογικής και αντιληφθείτε
ότι όσον αφορά την ανάπτυξη στη χώρα, αν δεν επιβεβαιωθεί ένα
γενναίο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, δεν πρόκειται να
προσελκύσουµε ούτε έναν ιδιώτη επενδυτή. Καταλάβετέ το.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος η Βουλευτής Τάνια Ιακωβίδου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι, παρά το γεγονός ότι κάποιοι εντός της Αιθούσης µε τίποτα δεν θέλουν την έξοδο από
το µνηµόνιο, γιατί το µνηµόνιο ουσιαστικά τροφοδοτεί την πολιτική τους ύπαρξη, πλησιάζει η ώρα της ανάκαµψης αλλά και της
ανάπτυξης και οι θυσίες του ελληνικού λαού, επιτέλους, πιάνουν
τόπο.
Απαραίτητη προϋπόθεση, όµως, είναι η εξασφάλιση της βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους. Το έχουν υποσχεθεί οι εταίροι
µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στους οποίους δεν χρειάστηκε να περάσουµε από την κατάσταση χρεοκοπίας που είχε
περάσει η Αργεντινή, µια χώρα µε πολύ µεγαλύτερο ΑΕΠ από
την Ελλάδα και µε τρεις φορές µικρότερο ονοµαστικό χρέος, η
οποία, όµως, βρίσκεται εκτός διεθνών αγορών για δώδεκα χρόνια.
Άκουσα µε προσοχή τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να υπόσχεται λαγούς µε πετραχήλια: αφορολόγητο στα
12.000 ευρώ, αυξήσεις µισθών και συντάξεων, επαναφορά δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού.
Αναρωτιέµαι, έχετε κάποια τεράστια µηχανή, η οποία παράγει
χρήµα; Τώρα στο πλαίσιο και της Ευρώπης, που θέλει να τονώσει
την καινοτοµία στην ελληνική οικονοµία, να µας πείτε πώς µπορούµε να κατασκευάσουµε αυτήν τη µηχανή για να µπορούµε κι
εµείς να βγάζουµε εκατοµµύρια ευρώπουλα.
Πέρα από αυτό, όµως, επειδή είναι τόσο ιδανικά σε αυτήν τη
χώρα, την οποία βρίσκεστε –που δεν είναι σίγουρα η Ελλάδα- θα
ήθελα να βγάλω κι εγώ ένα διαβατήριο να πάω στο «Τσιπριστάν»,
όπου εκεί υπάρχει αυτό που εσείς, µε έναν πολύ δηκτικό τρόπο,
αφήσατε να εννοηθεί ότι λέµε εµείς, το «λεφτά υπάρχουν».
Για να επανέλθω, όµως: το πιθανότερο αποτέλεσµα µέσα
ουσιαστικά από τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική
Κυβέρνηση είναι η διακράτηση στην οικονοµία αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ κάθε χρόνο επί αρκετές δεκαετίες. Αναµένεται
να ακολουθήσει η σηµαντική µείωση της φορολογίας, η προστασία των αδυνάτων, η γρήγορη αύξηση της απασχόλησης,
όπως επίσης και η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της
χώρας.
Όπως ανέφερε χθες στη Βουλή ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, ξεκινάει πλέον το νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα. Τι σηµαίνει, όµως, πρακτικά «νέο
αναπτυξιακό σχέδιο»; Σίγουρα δεν σηµαίνει σοβιετικού τύπου
οικονοµία, όπως αυτή που οραµατίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, µε το κράτος
ασθµαίνοντας να προσπαθεί να κάνει τα πάντα, αλλά να µην είναι
σε θέση να εκπληρώσει τους στόχους σε καίριους τοµείς της
ελληνικής οικονοµίας.
Διότι, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, στις σύγχρονες ανοιχτές
οικονοµίες ο ιδιωτικός τοµέας είναι αυτός, ο οποίος φέρνει
ρευστότητα, φέρνει επενδύσεις, φέρνει θέσεις εργασίας. Και το
κράτος τι πρέπει να κάνει; Ό,τι κάνει σήµερα: να χτυπά τις
στρεβλώσεις, να ρυθµίζει τις αγορές, να εξασφαλίζει σταθερότητα.
Όλα αυτά, όµως, απαιτούν σχεδιασµό, απαιτούν σοβαρότητα
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και µια Κυβέρνηση υπεύθυνη, όπως η σηµερινή, που προχωρά
µπροστά, αλλάζοντας την Ελλάδα, βάζοντας τέλος στα µνηµόνια
και τις αντιµνηµονιακές σταδιοδροµίες.
Δεν µπορούµε να φθάσουµε εκεί, αν δεν πληρούµε όλα τα
προαπαιτούµενα που έχουµε συµφωνήσει µε τους εταίρους και
δανειστές µας. Εάν δεν είχαµε συµφωνήσει στα προαπαιτούµενα, τότε πολύ απλά δεν θα µας δάνειζαν, ούτε βεβαίως θα µας
εκταµίευαν και τις επόµενες δόσεις. Φαίνεται, όµως, ότι αυτό δεν
σας απασχολεί, διότι στο Τσιπριστάν, στη χώρα που παράγει
λεφτά, τα λεφτά ούτως ή άλλως τα έχετε πάντα έτοιµα και µπορείτε, όταν δηµιουργούνται ανάγκες, να τις καλύπτετε µε το δικό
σας τρόπο.
Αυτά, λοιπόν, τα προαπαιτούµενα καλούµαστε να αποδεχθούµε µε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο επιφέρει βελτιώσεις σε
µια σειρά στρεβλώσεων του παρελθόντος.
Το σχέδιο νόµου αρχίζει µε την κατάργηση άχρηστων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, όπως είναι η ετήσια εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ. Συστήνονται τετρακόσιες οργανικές θέσεις εφοριακών στη Γενική Γραµµατεία Εσόδων. Επιταχύνεται η απονοµή
σύνταξης στη διαδοχική ασφάλιση. Ενισχύεται η Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικού Ελέγχου µε δεκατρία περιφερειακά γραφεία. Αποπληρώνονται οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των
νοσοκοµείων και των φορέων πρόνοιας µε το ποσό του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ για το 2014. Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη;
Επιτέλους, θα ανασάνει η αγορά, αλλά φαίνεται δεν σας απασχολεί.
Θεσµοθετείται παράλληλα µια νέα διαδικασία οριοθέτησης
του αιγιαλού µε διαρκή ηλεκτρονική ανάρτηση των στοιχείων. Γίνονται αποδεκτοί και καθορίζονται νέοι, σύγχρονοι, ευρωπαϊκοί
κανόνες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και προµηθειών µε βάση
την αρχή της διαφάνειας. Η δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης
σε αυτό το θέµα είναι εξαιρετική. Ήταν πολύ µεγάλη και σε όγκο,
όπως επίσης και σε ποιότητα.
Το Γενικό Εµπορικό Μητρώο γίνεται ο αποκλειστικός εθνικός
τόπος εµπορικής δηµοσιότητας και µάλιστα µε ηλεκτρονικό
τρόπο εξ αποστάσεως.
Όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις και πολλές άλλες ακόµη καταργούν τη γραφειοκρατία και δεν νοείται το όχι σε όλα.
Υπάρχουν και διατάξεις που έχουν δεχθεί κριτική, οι οποίες
όµως στην πορεία πραγµατικά βελτιώθηκαν σηµαντικά, όπως το
άρθρο 221 που προβλέπει ρήτρα διασφάλισης του αξιόµαχου
των Σωµάτων και τη δυνατότητα της µετατροπής των επικουρικών ταµείων σε ιδιωτικού δικαίου.
Οι διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το «πόθεν έσχες» είναι επίσης στη σωστή κατεύθυνση, καθώς αναβαθµίζει τον
έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων προσώπων
από ανεξάρτητη επιτροπή προσώπων αυξηµένου κύρους. Όµως,
ούτε αυτό το θέλετε. Δεν θέλετε ούτε το γεγονός ότι µπαίνει στη
συγκεκριµένη επιτροπή ακόµη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. Και µετά λέτε για εµάς ότι
δεν σεβόµαστε τον κοινοβουλευτικό βίο, όταν ένα τέτοιο πρόσωπο µπαίνει σε αυτή την επιτροπή, που είναι θεσµός; Όµως,
δεν το θέλετε.
Στο άρθρο 2 προβλέπεται η αναστολή απενεργοποίησης της
χρήσης ΑΦΜ. Εδώ υπάρχουν κάποια θέµατα προς διερεύνηση,
κύριε Υπουργέ, τα οποία καλό θα ήταν να τα δούµε. Η εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραµµατέα Εσόδων να ρυθµίζει πρωτογενώς
τα ζητήµατα αναστολής του ΑΦΜ προσκρούουν στο άρθρο 43
παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Η αναστολή του ΑΦΜ είναι κύρωση που περιορίζει την οικονοµική ελευθερία πέραν των συνταγµατικών ορίων.
Επίσης, το άρθρο 152 ενδέχεται να έχει ως συνέπεια το µαρασµό του τοπικού και επαρχιακού ηµερήσιου και περιοδικού
Τύπου. Γι’ αυτό η πλήρης κατάργηση της υποχρεωτικής δηµοσίευσης των προκηρύξεων και διακηρύξεων των διαγωνισµών για
έργα, προµήθειες και υπηρεσίες όλων των φορέων του δηµοσίου
µπορεί πραγµατικά να εξαφανίσει την πολυφωνία του Τύπου και
να οδηγήσει στο κλείσιµο της πλειοψηφίας των εκδοτικών επιχειρήσεων, κάτι που δεν το θέλουµε, γιατί πρέπει να µείνουν,
γιατί ο τοπικός Τύπος χρειάζεται και βοηθά την τόνωση των τοπικών κοινωνιών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι το νοµοσχέδιο προωθεί αποφασιστικά την πάταξη της γραφειοκρατίας, αποκαθιστά την ενότητα του θεσµικού πλαισίου των
δηµοσίων συµβάσεων και αυξάνει τη διαφάνεια και την ασφάλεια
δικαίου.
Εξοφλούνται, επιτέλους, οι προµηθευτές των νοσοκοµειακών,
όπως επίσης και προνοιακών φορέων για όλες τις απαιτήσεις
τους έως το 2013 και ενδυναµώνεται µε έµψυχο προσωπικό η Γενική Γραµµατεία Εσόδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ερχόµαστε πιο κοντά στην πλήρωση των προαπαιτούµενων
για την οριστική διευθέτηση και εξασφάλιση της βιωσιµότητας
του δηµοσίου χρέους, κάτι που περιορίζει βεβαίως και τις όποιες
ανάγκες για να καλύψουµε χρηµατοδοτικά κενά. Κανείς δεν µπορεί να σταµατήσει την πορεία της χώρας προς τα εµπρός, αρκεί
βεβαίως να συνειδητοποιήσουν άπαντες και κυρίως οι πολιτικές
δυνάµεις στο εσωτερικό της χώρας, τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, ότι αυτό που ειπώθηκε από τον αείµνηστο Παναγιώτη
Κανελλόπουλο εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου πριν από
πολλά χρόνια αποκτά σήµερα µια πρωτοφανή επικαιρότητα: Δυστυχώς, η Ελλάς πάσχει τις πιο πολλές φορές από µικρά προβλήµατα. Τα µεγάλα, όσο φοβερά και αν είναι, τα ξεπερνά. Τα
µικρά, όµως, είναι ακριβώς οι τρικλοποδιές που µας πάνε πίσω,
αυτά που κάνουν την Ελλάδα να σκοντάψει. Δεν θα σκοντάψουµε, η Ελλάδα πάει µπροστά µε Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο συνάδελφος κ. Κεφαλογιάννης έχει το λόγο. Αν είµαστε συνεπείς στο χρόνο, θα
καταφέρουµε να µιλήσουν όλοι οι εγγεγραµµένοι συνάδελφοι.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε σήµερα µπροστά µας
ένα σηµαντικότατο κείµενο που αποκρυσταλλώνει τη θέληση της
Κυβερνήσεως να συνεχίσει το έντονο µεταρρυθµιστικό της έργο.
Το παρόν σχέδιο νόµου ελάχιστα έχει να κάνει µε τις επιταγές
της τρόικα και περισσότερα µε τις επιταγές της ελληνικής πραγµατικότητας, µίας πραγµατικότητας που προέκυψε έπειτα από
δεκαετίες ανύπαρκτης αναπτυξιακής πολιτικής, µίας πραγµατικότητας που προέκυψε έπειτα από δεκαετίες ανεύθυνης διασπάθισης του δηµόσιου χρήµατος, σαν να µην ήταν δικό µας, έπειτα
από δεκαετίες κρατικοδίαιτης οικονοµίας και υδροκεφαλισµού
του κρατικού µηχανισµού.
Στις δηµαγωγίες της Αντιπολίτευσης η Κυβέρνηση απαντά µε
ένα περιεκτικό κείµενο για την πραγµατική αναδηµιουργία του
ελληνικού κράτους. Στόχος µας εξακολουθεί να είναι η µετάβαση
της οικονοµίας της χώρας σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο εξωστρέφειας των οικονοµικών µας δυνάµεων, που θα στηρίζεται
στην παραγωγή και διάθεση ανταγωνιστικών εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών διεθνώς.
Στις εύκολες προτάσεις όσων είναι έξω από το χορό, η Κυβέρνηση απαντά µε νέες µεταρρυθµίσεις, κάποιες εύκολες και κάποιες όχι τόσο εύκολες. Δεν τιµωρούµε τον ελληνικό λαό για την
υποµονή και τις θυσίες που έχει κάνει µέχρι τώρα. Οφείλουµε,
όµως, να ξεµπερδέψουµε οριστικά µε δαίµονες του παρελθόντος. Χάρη σε αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού, έχουµε την
ευχέρεια σήµερα να λαµβάνουµε κρίσιµες αποφάσεις, οι οποίες
θα επηρεάσουν την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας µακροπρόθεσµα. Δεν έχουµε την πολυτέλεια για ευχολόγια.
Δουλεύουµε βάσει των αποτελεσµάτων που έχουµε πετύχει, όσο
µικρά ή µεγάλα και εάν είναι αυτά. Δουλεύουµε µε στοιχεία που
δείχνουν την αργή προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας στις
µεταρρυθµίσεις που έχουµε ήδη δροµολογήσει. Εκεί βασίζουµε
την αισιοδοξία µας, στη σκληρή δουλειά που έχει ήδη γίνει.
Όσοι πιστεύουν ότι η ελληνική πραγµατικότητα θα µετατραπεί
εν µία νυκτί σε επίγειο παράδεισο, µόνο και µόνο επειδή άλλαξε
απλώς η Κυβέρνηση της χώρας, πιστεύω ότι εθελοτυφλούν ή
αγνοούν την ελληνική πραγµατικότητα. Ρεαλιστικά µιλώντας, τι
θεαµατικά αποτελέσµατα µπορεί να τάξει κανείς και πόσα µπορεί
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να αλλάξει µέσα σε µία διετία; Πόσο µπορείς να περιµένεις για
τις µεταρρυθµίσεις να λειτουργήσουν πλήρως στην ελληνική οικονοµία και να δεις αποτελέσµατα; Και όµως ήδη υπάρχουν αυτά
τα αποτελέσµατα. Και όπως όλα δείχνουν, το 2014 εκτιµάται ότι
θα υπάρχει µία οριακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας,
έπειτα από πέντε χρόνια συνεχούς ύφεσης και δεν νοµίζω ότι
αυτό είναι µικρό αποτέλεσµα.
Με τη βελτίωση των οικονοµικών συγκυριών η ελληνική οικονοµία θα συνεχίσει την ανάκαµψή της και κάποιες απ’ αυτές τις
συγκυρίες τις ελέγχουµε, κάποιες όχι. Στόχος όλων µας, όµως,
πιστεύω ότι είναι να προωθήσουµε εκείνες τις θεσµικές αλλαγές
που θα επιταχύνουν τη διαδικασία προσαρµογής µας σε ένα ανταγωνιστικότερο µοντέλο της εθνικής µας οικονοµίας, ώστε να
αρχίσουµε να βλέπουµε και τα οφέλη και όχι µόνο το κόστος
αυτής της µετάβασης.
Βάσει των παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έξι κοµβικά στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης Υπουργεία προτείνουν τις απαραίτητες αλλαγές της περιοχής της
αρµοδιότητας του καθενός, προκειµένου να συνεχιστεί αυτή η
ανατροπή καθηµερινών πρακτικών και θεσµικών ανεπαρκειών,
που υπονοµεύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την ευηµερία του ελληνικού λαού εντός και εκτός του κρατικού µηχανισµού.
Οι αντιδράσεις είναι εύλογες. Το κείµενο του πολυνοµοσχεδίου είναι αρκετά ρηξικέλευθο. Συνεχίζει, όµως, να εκφράζει τη
θέληση της Κυβέρνησης να συνεχίσει τις όποιες δύσκολες αποφάσεις, τα λιγότερα περπατηµένα µονοπάτια.
Στις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης περί του αντιθέτου, οι µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στις διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το Μέρος Β’ του
πολυνοµοσχεδίου απαντά: Βάσει των προτεινόµενων προβλέψεων επιχειρείται ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος των δηµοσίων συµβάσεων. Και δεν χρειάζεται, πιστεύω, να υπεισέλθω λεπτοµερώς στην ανάγκη να υπάρξει αυτή η θεσµική ρύθµιση και
ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου.
Υπό τις παρούσες, όµως, συνθήκες δηµοσιονοµικής και οικονοµικής κρίσης, η ανάγκη για αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα
του κρατικού µηχανισµού στο συγκεκριµένο τοµέα, είναι ζωτικής
σηµασίας. Εξίσου, όµως, σηµαντική είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συµβολή του Υπουργείου Οικονοµικών στο Α’ Μέρος
του πολυνοµοσχεδίου, οι προβλεπόµενες διατάξεις του οποίου
στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας και της ελκυστικότητας της Ελλάδας και των επενδύσεων.
Μέσα από τις ρυθµίσεις τού ανά χείρας νοµοσχεδίου εξορθολογίζεται η λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, επιχειρώντας
να καταστήσει το ελληνικό φορολογικό σύστηµα δικαιότερο,
αλλά και ανταγωνιστικότερο.
Προβλέπονται, επίσης, διατάξεις για τον εκσυγχρονισµό της
νοµοθεσίας που διέπει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την
προστασία της δηµόσιας περιουσίας και άλλα οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Γ’ Μέρος του νοµοσχεδίου
περιλαµβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, βάσει των οποίων
το Υπουργείο αισιοδοξεί να µειώσει τα διοικητικά βάρη σε δεκατρείς επιλεγµένους τοµείς της οικονοµίας, µε άµεσα αποτελέσµατα και για τους πολίτες, αλλά και για τους κλάδους της
οικονοµίας µας.
Στο επόµενο µέρος περιλαµβάνονται διατάξεις των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εθνικής
Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη και βάσει των προτεινόµενων
ρυθµίσεων το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας µεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και υπάγεται
στην εποπτεία και αρµοδιότητά του.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να κάνω µια ειδικότερη αναφορά
στο άρθρο 152. Κύριε Υπουργέ, θα επαναλάβω αυτό που είπα
και σε δύο συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής. Πρέπει να
αποσύρετε την παράγραφο που αναφέρεται στην κατάργηση της
υποχρεωτικότητας δηµοσίευσης των προκηρύξεων, γιατί η βιωσιµότητα του επαρχιακού Τύπου νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο
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πρέπει να θεωρούµε όλοι αυτονόητο, εφόσον κι εσείς παραδέχεστε ότι δεν είναι µια επείγουσα ρύθµιση, αφού µπορεί να µετατεθεί χρονικά το Μάρτιο του 2015 ή ακόµα και αργότερα.
Νοµίζω ότι τη διάταξη αυτή πρέπει να την αποσύρετε και να
προσέλθετε σε έναν συνολικό και ειλικρινή διάλογο µε τους φορείς του επαρχιακού Τύπου και να καταλήξετε σε µια συνολική
ρύθµιση. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν µου αφήνετε άλλη
εναλλακτική, παρά να καταψηφίσω τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπα και στην αρχή, το πολυνοµοσχέδιο που έχουµε σήµερα µπροστά µας αποκρυσταλλώνει τη θέληση της Κυβερνήσεως να συνεχίσει το έντονο µεταρρυθµιστικό της έργο.
Το παρόν σχέδιο νόµου έχει ελάχιστα να κάνει µε όσα ζητούν
οι Ευρωπαίοι εταίροι µας και έχει να κάνει µε τις επιταγές της
ελληνικής πραγµατικότητας. Σε αυτήν την πραγµατικότητα εµείς
απαντάµε µε ένα περιεκτικότατο πολυνοµοσχέδιο για την πραγµατική αναδηµιουργία του ελληνικού κράτους και τη µετάβαση
της οικονοµίας της χώρας µας σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο
εξωστρέφειας.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα περιοριστώ στην οµιλία µου
στο άρθρο 11. -είπε και ο Υπουργός ότι είναι ένα πολύ θετικό
µέτρο- γιατί θεωρούµε ότι ανάµεσα σε πάρα πολλά άλλα του νοµοσχεδίου είναι εξαιρετικά σοβαρό.
Η πίεση από τους πολίτες και τα κινήµατα και την κοινωνική,
φυσικά, κατακραυγή ήταν αυτή που κατάφερε να εξαναγκάσει
την Κυβέρνηση –προς το παρόν, φυσικά- να αποσύρει το κατάπτυστο νοµοσχέδιο που είχε προτείνει για την εκποίηση των ελληνικών αιγιαλών, το οποίο φυσικά το είχε συνοδεύσει –και είναι
ακόµη σε διαβούλευση- µε δύο άλλα νοµοσχέδια που ουσιαστικά
τακτοποιούσαν την κάθε αυθαιρεσία.
Η οριοθέτηση όµως είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα. Για
να δούµε τι ακριβώς κάνει το άρθρο 11 και ποιους βοηθάει, κύριε
Υπουργέ, όπως αναρωτηθήκατε.
Πρόκειται, λοιπόν, για µεθόδευση στρεβλής, άρον-άρον οριοθέτησης που κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε όλη τη µνηµονιακή
νοµοθεσία για τις προστατευόµενες περιοχές και το χωρικό σχεδιασµό. Δεν σας ενδιαφέρουν τα προστατευτέα αντικείµενα,
παρά µόνον ως οικόπεδα προς πώληση. Να είµαστε ειλικρινείς
σε αυτήν την Αίθουσα.
Το άρθρο αυτό είναι περιβαλλοντοκτόνο, όπως και όλες οι παρεµβάσεις σε παρόµοια θέµατα. Το άρθρο αυτό πάει να διορθώσει ολιγωρίες και την επιδεικτική αδιαφορία ή κακοδιοίκηση
δεκαετιών µε τι; Με µια άρον-άρον καταστροφή µε τη σφραγίδα
δηµοσίου.
Η ελληνική παράκτια ζώνη αποτέλεσε µεταπολεµικά, όλο και
περισσότερο, ένα από τα κορυφαία πεδία συγκρούσεων σε τοπικό, αλλά και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Η κρισιµότητα οριστικοποίησης της γραµµής αιγιαλού και µάλιστα, όπως πρέπει,
δηλαδή σε ενιαία διαδικασία µε την οριστικοποίηση των γραµµών, παραλίας και παλιού αιγιαλού, όπου υπάρχουν, είναι φανερή και στο γεγονός ότι συνιστά το προς τη θάλασσα όριο του
Εθνικού Κτηµατολογίου.
Οι τροποποιήσεις, λοιπόν, που επιφέρει το άρθρο 11 σχετικά
µε τον καθορισµό αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού κάτω
από ένα µανδύα εκσυγχρονισµού επιδρούν καταλυτικά δυσµενώς στις διαδικασίες οριοθέτησής τους.
Πίσω, λοιπόν, από τον τεχνοκρατικό εκσυγχρονισµό των υποβάθρων και µέσα στις περιγραφόµενες διαδικασίες κ.λπ. κρύβεται πρακτικά η πολιτική βούληση για άµεση επικύρωση αυθαίρετων χαράξεων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού µε
τρόπο που ζηµιώνει µε σαφήνεια, πρώτον, την οικολογική προστασία των παράκτιων περιοχών της χώρας και δεύτερον, την
περιουσία του ελληνικού Δηµοσίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Η οικολογική και κοινωνική διάσταση και η διάσταση της υπεράσπισης της δηµόσιας περιουσίας συγκροτούν τα δύο πεδία
µάχης της παράκτιας ζώνης στην Ελλάδα, στα οποία αναδεικνύεται και η σηµασία της σωστής οριοθέτησης.
Αντανάκλαση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτών των πεδίων
έχουµε και σ’ αυτές ακριβώς τις βασικές οριογραµµές: Η γραµµή
αιγιαλού, ως γραµµή που οριοθετεί την κρίσιµης οικολογικής και
κοινωνικής λειτουργίας, δηµόσιας και κοινής χρήσης, µη ανταλλάξιµη ζώνη, η γραµµή παραλίας, που οριοθετεί τη ζώνη-«µαξιλάρι» ανάµεσα στη δηµόσια και την ιδιωτική περιουσία του
δηµοσίου ή ανάµεσα στη ζώνη που βρέχει τη θάλασσα και τη
ζώνη µε πιέσεις οικιστικής αξιοποίησης και, τέλος, η ζώνη παλιού
αιγιαλού, αν και όπου υπάρχει, όπου συνιστά τη συχνά ήδη δοµηµένη, ενίοτε καταπατηµένη ζώνη κτήµα προς συναλλαγή, προσφέρεται, δηλαδή, για πώληση, εξαγορά κ.λπ. του δηµοσίου, στο
ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις.
Με πρόσχηµα, λοιπόν, την επιτάχυνση της διαδικασίας χάραξης αιγιαλού, την καθολική, λοιπόν, χάραξη σε όλη την επικράτεια και την εφαρµογή αντικειµενικών κριτηρίων –πράγµατα,
δηλαδή, που η ελληνική πολιτεία θα έπρεπε να δροµολογήσει
εδώ και πάρα πολλά χρόνια- εισάγεται η τροποποίηση επί του
άρθρου 4 του ν. 2971 2001 µε βασικά σηµεία την εισαγωγή του
όρου «προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού», όπως χαράχθηκε
στους έγχρωµους ορθοφωτοχάρτες και, δεύτερον, τις ασφυκτικές χρονικές προθεσµίες.
Σε επίπεδο αρχής το να αντικαθιστάς ή να τροποποιείς το
άρθρο 4 του ν. 2971, ώστε να προβλέπεται και η χρήση των ορθοφωτοχαρτών, είναι αυτονόητα ορθολογική ως υπόβαθρο, όµως, και όχι ως προκαταρκτική χάραξη.
Αυτό σηµαίνει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι ο διάβολος
κρύβεται ως συνήθως στις λεπτοµέρειες, που, εν τέλει, µόνο λεπτοµέρειες δεν είναι.
Στη νέα, λοιπόν, διαδικασία καθορισµού αιγιαλού αγνοούνται
σειρά κρίσιµων περιβαλλοντικών στοιχείων. Αγνοούνται µετεωρολογικά στοιχεία, αγνοείται το φυσικό όριο βλάστησης, αγνοείται η µορφολογία του πυθµένα, αγνοείται η γεωµορφολογία,
αγνοείται η σύσταση του εδάφους, η ευαισθησία του οικοσυστήµατος, αλλά και ο ίδιος ο δυναµικός χαρακτήρας του αιγιαλού.
Ο στόχος είναι η προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού να γίνει
τελικά η οριστική γραµµή του αιγιαλού, καθώς οι επιτροπές δεν
θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να την τροποποιήσουν βάσει
των κρίσιµων περιβαλλοντικών στοιχείων, που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν.
Όπως, λοιπόν, είπα και στην αρχή, µε την παράγραφο 3 του
άρθρου πρακτικά γίνεται διαχωρισµός στις διαδικασίες καθορισµού των επιµέρους γραµµών, δηλαδή του αιγιαλού, της παραλίας και του παλιού αιγιαλού, αντί να προκριθεί ο υποχρεωτικά
ενιαίος καθορισµός. Αυτό σηµαίνει ότι το όποιο λάθος στη µία
γραµµή µετακυλίεται αυτοµάτως και στις άλλες δύο, κάτι δηλαδή
που µεταφράζεται σε σοβαρή ζηµιά του δηµοσίου, τόσο ως προς
την απώλεια παράκτιων τµηµάτων παραλίας, όσο και προς το µέγεθος περιουσίας που συνιστούν τα δηµόσια κτήµατα που προέρχονται από την οριοθέτηση του παλιού αιγιαλού, δηλαδή αυτά
που είναι πιο ακριβά και από πολλές απόψεις και από οικολογικής
και πιο σηµαντικά από αυτά που διαθέτει το ελληνικό δηµόσιο.
Τα χρονικά περιθώρια δε, που τίθενται στις κτηµατικές υπηρεσίες για να διαµορφώσουν τις τελικές τους προτάσεις προς την
επιτροπή, µε µόνο το 8% σήµερα του αιγιαλού οριοθετηµένο, θα
οδηγήσουν µε µαθηµατική ακρίβεια σε άρον-άρον αποδοχή της
προκαταρκτικής οριογραµµής αιγιαλού ως την τελική οριογραµµή αιγιαλού. Αυτή είναι η ουσία.
Εδώ θέλουµε να σηµειώσουµε µε πολύ κεφαλαία γράµµατα
ότι βάζετε ασφυκτικές ηµεροµηνίες στις κτηµατικές υπηρεσίες
και, ταυτόχρονα, πολύ µεθοδευµένα τις διαλύετε, ώστε να µην
µπορούν ν’ αντεπεξέλθουν.
Η συρρίκνωση, λοιπόν ή η κατάργηση των υπηρεσιών, που
είναι αρµόδιες και οι µόνες έµπειρες για το έργο, σε συνδυασµό,
βέβαια, µε την απαξίωση των στοιχείων αρχείου έναντι της
όποιας προχειρότητας της προκαταρκτικής χάραξης µέσω του
ορθοφωτοχάρτη τελείται συστηµατικά και, ταυτόχρονα, εγγυάται
ένα αποτέλεσµα αντιεπιστηµονικό, αντιοικολογικό, αντικοινωνικό
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και οπωσδήποτε φυσικά εναντίον του δηµοσίου συµφέροντος.
Το µόνο που εξυπηρετείται είναι κάποια κοντόθωρη εισπρακτική
πολιτική.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντί ο επισπεύδων ενδιαφερόµενος, που κινεί τη διαδικασία για να γνωρίσει την περιουσία του, να είναι το ελληνικό δηµόσιο, εδώ δίνετε προτεραιότητα στον εκάστοτε ιδιώτη ενδιαφερόµενο να ορίσει κατ’ αρχήν
τα τµήµατα αιγιαλού ή παραλίες που τον ενδιαφέρουν προς εκµετάλλευση, αγορά, κατοχύρωση τίτλων, παραχώρηση χρήσης
κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Στην Ελλάδα, κύριοι της Κυβέρνησης, υπάρχουν περιπτώσεις
δυσεπίλυτες, για τις οποίες οι πολίτες δεν έχουν ευθύνη και δεν
µιλώ για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων. Μιλώ, ας πούµε, για µία
περίπτωση ακτογραµµής, παράδειγµα από τη δική µου περιοχή,
από τον Νοµό Λάρισας στην περιοχή Αγιοκάµπου και Βελίκας,
που από πλευράς πολιτών όλα έγιναν µε νόµιµες διαδικασίες,
που ανατρέπονται µε ευθύνη του δηµοσίου και από δικές σας
παραλείψεις. Αυτό µας λέει το αυτονόητο, κατά τη γνώµη µας,
ότι αυτά τα ζητήµατα ούτε πρέπει, αλλά ούτε και γίνεται να λυθούν µε οριζόντιο τρόπο.
Η απίστευτη, λοιπόν, προχειρότητά σας και οι µεθοδεύσεις σε
τόσο σοβαρά θέµατα αποδεικνύουν για ακόµη µία φορά ότι τα
σπασµένα θα τα πληρώσουν οι πολίτες και το δηµόσιο συµφέρον, που τόσο αρέσκεστε να επικαλείστε. Αυτό, για άλλη µία
φορά, σας καθιστά υπόλογους και υπεύθυνους για την πρόκληση πολύ σοβαρών, ανήκεστων βλαβών για τη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο συνάδελφος κ. Χατζηλάµπρου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Προσπαθώντας να κάνουµε
µία ουσιαστική συζήτηση και να µην έχουµε παράλληλους µονολόγους, νοµίζω ότι κληθήκαµε και από τον Υπουργό Οικονοµικών
και από τον Υπουργό Επικρατείας να προσδιορίσουµε τα πεδία,
στα οποία θα µπορούσε να υπάρξει συναίνεση και συζήτηση.
Από τη συζήτηση εδώ µέσα προκύπτει ότι ένα µεγάλο θέµα
είναι τα µετοχικά ταµεία των εργαζοµένων στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας. Πού υπάρχει εκεί το πρόβληµα;
Αρχίζοντας από τα πιο πρόσφατα προβλήµατά τους -γιατί τα
προβλήµατά τους ξεκινούν από τις ενοποιήσεις Χωροφυλακής
και Αστυνοµίας και έχουν µία ιστορία που δείχνει ότι ο δικοµµατισµός επί σειρά ετών, ξεκινώντας το 1987, έχει κάνει πολλές παρεµβάσεις, αφήνοντάς τες όλες στη µέση και πάρα πολλές
παρεµβάσεις σε προεκλογικό χρόνο- να σηµειώσουµε το µεγάλο
κούρεµα των διαθεσίµων µε το PSI. Ενώ ήταν υποχρεωµένοι να
έχουν τα διαθέσιµά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, τους ανακοινώθηκε εκ των υστέρων ότι δεν υπάρχουν αυτά τα διαθέσιµα.
Επίσης, υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήµατα που σχετίζονταν
µε τους πόρους που είχαν και τώρα δεν έχουν. Αντί να πάµε και
να αντιµετωπίσουµε αυτά, λένε «ενοποιούνται όλα τα ταµεία και
µπαίνει το αξιόµαχο» για να «µοιράσει» λίγο την κατάσταση.
Δεν έχουµε ακούσει ακόµα µία κουβέντα για την έννοια του
αξιόµαχου. Το µόνο που µπορούµε να φανταστούµε είναι ότι φοβούµενοι πως θα υπάρξει κύµα αθρόων αποχωρήσεων, θα βάλετε φραγµό σε αυτό για να µην καταρρεύσουν τα ταµεία εκείνη
τη στιγµή. Μόνο αυτό καταλαβαίνουµε, ότι θα πείτε µόνο το 10%
ή το 5% θα βγει στη σύνταξη. Δεν µπορούµε να φανταστούµε
κάτι άλλο για το αξιόµαχο. Το αξιόµαχο σάς καλέσαµε να το πάρετε υπ’ όψιν σας όταν κόβατε τους µισθούς, στα ζητήµατα τα
εξοπλιστικά, στη δοµή δυνάµεων, σε χίλιες δύο µορφές και έρχεστε να το θέσετε τώρα στο ζήτηµα των µετοχικών ταµείων.
Γιατί; Πώς; Εξηγήστε το. Τι είναι το αξιόµαχο; Δηλαδή τι θα γίνει
εκεί; Αυτοί που θέλουν να βγουν, δεν θα µπορούν να βγουν. Αυτό
τους λέτε, για να µην χαθούν αυτές οι οργανικές θέσεις.
Προχωράµε. Πού αλλού µπορεί να υπάρξει συναίνεση; Στην
αξιολόγηση. Βγάλτε τον όρο ότι το 15% θα πρέπει να βαθµολογηθεί από 1 έως 6 υποχρεωτικά, γιατί συµπίπτει ακριβώς µε τον
κόσµο που θα βγει έξω και να συζητήσουµε ένα σύστηµα αξιο-
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λόγησης. Θέλετε να το κάνουµε έτσι; Όχι! Λέτε ότι το 15% είναι
µνηµονιακή υποχρέωση. Γιατί; Για να συµπέσει µε τις δεκαπέντε
χιλιάδες που είναι να βγουν έξω από την υπηρεσία. Ποιος θα
κάνει αξιολόγηση; Γι’ αυτό δέχεστε αυτό το κύµα ανυπακοής από
τους δηµοσίους υπαλλήλους. Και πολύ καλά κάνουν! Ποιος να
βαθµολογήσει το συνάδελφό του, που µαζί τραβάνε το κάρο,
χωρίς να νιώθουν ότι είναι στη λάσπη; Γιατί το είπατε αυτό για
τη λάσπη; Σας ξέφυγε. Όσοι τραβάνε το κάρο νιώθουν ότι είναι
τιµώµενα πρόσωπα σε αυτήν την πατρίδα. Εσείς µιλάτε για
πολλή λάσπη. Η πολλή λάσπη είναι οι τροπολογίες που φέρνετε
µε έναν ορισµένο τρόπο και δεν παίρνει χαµπάρι η Βουλή ποιον
εξυπηρετεί κάθε φορά. Και όταν το πάρουµε είδηση…
Να µια συναίνεση που βρέθηκε σήµερα στην Αίθουσα: η απόσυρση της τροπολογίας που αφορούσε το αφορολόγητο πιστωτικού ιδρύµατος. Να τη η συναίνεση. Το αποσύρατε. Εξηγήσεις
δεν δώσατε βέβαια, για την απόσυρση. Γιατί την αποσύρατε
αυτήν την τροπολογία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαµε και εµείς «µπράβο!».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Να τα επίπεδα της συναίνεσης.
Πού αλλού µπορούσαµε να έχουµε συναίνεση; Θα µπορούσαµε να λύναµε εδώ το ζήτηµα µε τις καθαρίστριες και αυτό θα
έδειχνε και ευαισθησία και άλλα πράγµατα.
Πού αλλού θα µπορούσε να υπάρχει συναίνεση; Τέθηκε το ζήτηµα του «πόθεν έσχες» από τον Πρόεδρο της Βουλής –να µην
πω µόνο από τους συναδέλφους µου πως τέθηκε. Τι απαντήθηκε;
Αφού ο άνθρωπος είπε ότι δεν µπορείτε στο νόµο τον οποίο φτιάξαµε και ο οποίος εξελίσσεται και προσπαθεί να δώσει ποιος έχει
πάρει και ποιος δεν έχει πάρει και ζητάει περαιτέρω δηµοσιότητα
και να ανοίξουν οι λογαριασµοί, ποια ήταν η απάντησή σας; Αν
αποτελεί ή δεν αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση. Του είπατε δε,
ότι «έχω και το αγγλικό κείµενο». Δεν φέρνατε τα αγγλικά κείµενα
να τα ψηφίζουµε κατευθείαν! Τις µισές από τις τροπολογίες δεν
προλαβαίνουµε να τις διαβάσουµε. Είναι τρόπος να επιδιώξετε
συναίνεση στη βάση των µνηµονιακών υποχρεώσεων; Αυτές τις
υποχρεώσεις τις έχετε υπογράψει εσείς. Είναι µέρος από τη
λάσπη, για την οποία κάνετε λόγο.
Πού αλλού θα µπορούσε να υπάρξει συναίνεση; Λέτε: στο ζήτηµα του Προέδρου. Μα, εσείς θέλετε Πρόεδρο που να υπογράφει πολιτικές επιστρατεύσεις, είκοσι τρεις πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου. Πού θα τον βρείτε αυτόν τον πρόθυµο Πρόεδρο;
Θέλετε να τον βρούµε παρέα; Δεν µπορούµε να τον βρούµε
αυτόν τον Πρόεδρο. Είτε είναι από το χώρο της Νέας Δηµοκρατίας είτε από το χώρο της Αριστεράς, θέλετε να έχει ορισµένα
προσόντα. Με τέτοιες προδιαγραφές δεν θα τον βρείτε εύκολα.
Πρέπει να µπει και αυτός στη λάσπη για το κάρο.
Αυτό µας είπατε, να µπούµε όλοι µαζί µέσα. Όχι, δεν υπάρχει
λόγος να µπούµε. Αν υπάρχει ελπίδα για την πατρίδα, είναι να
βρεθούν κάποιοι απ’ έξω και να πουν «θα το παλέψουµε αλλιώς».
Είναι δύσκολη η διαδροµή αυτή, εξαιτίας των µηνυµάτων και των
µαντάτων που υπάρχουν γύρω-γύρω.
Ήταν χαρούµενος ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών, που µας
έλεγε ότι όλα αυτά είναι σε προοδευτική κατεύθυνση και να τα
ψηφίσουµε, για να βγούµε σε έναν κόσµο που είναι πιο ευλύγιστος. Ο κόσµος γύρω µας είναι πιο ευλύγιστος; Για σκεφθείτε
το λιγάκι. Ο θριαµβεύων µερκελισµός ερείπια γεννάει.
Ο µισός Νότος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Να πάµε στη
Μέση Ανατολή; Να πάµε στη στάση της χώρας µας απέναντι στο
Ισραήλ; Να γίνεται τέτοια καταστροφή στη Γάζα και να µην έχει
βγει µία ουσιαστική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών
και όλες οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι του
τύπου ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωµα της άµυνας; Οι άλλοι έχουν
το δικαίωµα της αντίστασης; Είµαστε ένας λαός που φέρνουµε
το δικαίωµα της αντίστασης στο DNA µας κατά τους ποιητές µας.
Πού είναι αυτό;
Λέω, λοιπόν, ότι σε κάθε περίπτωση, εάν επιδιώκετε συναίνεση, πρέπει να καταλάβετε ότι βρίσκεστε πολύ µέσα στη λάσπη
µε το κάρο και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε άλλη κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
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Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής Καστοριάς κ. Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών που συζητάµε σήµερα προωθούνται ουσιαστικά οικονοµικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις
που εντάσσονται στο πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής της
χώρας και οι οποίες αναµένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την
ανάπτυξη και να µετατρέψουν οριστικά το οικονοµικό κλίµα. Ήδη
βλέπουµε οικονοµικούς δείκτες, όχι µόνο µε αριθµούς, όπως µας
τα λέτε, αλλά µε απτά παραδείγµατα.
Θα µου επιτρέψετε όµως, µια και έχει συντοµεύσει ο χρόνος
οµιλίας, να σταθώ στο δεύτερο µέρος του πολυνοµοσχεδίου που
περιλαµβάνει διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι
αλήθεια ότι εκσυγχρονίζουν το σύνολο –να, κάτι που χρειάζεται
συναίνεση- στο σύστηµα των δηµοσίων συµβάσεων. Εδώ χρειάζεται συναίνεση.
Είναι πολλά τα κακώς κείµενα που παρατηρούνται επί σειρά
ετών στο σύστηµα των δηµοσίων συµβάσεων, τα οποία αποθάρρυναν πολλές φορές φορείς από το να συµβληθούν µε το δηµόσιο, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί ή να ακυρώνεται η υλοποίηση
σηµαντικών επενδύσεων.
Το κυριότερο πρόβληµα είναι η πολυνοµία και η πολυπλοκότητα του συστήµατος, καθώς µέχρι σήµερα εφαρµόζονταν διαφορετικοί κανόνες ανάθεσης ανάλογα µε το είδος της σύµβασης, την αξία τους και το είδος της αναθέτουσας αρχής.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενοποιεί και κωδικοποιεί πληθώρα ρυθµίσεων σε ένα ενιαίο συνεκτικό πλαίσιο, το οποίο θα προάγει την ασφάλεια και τη
διαφάνεια, κάτι που αποτελεί άλλωστε πρώτιστο µέληµα στον
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων από όλους µέσα σε αυτή την
Αίθουσα. Δεν νοµίζω ότι διαφωνεί κανένας σε αυτό.
Ρυθµίζει, λοιπόν, µε έναν ενιαίο τρόπο τις διαδικασίες ανάθεσης όλων των µορφών δηµοσίων συµβάσεων και καταπολεµά
φαινόµενα διαφθοράς και αδιαφάνειας µε την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Δηµοσίων Ηλεκτρονικών Συµβάσεων, σε συνδυασµό φυσικά µε τη λειτουργία του κεντρικού
ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ –είναι εδώ ο κ. Μαυραγάνης- θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα, όπως τονίστηκε και από άλλους συναδέλφους και στην αρµόδια επιτροπή αλλά και στην Ολοµέλεια,
στο άρθρο 152, το οποίο ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν τις προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων στο κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο δηµοσίων συµβάσεων και στην ιστοσελίδα, εφόσον διαθέτουν.
Με τη διάταξη αυτή, ουσιαστικά καταργείται η υποχρεωτική
δηµοσίευση στον Τύπο των προκηρύξεων και διακηρύξεων, όπως ίσχυε για πολλές δεκαετίες, όπως επίσης και των πάσης φύσεως διαγωνισµών για έργα, προµήθειες και υπηρεσίες όλων των
φορέων του δηµοσίου.
Μ’ αυτόν τον τρόπο θέτουµε εν αµφιβόλω, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βασικό στόχο αυτού του νοµοσχεδίου, στον οποίο προαναφέρθηκα και ο οποίος δεν είναι άλλος
από την καταπολέµηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας στις δηµόσιες συµβάσεις. Η δηµοσίευση στον Τύπο
κάθε στοιχείου που αφορά µία δηµόσια σύµβαση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά υποχρέωση του κράτους, ούτως ώστε να µπορούν όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή τόπου κατοικίας, να
ενηµερώνονται πλήρως. Η ανάρτηση στο διαδίκτυο και η δηµοσίευση είναι σίγουρα θετική, αλλά πρέπει να λειτουργήσει επικουρικά και σε καµµία περίπτωση να µην αποκλείει τον Τύπο. Αν
συµβεί αυτό, µία µεγάλη κατηγορία συµπολιτών µας, κύριε
Υπουργέ, οι οποίοι είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω έλλειψης τεχνικών µέσων, δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα στερηθούν την ενηµέρωση που τους προσφέρει ο ηµερήσιος και περιοδικός Τύπος.
Επίσης, το διαδίκτυο, σε αντίθεση µε τις εφηµερίδες, οι οποίες
υποβάλλονται εκ του νόµου σε συγκεκριµένες προϋποθέσεις και
διατυπώσεις, στερείται ενός ολοκληρωµένου νοµικού πλαισίου.
Γι’ αυτό το λόγο δεν εξασφαλίζει τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις δηµοσιότητας που απαιτεί ο νοµοθέτης για τις δηµόσιες
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συµβάσεις. Επίσης, τα έντυπα, είτε πανελλαδικής εµβέλειας, είτε
περιφερειακού Τύπου, έχουν σηµειώσει τεράστιες απώλειες εσόδων λόγω της πτώσης της διαφήµισης και κυριολεκτικά δίνουν
µάχη και αγώνα επιβίωσης, ειδικά στην επαρχία.
Άλλωστε, από το συγκεκριµένο άρθρο που συζητάµε δεν προκύπτει και κάποιο ιδιαίτερο δηµοσιονοµικό όφελος, αφού ως επί
το πλείστον πρόκειται για πολύ µικρού κόστους δηµοσιεύσεις.
Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι θα
πρέπει να τροποποιήσετε ή ακόµα και να αποσύρετε το άρθρο
152, όπως ζητήθηκε από την πλειοψηφία των Βουλευτών. Σε
κάθε περίπτωση, η δηµοσίευση των προκηρύξεων και διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων στον Τύπο πρέπει να µένει υποχρεωτική, παράλληλα –γιατί όχι- και µε τη δηµοσίευσή τους στο
διαδίκτυο και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων. Αναγνωρίζω ασφαλώς ότι ζούµε στην εποχή του διαδικτύου και ότι πρέπει οι διαφόρων µορφών ιστοσελίδες να συµµετέχουν στη συγκεκριµένη διαδικασία, αφού όµως πρώτα υπάρξει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο λειτουργίας, όπως υπάρχει αντίστοιχα για τον Τύπο, γιατί µε τη σηµερινή κατάσταση το συγκεκριµένο άρθρο βάζει το κάρο µπροστά από το άλογο και θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσµατα απ’ αυτά που υποτίθεται ότι επιδιώκει.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντοµία στην τροπολογία
που κατατέθηκε από το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως για την αλλαγή του ν. 4249, βλέποντας πιθανές δυσλειτουργίες στην εφαρµογή του ανωτέρω νόµου. Όπως διαπιστώνεται και από όλους
εµάς τους Βουλευτές της επαρχίας, όντως σε επίπεδο αστυνοµικής διεύθυνσης νοµού θα πρέπει ο αστυνοµικός διευθυντής να
έχει την κοινή εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισµό όλων των
κλάδων ασφάλειας, τάξης και συνόρων.
Υπερψηφίζω τη συγκεκριµένη τροπολογία και περιµένω από
τον Υπουργό τα δέοντα για το συγκεκριµένο άρθρο, στο οποίο
αναφερθήκαµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή µπορεί να φαίνεται ότι
µοιάζει µε πολλές προηγούµενες, όπου είχαµε πολλές γνωστές
αντιπαραθέσεις ανάµεσα στους Βουλευτές της Συµπολίτευσης
και τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης σε σχέση µε τη χρησιµότητα, την αναγκαιότητα των µέτρων ή την κατεύθυνση που
πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, έτσι ώστε να φύγουµε από την
άσχηµη κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε εδώ και χρόνια,
αλλά ενώ φαίνεται να µοιάζει µε όλες τις προηγούµενες συζητήσεις, τελικώς δεν είναι ίδια. Υπάρχει µία µεγάλη ειδοποιός διαφορά. Η διαφορά είναι ότι πλέον δεν έχουµε ένα πολυνοµοσχέδιο µε ένα άρθρο. Η Αντιπολίτευση δεν έχει τη δικαιολογία
«ναι, υπάρχουν πολλές θετικές διατάξεις, αλλά δεν µπορούµε να
τις ψηφίσουµε, γιατί εµπεριέχονται σε ένα άρθρο, στο οποίο
υπάρχουν και διατάξεις τις οποίες δεν επιδοκιµάζουµε».
Δίνεται για πρώτη φορά, ουσιαστικά, η δυνατότητα στην Αντιπολίτευση να κάνει πράξη αυτό που όλο το προηγούµενο διάστηµα έλεγε, δηλαδή ότι θέλει να υπερψηφίσει θετικές διατάξεις.
Και νοµίζω ότι κάποιος αφελής θα πίστευε ότι δεν υπάρχουν.
Μόνο ένας αφελής θα πίστευε ότι πράγµατι δεν υπάρχουν θετικές διατάξεις σε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι πολλές αυτές. Και
νοµίζω τις διαπιστώνετε και οι ίδιοι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Πολλές, πολλές!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Είναι και η ευκαιρία να δείξετε ότι
αντιλαµβάνεστε την αντιπολίτευση, όχι ως µια στείρα αντιπαράθεση θέσεων, αλλά ως µία ουσιαστική συµµετοχή, ως µία σύγκλιση απόψεων, ως µια δηµιουργική παρουσία εδώ πέρα, έτσι
ώστε µε το δικό σας πρίσµα, έτσι όπως εσείς βλέπετε τα πράγµατα, έτσι όπως εσείς αξιολογείτε τις καταστάσεις, να βοηθήσετε στην επίλυση ζητηµάτων τα οποία προκύπτουν. Γιατί φαντάζοµαι πως κανείς δεν έχει αντίρρηση ότι το «πόθεν έσχες»
των δηµοσίων λειτουργών αντιµετωπίζεται µε έναν τρόπο καλύτερο από τον προηγούµενο σε σχέση µε τις ρυθµίσεις, οι οποίες
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βρίσκονται στο παρόν νοµοσχέδιο.
Επίσης, νοµίζω ότι πρέπει όλοι να συµφωνήσουµε πως η ρύθµιση για την αναστολή του ΑΦΜ σε όσους διαπράττουν το αδίκηµα της φοροδιαφυγής ή δηλώνουν ψευδή στοιχεία είναι µια
πολύ λογική επίπτωση ενός τέτοιου παραβάτη.
Επίσης, η προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε σχέση µε τις δηµόσιες συµβάσεις και τις προµήθειες υλικών, είναι µια πολύ µεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να µπορέσουν
διατάξεις διάσπαρτες -τετρακόσιες τον αριθµό- οι οποίες αναφέρονται σε συµβάσεις και σε προµήθειες, να γίνουν πιο συγκεκριµένες για να µπορέσει και η γραφειοκρατία να εξαλειφθεί,
αλλά και οι δυνατότητες να εκµεταλλεύονται κάποιοι τις διατάξεις αυτές, έτσι ώστε να κερδίζουν από τις συµβάσεις και από
τις προµήθειες.
Είπα µόνο λίγες διατάξεις οι οποίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Αναµένουµε, λοιπόν, σήµερα από την Αντιπολίτευση
να κάνει πράξη αυτό που τις προηγούµενες ηµέρες ανέφερε, ότι
πράγµατι θέλει να υπερψηφίσει κάποιες από τις διατάξεις, αλλά
δεν έχει τη δυνατότητα λόγω του ενός άρθρου. Σήµερα δεν
έχουµε ένα άρθρο. Και περιµένουµε -πραγµατικά το περιµένω,
όχι ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας αλλά ως πολίτης αυτής
της χώρας- να ακούσουµε από την Αντιπολίτευση σήµερα ένα
«ναι».
Συγχρόνως, σήµερα βλέπουµε και κάτι άλλο. Βλέπουµε τους
περισσότερους Βουλευτές της Συµπολίτευσης να έρχονται και
να αρνούνται το περιεχόµενο µίας ρύθµισης, αυτή σε σχέση µε
την υποχρεωτικότητα των δηµοσιεύσεων, των διακηρύξεων στον
επαρχιακό Τύπο.
Βλέπετε ότι ο µεγάλος αριθµός των Βουλευτών της Συµπολίτευσης, οι οποίοι πήραν το λόγο, ανέφεραν ότι πρέπει αυτό το
άρθρο να αποσυρθεί. Το ανέφεραν αιτιολογηµένα. Θα ενώσω και
εγώ τη φωνή µου µαζί τους, γιατί πράγµατι πιστεύω ότι το διακύβευµα είναι πολύ µεγάλο σε σχέση µε τη δυνατότητα της επιβίωσης αυτών των εφηµερίδων, εάν στερηθούν αυτό το εισόδηµα, αυτήν την ενίσχυση του εισοδήµατός τους.
Είναι πολύ µικρό το κόστος συνολικά, αλλά είναι πολύ µεγάλο
το διακύβευµα. Είναι διακύβευµα και για την επιβίωση του περιφερειακού Τύπου, ο οποίος παραδοσιακά έχει δεθεί µε την επαρχία, έχει δεθεί µε τον πολίτη των χωριών, έχει προσφέρει πάρα
πολλά, σε σχέση µε την πληροφόρηση, στους κατοίκους των
ακριτικών περιοχών. Επίσης, προσφέρει και στη διαφάνεια, στην
ενίσχυση του αισθήµατος της διαφάνειας για τις όποιες προκηρύξεις και τις όποιες συµβάσεις.
Είναι µικρό το διακύβευµα, κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε αυτό
το οποίο ίσως υποστεί ο περιφερειακός Τύπος, έτσι ώστε να δείξετε την τόλµη και να αποσύρετε αυτό το άρθρο.
Είµαι υποχρεωµένος επίσης να πω και κάτι σε σχέση µε τον
ΕΝΦΙΑ. Ακούστηκαν πάρα πολλά αυτές τις ηµέρες. Έγινε και κάτι
άλλο πρωτόγνωρο, βγήκε το Υπουργείο Οικονοµικών µέσα σε
ελάχιστες ώρες από την ανακοίνωση των τιµών αντικειµενικής
ζώνης για τα περιφερειακά οικόπεδα και ανακοίνωσε ότι έχει
γίνει λάθος στην εκτίµηση αυτή και ότι αυτό θα διορθωθεί.
Πείτε µου: Αυτό ήταν αυτονόητο µέχρι χθες; Καθόλου αυτονόητο δεν ήταν και πολλές φορές έπρεπε να παρέλθει χρόνος,
έπρεπε να ζηµιωθούν άνθρωποι, για να µπορέσει να φτάσει το
Υπουργείο να παραδέχεται και να αποδέχεται µία τέτοια αστοχία.
Εδώ την παραδέχθηκε και είπε ότι θα τη διορθώσει άµεσα. Και
πρέπει να τη διορθώσει, γιατί πέρα από οτιδήποτε άλλο, αυτό
που είναι σηµαντικότερο όλων είναι η αξιοπιστία του πολιτικού
συστήµατος, η αξιοπιστία του Υπουργείου Οικονοµικών, η δική
µας αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες της περιφέρειας οι οποίοι
περιµένουν από εµάς να διορθώσουµε αυτή τη στρέβλωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, είµαι πάντα συνεπής µε το χρόνο µου. Τελειώνω µόνο µε µία κουβέντα.
Μία καινούργια έκφραση που ακούστηκε σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο είναι η λέξη «αξιόµαχο». Μπορεί στο άρθρο στο οποίο
αναφέρεται και για την περίπτωση στην οποία αναφέρεται όντως
να µη γίνεται απόλυτα κατανοητός ως όρος, αλλά εγώ θεωρώ
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ότι αυτός ο όρος, ο όρος «αξιόµαχος», πρέπει να µείνει σήµερα
σε εµάς, για να αναρωτηθούµε όλοι αν αυτό το πολιτικό προσωπικό είναι αξιόµαχο για τη συγκυρία την οποία ζει η χώρα. Αυτό
θα κριθεί σήµερα από την ψήφο όλων, και της Συµπολίτευσης
και της Αντιπολίτευσης σε σχέση µε τα «ΝΑΙ» ή τα «ΟΧΙ» σε ένα
νοµοσχέδιο που έχει και θετικά, αλλά και αρνητικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Βαµβακά.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τη βούληση της Κυβέρνησης να υπακούσει πλήρως στα
κελεύσµατα των δανειστών, σε σχέση µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, αλλά και την περαιτέρω διάλυση των όποιων υπολειµµάτων του κοινωνικού κράτους.
Έρχεται να εφαρµόσει τις δεσµεύσεις που προέκυψαν από το
ν. 4052/2012 για καθορισµό συντελεστή βιωσιµότητας στα επικουρικά ταµεία και εφάπαξ τόσο στο δηµόσιο όσο και στους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται
για νέα οριζόντια µέτρα που καταδικάζουν τον ελληνικό λαό σε
κοινωνικές παροχές τριτοκοσµικού επιπέδου, ενώ ανοίγει και η
πόρτα για την ιδιωτική ασφάλιση, που περνάει µέσα από τα επαγγελµατική ταµεία. Οποιαδήποτε δυνατότητα εργατικού ελέγχου
σκοντάφτει σε ένα αυστηρό δηµοσιονοµικό πλαίσιο και υπάρχει
ο κίνδυνος να ενοχοποιηθούν οι εργαζόµενοι και να βρεθούν κατηγορούµενοι για την επικείµενη κατάργηση των επικουρικών ταµείων.
Είναι µια πρώτη ιδέα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει από
την 1-1-2015 µε την εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος και την αποχώρηση του κράτους από την καθολική εγγύηση
καταβολής των συντάξεων. Οι επικείµενες µειώσεις στο ΕΤΕΑ
που ουσιαστικά δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργείο που ζητά περαιτέρω µείωση στο άµεσο µέλλον, αποδεικνύει του λόγου το
αληθές.
Από 1-1-2015 καταργούνται οι φόροι υπέρ τρίτων µε τους
οποίους χρηµατοδοτούνται τοµείς επικουρικής ασφάλισης και
πρόνοιας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας.
Από τους συνολικά εκατόν ενενήντα εννιά φόρους υπέρ τρίτων, οι ενενήντα τρεις σχετίζονται µε τα ασφαλιστικά ταµεία και
αποφέρουν έσοδα πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο
σε είκοσι τέσσερις ασφαλιστικούς οργανισµούς. Μεταξύ αυτών
στο ΙΚΑ, στο ΤΕΒΕ, στο ΕΔΟΕΑΠ, στο ΝΑΤ, στο Ταµείο Εµπόρων,
συντάξεων νοµικών, στρατού, ναυτικού, ξενοδόχων και εθνικής
άµυνας. Μόνο για τα επικουρικά και µετοχικά ταµεία δικηγόρων,
µηχανικών, ένστολων, αρτοποιών και χηµικών η κατάργηση υπολογίζεται πως θα επιφέρει απώλειες 470 εκατοµµυρίων ευρώ. Η
αλλαγή αυτή θα συµπιέσει προς τα κάτω τις παροχές των ασφαλισµένων και συγκεκριµένα το ύψος του εφάπαξ, αλλά και των
συντάξεων, καθώς αυτά τα ταµεία υπάγονται στη ρήτρα του µηδενικού ελλείµµατος και υπόκεινται στις µειώσεις που ανακοινώνει κάθε τρίµηνο το ΕΤΕΑ.
Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι µε κοινή υπουργική απόφαση των αρµοδίων Υπουργείων που θα εκδοθεί µέχρι τις 31-102014 και µε σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
θα καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιµότητας. Αυτό σηµαίνει αναπροσαρµογή προς τα κάτω των παροχών που δίνουν αυτά τα ταµεία
σήµερα, προκειµένου να διασφαλίζεται µηδενικό έλλειµµα κάθε
χρόνο.
Μέχρι τις 30 Νοέµβρη κάθε έτους το αρµόδιο ΔΣ θα αποφασίζει την εφαρµογή της προσαρµογής για το επόµενο οικονοµικό
έτος, που σηµαίνει ότι κάθε χρόνο οι περικοπές θα µεγαλώνουν.
Επίσης, προωθείται η αφαίρεση του ΑΦΜ από επιχειρήσεις και
επαγγελµατίες που έχουν χρέη στο δηµόσιο, µέτρο που ουσιαστικά «τελειώνει» δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους.
Τέλος, θέλω να αναφέρω πως οι αλλαγές στο «πόθεν έσχες»
που φέρατε αποτελούν όνειδος για τη διαφάνεια και τη δηµοκρατία της χώρας µας.
Με τις προτεινόµενες αλλαγές καταργούνται διατάξεις που
σκοπό είχαν να καταστήσουν ευχερή τον έλεγχο και τον εντοπι-
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σµό του µαύρου χρήµατος. Συγκεκριµένα, δίνετε τη δυνατότητα
στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων να απαγορεύσει στην Επιτροπή Ελέγχου την κατάσταση
εγγράφων, που αφορούν στην ασφάλεια του κράτους σε στρατιωτικό, διπλωµατικό µυστικό. Πρόκειται για διάταξη, η οποία δυσχεραίνει τον έλεγχο του ρόλου πολιτικών προσώπων σε
εξοπλιστικά σκάνδαλα, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο ένα
θολό τοπίο, στο οποίο, καιρό τώρα προσπαθούµε να ρίξουµε
φως.
Παράλληλα, καταργείται το χρέος υπεροχής ειδικής και ανέγκλητης εξουσιοδότησης, µε την οποία ελέγχονται οι τραπεζικοί
λογαριασµοί και τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών προσώπων. Είναι απαράδεκτο αυτό που συµβαίνει, δηλαδή µία µέρα
πριν κλείσει η Βουλή να φέρνετε τόσο αδιαφανείς και προκλητικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, νοµίζοντας πως οι πολίτες βρίσκονται
στις παραλίες και δεν θα ενηµερωθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πολλοί Έλληνες, λοιπόν, δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές,
λόγω οικονοµικών προβληµάτων και εσείς την ίδια ώρα κρύβετε
το «πόθεν έσχες» των πολιτικών. Σας προτείνω να πάρετε πίσω
αυτό το πολυνοµοσχέδιο-έκτρωµα που δεν τιµά ούτε τη δηµοκρατία µας ούτε τον πολιτικό κόσµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησε να προηγηθεί ο κ. Κουίκ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχει τοΝ λόγο για πέντε
λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε,
µόνο πέντε λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί έχουν µιλήσει οι
Αρχηγοί σας.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Έναν Αρχηγό έχω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό αφορά και άλλο
συνάδελφό σας.
Ορίστε, έχετε τοΝ λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόταξη. Και εσάς, κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Απλώς και µόνο –ξέρετε- επειδή αυτήν τη στιγµή στο Υπουργείο Οικονοµικών γίνονται διεργασίες για το άρθρο 152, προσπαθώ να καταλάβω µε ποιους διαπραγµατεύεται το Υπουργείο
Οικονοµικών. Εάν είναι µε την τρόικα, τότε, µε συγχωρείτε, δεν
κυβερνάτε. Και µη µας το φέρετε δύο λεπτά πριν αρχίσουν οι ψηφοφορίες, διότι αν δεν περάσει και από την έγκριση των ανθρώπων αυτών που έχουν τις παραδοσιακές εφηµερίδες και περιµένουν έξω, για να µας δώσουν το πράσινο φως, τότε αυτό δεν
περνάει µε τίποτα. Αποσύρετέ το τώρα, ώστε τουλάχιστον να διατηρήσετε, αν µη τι άλλο, την πολιτική σας αξιοπρέπεια. Να µην
κρέµεστε από τον όποιο Τόµσεν, ο οποίος κάνει εδώ πέρα τον
Πρωθυπουργό της χώρας!
Σε ό,τι αφορά κάτι το οποίο είπε ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χαρδούβελης, είχε τη σηµειολογία του. Είπε ότι εµείς δεν θα
µαυρίσουµε στον ήλιο –δεν ξέρω πού πήγαινε το «καρφί»- γιατί
θα είµαστε εδώ να δουλεύουµε. Σας διαβεβαιώ, κύριοι συνάδελφοι, πως µε ανησυχεί το ότι δεν θα µαυρίσει στον .ήλιο ο κ. Χαρδούβελης.
Με ανησυχεί, κύριε Υπουργέ, και ξέρετε γιατί; Γιατί, για να µη
µαυρίσετε εσείς στον ήλιο, σηµαίνει ότι επεξεργάζεστε πώς θα
µαυρίσετε στο ξύλο τον ελληνικό λαό! Έχουµε ένα ζήτηµα εδώ,
γιατί έχετε ιδιαίτερη συµπάθεια µε τη λέξη «ξύλο».
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μικρός
έτρωγα ξύλο στο σχολείο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Τρώγατε ξύλο;
Επίσης, ελέχθη και ότι ελέγχετε συµβάσεις. Θα επαναλάβω
αυτό που έλεγα χθες: Ελέγξτε επιτέλους τις συµβάσεις των
Ολυµπιακών Αγώνων. Το πάρτι το οποίο γινόταν µε τις απευθείας
πρώην αναθέσεις στο δήθεν «παρά πέντε» των Ολυµπιακών Αγώ-
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νων θα µας διασφάλιζε –σας διαβεβαιώνω- από πολλά δάνεια,
αντί να παίρνουµε δάνεια, γιατί δεν έχουµε προαπαιτούµενα.
Αλλά δεν θέλετε να ανοίξετε ως συγκυβέρνηση αυτό το θέµα,
γιατί είναι και οι δύο κυβερνήσεις αµαρτωλές, κυρίως όµως η
πρώτη –µην βάλουµε τους τελευταίους µήνες µιας κυβέρνησης
Καραµανλή- η οποία έκανε τα µύρια όσα.
Επίσης, όσον αφορά το θέµα του άρθρου 152 και επειδή, ξέρετε, σέβοµαι τους θεσµούς, εξελέγη στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ένας καινούργιος περιφερειακός συνδυασµός µε
Περιφερειάρχη τον κ. Γιώργο Παυλίδη, αντίπαλό µου στις εκλογές! Ήταν αντίπαλός µου και δώσαµε σκληρή µάχη. Όµως, ο
λαός αυτόν επέλεξε. Ο κ. Παυλίδης έκανε µια δήλωση και ζητάει
να αποσυρθεί η διάταξη 152 που θίγει τα έντυπα µέσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Βεβαίως, εγώ το επεκτείνω παντού.
Κανείς Βουλευτής της συγκυβέρνησης δεν είχε την καλοσύνη
να ακουστεί η φωνή του περιφερειάρχη µας –επαναλαµβάνω ότι
εγώ είµαι στην Αντιπολίτευση. Γι’ αυτό την καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής, γιατί θέλω η Θράκη και η Μακεδονία εδώ να
ακούγεται, αφού το αθηνοκεντρικό κράτος δεν εννοεί να καταλάβει ότι η Ελλάδα υπάρχει και έξω από τα όρια της Αττικής. Και
αυτό -κοιτώντας τις κάµερες- αφορά και τους συναδέλφους µου
δηµοσιογράφους των αθηνοκεντρικών µέσων ενηµέρωσης.
Υπάρχει και µια άλλη Ελλάδα, την οποία δεν θα τη θυµόµαστε
µόνο όταν κάποιος πνίγεται, όταν κάποιος δολοφονείται ή όταν
συµβαίνει κάποια «κίτρινη» ή «ροζ» ιστορία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος
Κουίκ καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χθες κατέθεσα στη Βουλή την πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τους οφειλέτες του δηµοσίου, για το Εθνικό Ταµείο
Οφειλετών του Δηµοσίου. Θα καταθέσω σήµερα για τα Πρακτικά
της Βουλής και την πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων για το
Εγγυηµένο Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο Εξόφλησης Επιταγών, γιατί
κανείς δεν µιλάει για το πόσο έχει πνιγεί η αγορά από «κόκκινες»
επιταγές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος
Κουίκ καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αυτό
το πολυνοµοσχέδιο το καταψηφίζουµε επί της αρχής. Και όταν
θα έρθει η ώρα της ονοµαστικής ψηφοφορίας θα τοποθετηθούµε
πάνω στο θέµα και σε ορισµένα άρθρα, τα οποία έχουν τεθεί για
ένα «ΝΑΙ» ή για ένα «ΟΧΙ».
Επίσης, να σας πω για τον ΕΝΦΙΑ ότι κανείς δεν ασχολήθηκε
µε το τι είπε ο συνταγµατολόγος, ο πρώην Υπουργός και νυν
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος
σήµερα στη Βουλή. Μίλησε για αντισυνταγµατικότητα του
ΕΝΦΙΑ. Και η παράταση είναι δικαιολογηµένο να δοθεί και βεβαίως, να διορθωθούν όλες οι παραλήψεις πριν πληρώσουν τις
«λυπητερές».
Θα επαναλάβω για ακόµη µια φορά πριν κλείσουµε, σε ό,τι
αφορά το «πόθεν έσχες» όσο πιο σκληρό γίνεται, να γίνει, όχι
όµως µε αυτόν τον πολύ περίεργο τρόπο που µου δίνει την εντύπωση ότι η Κυβέρνηση κάτι θέλει να βάλει κάτω από το χαλί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ πάντως στις 29
Αυγούστου, όταν θα ορκίζεστε περιφερειακός σύµβουλος της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα είµαι εκεί.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να είστε εκεί, κύριε
Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μητρόπουλος για
πέντε λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ της Οικονοµίας,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες σας επέδειξα ένα έγγραφο
και σας ρώτησα αν βεβαιώνετε ότι είναι γνήσιο, µε το οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση διαβεβαίωνε τους δανειστές στα αγγλικά –οι
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δανειστές έχουν έγγραφο- ότι όποτε απαιτήσουν τµήµα των χρηµάτων τους, θα µπορούν να εισπράξουν πλούτο της Τράπεζας
της Ελλάδος και κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της πατρίδας,
χωρίς εκτελεστό τίτλο.
Εικάζω πως δεν διαψεύδετε ότι υπάρχει το έγγραφο το οποίο
καταθέτω, µε την παράκληση να διανεµηθεί σ’ όλους ανεξαιρέτως τους κυρίους και τις κυρίες συναδέλφους και βεβαίως, να
διανεµηθεί και στους εκπροσώπους του Τύπου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χθες διένειµα και την πράξη διορισµού του επιτρόπου συντάξεων, του «κοµισάριου» επί των συντάξεων, που είχε εγκατασταθεί από τις 6 Μαΐου τρέχοντος έτους στο Υπουργείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Σταδίου 29 –φέρεται κατά προσβλητικό και απαξιωτικό τρόπο κατά Ελλήνων υπαλλήλων- µε κεντρικό καθήκον,
όπως περιγράφεται στην πράξη διορισµού του, ότι θα συµβάλει
στη λειτουργική συµβατότητα εφοριών και ταµείων.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο και παρακαλώ να διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, ο κ. Κοντονής σάς ανέφερε αυτά τα
τραγικά περιστατικά όπου άγονα, χέρσα χωράφια που έχουν
σκίνα µόνο και πέτρες τα οποία κληροδότησαν σε κάποιους οι
Ζακυνθινοί προπάπποι τους, τα φορολογείτε µε είκοσι και
τριάντα χιλιάδες και οι άνθρωποι αυτοκτονούν. Κινητοποιούνται
–µου λένε- κάτω στη Ζάκυνθο. Σ’ αυτά που ανέφερε ο Πρόεδρός
µας σήµερα θα πρέπει να δείτε όχι µόνο τα λάθη, αλλά πρέπει
αυτό το «πολεµικό ανακοινωθέν» κατά εχθρού λαού, αυτό το «τελεσίγραφο» που λέγεται ΕΝΦΙΑ, να το καταργήσετε αµέσως.
Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό Εργασίας. Κύριε
Υπουργέ, όταν συναντήσαµε µε τον Πρόεδρό µας κ. Τσίπρα τις
οµοσπονδίες των ενστόλων, µου είπαν και οι πέντε Πρόεδροι των
οµοσπονδιών ότι εσείς θέλετε να µην ενταχθούν τα ταµεία τους
στο ΕΤΕΑ, αλλά δεν αφήνει η τρόικα και το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο την ένταξη των ταµείων τους στο ΕΤΕΑ.
Αναζήτησα σήµερα στο ταµείο τη σχετική έκθεση, που είναι
αυτή που σας πιέζει για το ΕΤΕΑ. Μου εστάλη πριν από µία ώρα.
Καταθέτω τη σελίδα 167 παράγραφος 5 της έκθεσης του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που διαβάζω πρόχειρα και µεταφράζω από τα αγγλικά. «Αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου του
2015, όλα τα επικουρικά ταµεία θα διασφαλίζουν τους δικούς
τους πόρους. Για τεχνικούς λόγους, µπορούν ορισµένα ταµεία
να εξαιρεθούν από την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ».
Το καταθέτω. Είναι η επίσηµη έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μου είπαν ότι και εσείς αλλά και κάποιος άλλος Υπουργός –
δεν θέλω να πω το όνοµά του- προ µιας ώρας βεβαιώσατε ότι
θέλετε να µην ενταχθούν, αλλά δεν σας αφήνουν οι δανειστές.
Δεν είναι µόνο ότι τους εµπαίζετε γι’ αυτό. Το «εµπαίζετε» το λέω
τριτοπροσώπως, δεν προσωποποιώ ποτέ τις αναφορές µου.
Τους το αποκρύπτετε. Αγνοούν ακόµα και Βουλευτές οι οποίοι
µάχονται υπέρ τους, απ’ ό,τι έχω ακούσει, ότι πριν από ένα µήνα
τους εντάξατε στο ΕΤΕΑ ως προς τις ρήτρες εφαρµογής.
Αναγιγνώσκω το ν. 4254, ο δεύτερος προ εκλογών, σελίδα
1427. Το αγνοούν οι κύριοι εκπρόσωποι των ενστόλων, που είναι
έξω. Σας διαβάζω την εξής ρύθµιση και θα το καταθέσω. Λέει για
ΤΕΑΠΑΣΑ παραπάνω: «Το άρθρο 4052/12, όπως ισχύει, έχει αναλογική εφαρµογή και στους εν λόγω φορείς» και αναφέρει πρώτο
το ΤΕΑΠΑΣΑ. Είναι ο ν. 4254. Δεν ξέρετε ότι έχετε µπλέξει µ’ ένα
νόµο που έχετε ψηφίσει. Όχι µόνο αυτό. Είναι ο ν. 4254, είναι η
σελίδα 1427. Όταν τους το είπα έξω, αγνοούσαν ότι κάποια µεσάνυχτα πέρασε η ένταξή τους στο ΕΤΕΑ και τους εφαρµόζετε
το άρθρο 42.
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Το άρθρο 42 έχει τις εξής τέσσερις ρήτρες: Τη ρήτρα βιωσιµότητας, τη ρήτρα µηδενικού ελλείµατος, τη ρήτρα θανάτου.
Προσέξτε: στους αστυνοµικούς, τους ενστόλους, που χρωστάτε
αναδροµικά, που δεν εφαρµόζετε την απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας, τους λέτε να επιλέξουν εν ζωή εάν η χήρα τους
θα πάρει τη σύνταξη. Οι ένστολοι! Οι στρατιωτικοί! Οι αστυνοµικοί! Οι λιµενικοί! Οι πυροσβέστες!
Τους λέτε στο άρθρο 42 από 1-1-2015: «Η επιλογή ή όχι της
µεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιοδόχα µέλη κατά τη στιγµή
της συνταξιοδότησης».
Αυτή στο νέο µου βιβλίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη λέω
ρήτρα Πολ Σίνγκερ. Είναι αυτός το γεράκι κατά της ηρωικής
Kirchner. Είναι η ρήτρα δική του και την έβαλαν οι δανειστές σε
νόµο κυρίαρχου κράτους. Τι λέει η ρήτρα αυτή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
«Έπαιζε» ο κύριος αυτός στον πιθανό θάνατο όχι µόνο κρατών,
αλλά και των συνταξιούχων στο Τέξας µε ένα fund δικό του. Και
επειδή πόνταρε στην πιθανή ηµεροµηνία λήξης-θανάτου, κέρδιζε
µέσα από τα αρπακτικά αυτά. Και την έβαλαν για τους ενστόλους. Είναι το άρθρο 42 του ν.4052, κυρίες και κύριοι.
Κύριε Υπουργέ, όχι µόνο δεν θα πάρετε όλη τη ρύθµιση του
221, αλλά δεν θα ξαναφέρετε στο Κοινοβούλιο ρήτρα και διάταξη για το ασφαλιστικό. Έχει καταστραφεί από το µνηµόνιο το
ασφαλιστικό. Μην µας εγκαλείτε εµάς ότι δεν µπαίνουµε σε διάλογο. Θα γυρίσετε εσείς –οι κυβερνήσεις- και η τρόικα τα χρήµατα στα ταµεία. Κατέρρευσαν από το µνηµόνιο, από την
ανεργία του µνηµονίου, από τους ιδιωτικούς µισθούς του µνηµονίου, από το κούρεµα του µνηµονίου, από τη κατάργηση εργοδοτικών εισφορών και από την κατάργηση κοινωνικών πόρων.
Πρώτα θα τα φέρετε στα ταµεία –άλλωστε θα κάνουµε εξεταστική και για το ασφαλιστικό και για την τρόικα- και ύστερα θα
συζητήσουµε για τη διάσωση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Δεν πρόκειται να συναινέσει το ελληνικό Κοινοβούλιο σε παραπέρα καταστροφή του ασφαλιστικού και εκµετάλλευση του
κόπου, του ιδρώτα, του θανάτου, των ασθενειών των υπαλλήλων
της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Χαρδούβελης για ένα λεπτό.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχαµε µια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άκουσα και τον κ. Μητρόπουλο να µιλάει για τα ασφαλιστικά ταµεία. Δεν είναι εύκολο το πρόβληµα. Η κρίση ήρθε,
χτύπησε και την οικονοµία. Έφερε ανεργία και φυσικά επηρέασε
και τα ταµεία. Πρέπει να υπάρξει µια αλληλεγγύη, πρέπει να το
σκεφτούµε. Δεν αποφασίζουµε εν θερµώ.
Εγώ, όµως, πήρα το λόγο κυρίως, για να πω επιτέλους και κάτι
ευχάριστο. Σας συνήθισα µέχρι τώρα µόνο στα δυσάρεστα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για τον ΕΝΦΙΑ. Καλοδεχούµενο.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα σας
εκπλήξω, κύριε Μητρόπουλε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Φεύγει η Τρόικα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μητρόπουλε,
περιµένετε να ακούσετε και να ακούσουµε όλοι µαζί.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας προϊδέασα νωρίτερα ότι θα σας φέρω και µια επιπλέον τροπολογία,
η οποία έχει κατατεθεί και είναι η 1720 µε ειδικό αριθµό 284.
Ποια είναι αυτή η τροπολογία; Προβλέπεται απαλλαγή από την
υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ για τις
επιχειρήσεις οι οποίες κατά την προηγούµενη διαχειριστική
περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα µέχρι 10.000
ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με βάση τα στοιχεία του 2013, στη διάταξη αυτή µπορούν να
υπαχθούν περισσότερες από τετρακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις,
δηλαδή το 42% των επιχειρήσεων, που είναι υποκείµενες σε
αυτόν το φόρο.
Γιατί το κάνουµε αυτό; Δεν είναι λαϊκισµός. Είναι πραγµατι-
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σµός. Θέλουµε να απελευθερώσουµε την οικονοµία από τα
σηµερινά δεσµά.
Τι γίνεται µε αυτό; Διευκολύνονται οι µικρές επιχειρήσεις
καθώς δεν θα υποχρεούνται να χρεώνουν ΦΠΑ στις πράξεις που
πραγµατοποιούν, αποκτώντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Δεύτερον, µειώνεται το διοικητικό κόστος, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τη φορολογική διοίκηση.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι, τρίτον, απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναµικό να τρέξει, να κάνει σωστά τη δουλειά του για
τις µεγάλες επιχειρήσεις, εκεί που µπορούµε να µαζέψουµε
λεφτά, εκεί που γίνεται το πάρτι.
Τέταρτον, αυτό δεν είναι κάτι καταναγκαστικό, είναι µια υπαγωγή στο καθεστώς αυτό και είναι προαιρετική. Μπορεί, δηλαδή,
όποιος θέλει να διατηρήσει το προηγούµενο καθεστώς και να
µείνει όπως ήταν.
Τέλος, σας αναφέρω ότι αυτή η διάταξη δεν είναι κάτι ξένο
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και σε άλλες χώρες, άρα,
είναι συµβατή µε τα τεκταινόµενα στην Ευρώπη.
Εποµένως, ελπίζουµε ότι µε αυτό θα βοηθήσουµε και τον µικρό επιχειρηµατία, ο οποίος πραγµατικά πονάει – και άκουσα από
σας τις δύο τελευταίες µέρες τον πόνο του µικρού επιχειρηµατία
και όχι µόνο του εργαζόµενου που έχει χάσει τη δουλειά του.
Έχω και µια δεύτερη ανακοίνωση: Μιλήσαµε αρκετά για τον
ΕΝΦΙΑ. Το άκουσα από όλες τις παρατάξεις, σας είπα κι εγώ ότι
κάναµε λάθη, υποσχέθηκα ότι εργαζόµαστε γι’ αυτό, ζητήσατε
κάποια πράγµατα. Συνεννοήθηκα, λοιπόν, µε τον Πρωθυπουργό
και είναι εντολή του ότι πλέον αυτό µπορούµε να το ξεκαθαρίσουµε για τον ΕΝΦΙΑ: Για τους τέσσερις χιλιάδες οικισµούς, τους
οποίους περιέγραψα και των οποίων τα ακίνητα είναι εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού των αξιών, η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να επανέλθει η αποτίµηση αυτών των αξιών στα
περσινά επίπεδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα περισσότερα από τα παραδείγµατα που φέρατε ήταν ακριβώς γι’ αυτήν την περίπτωση. Αυτό, λοιπόν, το λύνουµε. Αυτά
ήθελα να πω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο
επ’ αυτού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Ρήγα,
επ’ αυτού έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Επειδή, κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία
βαίνει προς το τέλος κι έχουµε πει κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής µας ότι η νοµοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορά
στην αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων, µας βρίσκει σύµφωνους, η αποδοχή της πρότασής µας που έγινε από τον Υπουργό.
Και βεβαίως, ρητώς αναφέρεται ότι δεν θα λαµβάνονται υπόψη
για τυχόν διαδικασίες διαθεσιµότητας και δεν επιφέρουν καµµία
άλλη δυσµενή έννοµη συνέπεια µισθολογικού ή υπηρεσιακού χαρακτήρα. Αυτό έγινε αποδεκτό, µας βρίσκει σύµφωνους και το
χαιρετίζουµε.
Με δεδοµένο όµως ότι από 1-1-15 θα έχουµε µόνιµο σύστηµα
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αξιολόγησης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η αξιολόγηση να
µη συνδέεται µε κλίµα γενικευµένης φοβίας, το οποίο άλλοι παράγοντες ευνοούν και προσαυξάνουν, θέλουµε να κάνουµε και
την εξής προσθήκη:
Εφόσον η αξιολόγηση του 2014, που θα γίνει το 2015, κατά το
πάγιο πλέον σύστηµα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013 –που γίνεται σήµερα µε το µεταβατικό σύστηµα αξιολόγησης- θα ισχύει και για το 2013. Η δυσµενέστερη,
λοιπόν, αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τον
υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.
Με δύο λόγια: Από του χρόνου που θα ισχύσει το πάγιο σύστηµα αξιολόγησης, εάν η αξιολόγηση µε αυτό το πάγιο και αντικειµενικό σύστηµα είναι καλύτερη από αυτήν του 2013, τότε η
αξιολόγηση του 2013 φεύγει από το φάκελο του υπαλλήλου και
ισχύει η αξιολόγηση του παγίου συστήµατος.
Ζητάµε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης να κάνει αποδεκτή αυτή µας την πρόταση και να
την ενσωµατώσει στις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε
συνάδελφε, είναι πραγµατικά σε θετική κατεύθυνση αυτή η περαιτέρω βελτίωση των διατάξεων του ν.4250. Όπως ακούσατε
και το πρωί, είµαστε πραγµατικά ανοικτοί σε προτάσεις βελτίωσης γι’ αυτό το µεταβατικό σύστηµα, που, όπως ρητά λέµε,
ισχύει µόνο για το έτος 2013. Άρα, από το 2014 και µετά ο νόµος
που θα ψηφιστεί και θα εφαρµοστεί από 1-1-2015 θα προβλέπει
ένα άλλο σύστηµα αξιολόγησης.
Είναι, λοιπόν, σωστό και στη σωστή κατεύθυνση αυτό που
ακούω να λέτε, ότι εάν ένας υπάλληλος φροντίσει και µε τις επισηµάνσεις που θα του γίνουν και µε τα βελτιωτικά µέτρα για εθελούσια µετακίνηση σε άλλη υπηρεσία ή εντός υπηρεσίας σε άλλο
πόστο για επιµόρφωση, για προγράµµατα του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εάν λοιπόν αυτά τα βελτιωτικά µέτρα τα οποία νοµοθετούµε επιπλέον σήµερα, κύριε
Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πάρει υπόψη του
ο υπάλληλος ως ευκαιρία και βελτιωθεί πραγµατικά στην αξιολόγησή του για το 2014, τότε είναι δίκαιο να πούµε ότι αυτή η λιγότερο καλή αξιολόγηση, που του επεσήµανε κάποια προβλήµατα που έχει, κάποιες αδυναµίες, είναι καλό να του δώσουµε
τη δυνατότητα να φύγει τελείως από το φάκελό του. Θα το
δούµε, λοιπόν, αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ τον κ. Ρήγα, να καταθέσει το συγκεκριµένο γραπτώς, ούτως ώστε εάν µπορεί να γίνει η νοµοτεχνική βελτίωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω
τη συγκεκριµένη πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ρήγας καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω
να προχωρήσω σε µερικές παρατηρήσεις που απορρέουν και
από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε µέχρι τώρα, γιατί τις θεωρώ
αναγκαίες και κρίσιµες και χρήσιµες, υπό την έννοια ότι σε λίγο
θα κληθούµε να ψηφίσουµε για ζητήµατα τα οποία, τουλάχιστον
από την πλευρά της Κυβέρνησης και όσον αφορά το Υπουργείο
Εργασίας, δεν είναι απλά προς τη θετική κατεύθυνση, είναι απόλυτα προς τη θετική κατεύθυνση.
Πραγµατικά, εγείρονται ερωτηµατικά και κυρίως προς το ΣΥΡΙΖΑ – θα το επαναλάβω. Ένα κόµµα το οποίο διακηρύττει τη δικαιοσύνη και την ισότητα σήµερα χρησιµοποιεί πίσω από εφευρήµατα λεκτικά, πρακτικές πολιτικές, οι οποίες ουσιαστικά εγώ
προβλέπω ότι δεν σας δίνουν το στοιχείο της υπευθυνότητας
που αναζητείτε.
Και εξηγούµαι: Χρησιµοποιήσατε κατά κόρον το ζήτηµα της
κατάργησης των κοινωνικών πόρων. Βρισκόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο 2014. Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι
ότι µέχρι σήµερα καταργήσαµε είκοσι τέσσερις κοινωνικούς πόρους, τρεις από αυτούς είναι σε αυτό το παρόν νοµοσχέδιο. Το
ύψος των κοινωνικών πόρων που καταργήθηκαν είναι συνολικά
200 εκατοµµύρια ευρώ.
Για να δούµε, όµως, τι είναι κοινωνικοί πόροι; Πρόκειται πραγµατικά για λεκτικό εφεύρηµα. Ουσιαστικά, πρόκειται για συντεχνιακούς φόρους – και απευθύνοµαι σε εσάς. Είναι συντεχνιακοί
φόροι που ξεκίνησαν από το 1926, το 1930, νόµοι που καταργήσαµε, νόµοι του ’40, του ’45, του ’50, του ’58. Τώρα καταργούµε
νόµο για τη φυµατίωση των υπαλλήλων του ΟΤΕ.
Τέτοιους νόµους καταργούµε, που ουσιαστικά τι ήταν; Ισχυρές
πληθυσµιακές οµάδες µε πολιτική παρέµβαση, λίγοι δηλαδή, που
είχαν πρόσβαση στο πολιτικό σύστηµα και φρόντιζαν για τον
εαυτό τους να επιβάλουν φόρους εις βάρος όλου του ελληνικού
πληθυσµού.
Αυτή είναι η Αριστερά; Αυτά υπερασπίζεται η Αριστερά; Και τα
200 εκατοµµύρια που φοβάστε σήµερα ότι θα χαθούν από τα ταµεία, πράγµατι θα λείψουν από τα ταµεία. Στην πράξη, όµως,
όλοι οι Έλληνες θα ωφεληθούν, γιατί θα µειωθούν τιµολόγια που
µέχρι τώρα τα πλήρωνε όλος ο ελληνικός λαός. Αυτό σηµαίνει
να ξεκαθαρίσουµε. Και έπρεπε να έχει τόλµη η Αριστερά να υπερασπιστεί αυτές τις πολιτικές.
Τα λεφτά –µην φοβάστε- θα βρεθούν στα ταµεία, αναπτύσσεται η οικονοµία. Φέτος περνάµε σε ανάκαµψη, η ανεργία πέφτει,
τα ταµειακά πάνε καλά, ισορροπούν τα εξήγησα και το πρωί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεύτερον, όσον αφορά τα ζητήµατα που είπατε πριν, κοιτάξτε:
Εγώ παρακολουθώ πολλές φορές τη Βουλή από την πλευρά σας.
Συγγνώµη που αναφέροµαι σε εσάς, δεν είναι προσωπικό –όπως
κάνετε και εσείς- αλλά έχει να κάνει περισσότερο µε τον τρόπο
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που αναδεικνύετε πράγµατα.
Δελτία Τύπου του Υπουργείου Εργασίας που ανακοινώνουµε,
έρχεστε και τα παρουσιάζετε συνοµωσιολογικά. Ποια είναι αυτά;
Κρύψαµε ποτέ ή έκρυψα ποτέ κάτι; Δεν είναι στις ανακοινώσεις
µου ότι πράγµατι κάνουµε µια µεγάλη µεταρρύθµιση, µια από τις
πολλές στο Υπουργείο Εργασίας για το ασφαλιστικό, ότι αυτό
που γινόταν µέχρι σήµερα –δηλαδή το να διέπεται η είσπραξη
των ασφαλιστικών εισφορών από τη λογική του πατριωτισµού ή
του ότι όποιος θέλει να πληρώσει- τελείωσε;
Γι’ αυτό και φτιάξαµε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Για πρώτη φορά οργανώνεται το κράτος, ώστε να ζητά
τις ασφαλιστικές του εισφορές, δίκαια και ισότιµα απ’ όλους. Κι
έχουµε πει ότι το 2017 όλη η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών θα πάει σε εφορίες. Θα κερδίσουµε σε ανθρωποώρες, θα
µειώσουµε κόστος υπαλλήλων, θα δηµιουργηθούν οικονοµίες
κλίµακος, θα εξυπηρετηθεί ο κόσµος. Είναι ή δεν είναι θετικά
αυτά; Αυτά καταψηφίζετε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι εισφορές στις εφορίες;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Προχωρώ στο τελευταίο, για να
κλείσω: Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 221 και
συγκεκριµένα τη ρήτρα διασφάλισης αξιωµάτων, θέλω να δηλώσω ότι είναι αυτονόητο και εξυπακούεται ότι η υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Εργασίας θα εκδίδεται υποχρεωτικά και
µετά από πρόταση του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μου είπατε ότι µαθαίνω σιγά σιγά και µαθαίνω. Άλλη µία νοµοτεχνική
βελτίωση…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μετά θα σας µιλήσει
και ο φαρµακοποιός.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας έχω
πάρει είδηση.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Εµείς να δείτε.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα κάνω
άλλη µία νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία θα σας πω τι αφορά,
γιατί άκουσα τον κ. Λαφαζάνη να λέει: «µα, δεν λέτε τι είναι και
τι κάνετε». Αφορά το άρθρο 221 του σχεδίου νόµου, το οποίο
είναι θέµα του διπλανού µου Υπουργού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να µας πείτε τι είναι αυτό που αλλάζει.
Να την διαβάσετε.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι µεγάλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα διανεµηθεί εννοείται.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Γκίκας Χαρδούβελης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί να µας πει δύο λόγια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα διανεµηθεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι αλλάζει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλύτερα να το διαβάσετε. Πιο καλά θα το καταλάβετε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, κ. Δηµήτριος Κουκούτσης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Σταµάτης, ο «his master’s voice», δεν είπε κάτι πάρα πολύ
σηµαντικό. Ανέφερε ότι η Χρυσή Αυγή µπλέκει τις ψήφους, για
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, την Αριστερά κ.λπ., ότι συµψηφίζεται η Αριστερά µε τη Χρυσή Αυγή. Για το θέµα των ιεροδιδασκάλων, των µουφτήδων στην Ξάνθη και την υπόλοιπη Θράκη,
ενθυµείται η Νέα Δηµοκρατία µε ποιες ψήφους πέρασε ο νόµος;
Με τις δικές µας. Οπότε, ας µην ξεχνιούνται και µεταφέρουν τα
πράγµατα όπως τους βολεύει.
Από την άλλη, ο κ. Κακλαµάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, πολύ σωστά είπε ότι σήµερα µιλάµε κυρίως για κρίση αξιών
και ότι όλα αυτά δεν θα τελειώσουν οµαλά. Γιατί; Βλέπετε κάποια
οµαλότητα σήµερα; Υπάρχει οµαλότητα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ησυχία παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Με τον κ. Καµµένο δεν θα ασχοληθώ, για ένα και µόνο λόγο, ότι ζει τον Τιτανικό του και τον συµπονώ. Ας µας βρίζει, δεν πειράζει.
Όσο για το µαύρισµα του κ. Τσίπρα, βλέπετε ότι το Κέντρο –
και µάλιστα από την εποχή του αειµνήστου Ελευθερίου Βενιζέλου µε το ιδιώνυµο- θέλει ένα µόνιµο µαύρισµα σε νησιά για την
Αριστερά. Μάχονται µε κάθε τρόπο την παραµικρή τάση – τέλος
πάντων.
Πολλοί λένε ότι υπάρχει µια σιωπηλή πλειοψηφία σε αυτόν τον
τόπο, ανάµεσα στο λαό µας, που εµφανίζεται ως µειοψηφία,
λόγω του ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει τη δύναµή της. Μάλιστα,
αυτήν την πλειοψηφία τη χαρακτηρίζουν ως το πλέον υγιές κοµµάτι του λαού µας και του πληθυσµού. Είναι όµως διχασµένη,
σιωπηλή και άτονη. Αν καταφέρει να αποβάλει το βοµβαρδισµό
της παραπληροφόρησης, θα αντιδράσει.
(Θόρυβος στα υπουργικά έδρανα)
Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ! Χίλια συγγνώµη!
Τα τελευταία χρόνια ο κορµός του λαού µας έχει µπροστά του
κάθε βράδυ τον κάθε λογής ειδικό, αυτοκαθοριζόµενο ως περισπούδαστο συνήγορο όλων αυτών που φορτώνουν στις πλάτες
των πολιτών, να διαλαλεί την πίστη του στο success story της
συγκυβέρνησης µε ακατάσχετη λογοδιάρροια, χωρίς ρεαλιστική
βάση και µακριά από την πραγµατικότητα και να παρελαύνουν
από τα κανάλια της διαπλοκής, µακριά από τα πραγµατικά προβλήµατά µας, δηµοσιογράφοι, Υπουργοί, Βουλευτές κ.λπ..
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα σας παρακαλούσα να δείξετε λίγο σεβασµό.
Βασικό τους µέληµα είναι η παραπλάνηση, ο χρηµατισµός, η
προώθηση των προϊόντων των αφεντικών τους και των ιδεοληψιών τους. Έτσι επέβαλαν τη σύγχυση και την τροµοκρατία που
επεδίωκαν και σχεδίαζαν εδώ και δεκαετίες. Μάχονται µε κάθε
τρόπο την παραµικρή τάση διαφοροποίησης, την εθνική ταυτότητα, την παράδοση και την ιστορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ, φτάνουµε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ήταν επίπονη για όλους αλλά ας κάνουµε λίγη υποµονή. Μην θορυβείτε. Μισή ώρα έµεινε.
Συγγνώµη για τη διακοπή, κύριε Κουκούτση. Παρακαλώ συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Μάχονται την αγάπη του λαού
για τη χώρα, αφού οι οµογενοποιηµένοι λαοί άγονται και φέρονται ευκολότερα.
Όταν, λοιπόν, καταφέραµε εµείς να εισαγάγουµε -και δεν µπορούσαν να κάνουν αλλιώς- στην καθηµερινότητα του Έλληνα,
στα δελτία ειδήσεων και παντού γενικότερα στη ζωή µας τη λέξη
«εθνικισµός», το σίγουρο είναι ότι το λιγότερο που αντιµετωπίσαµε, το πιο ήπιο, ήταν µια αρνητική προδιάθεση, λες και πρόκειται για µια επικίνδυνη µεταδοτική ασθένεια.
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Σε αυτήν εδώ τη χώρα σου δίνουν, όσον αφορά βέβαια την
αγάπη προς την πατρίδα, «επιτρεπτά όρια». Αν τα ξεπεράσεις,
είσαι εθνικιστής και στους πολλούς σε παρουσιάζουν ως γραφικό, ως περιθωριακό. Διάλεξαν να µας παρουσιάσουν ως επικίνδυνους.
Αν, λοιπόν, τη δεκαετία του 1980 το χρήµα ήταν εκείνο που κυβερνούσε, σήµερα είναι ο έλεγχος της πληροφόρησης. Τη δύναµη αυτή την έχουν οι εχθροί καθετί του εθνικού, αλλά αυτό
είναι φαινόµενο παροδικό, γιατί η ιστορία κάνει κύκλους και όλα
εδώ πληρώνονται.
Το ζητούµενο σήµερα είναι ο µέσος πολίτης να είναι καχύποπτος και να αναπτύξει άµυνες, να µη δέχεται άκριτα ό,τι του σερβίρουν, να σκέπτεται. Σε αυτήν εδώ την Αίθουσα καθ’ όλη τη
Μεταπολίτευση το πολιτικό ήθος, ο λόγος ο πολιτικός, η επαφή
του Βουλευτή µε το λαό, έχει αντικατασταθεί -και όχι τυχαία- από
έναν πρωτόγονο και δήθεν καθωσπρεπισµό, από δηµόσιες σχέσεις, τα τηλεοπτικά «παράθυρα» και κυρίως από την τσέπη του
ίδιου του Βουλευτή ή του ισχυρού που τον στηρίζει από πίσω.
Έτσι, λοιπόν, ο απρόσιτος µπουρζουάς της πλουτοκρατίας,
αυτός που τρώει, που ζει, που διασκεδάζει σε µέρη απρόσιτα για
τον απλό λαό, σε µέρη απαγορευτικά για το µέσο πολίτη κατά
την προεκλογική περίοδο, υποδύεται το ρόλο του απλού παιδιού,
του καλού παιδιού, του λαϊκού, που δεν ξεχνά τις καταβολές του
και χτυπάει φιλικά την πλάτη του ψηφοφόρου.
Ο µεγάλος στοχαστής Ιούλιος Έβολα, µέσα από το βιβλίο του
«Άνθρωποι µέσα στα ερείπια», µιλάει για τον απόλυτο homo economicus. Σύµφωνα µε το απόσπασµα από αυτό το έργο, η επικράτηση οικονοµοκεντρικών νοοτροπιών στον κοινωνικό ιστό
αποτελεί προϊόν εκφυλισµού και σηµάδι παρακµής ενός έθνους.
Στη µεταπολιτευτική Ελλάδα, µια Ελλάδα που για δεκαετίες
λυµαίνονται οι ίδιες φατρίες, µε περίβληµα δηµοκρατικών πολιτικών, είµαστε πολέµιοι ενός νοσηρού φαινοµένου, του κενού
αξιών ανθρώπου, του «παρτάκια» Νεοέλληνα, που φρόντισε να
φορτώσει στην πλάτη άλλων τα βάρη που προέκυψαν από τη
δική του ψήφο σε λαµόγια, για ρουσφέτια, όλα αυτά τα χρόνια.
Είµαστε πολέµιοι του χειραγωγούµενου, αυτού του τύπου ανθρώπου που προκειµένου να µπορεί να συνεχίσει τη χωρίς συλλογικούς και εθνικούς στόχους εύκολη ζωή του, εξακολουθεί,
ακόµα και σήµερα, να ψηφίζει ωφελιµιστικά, να κάνει πως δεν
ακούει, να κάνει πως δεν βλέπει, να σιωπά και να στηρίζει τους
«Νταβέληδες» του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και της εγκληµατικής, ανθελληνικής Αριστεράς µε το ποινικό µητρώο. Ως
πότε, όµως, θα γίνεται αυτό;
Πρόκειται για µια γενιά που έλαβε παιδεία από τα µαρξιστικά
κοµµατόσκυλα που νοµιµοποίησε στον κρατικό µηχανισµό το
ίδιας ιδεολογικής προέλευσης «βαθύ» ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, µας κυβερνάει ακόµη µια χαοτική µάζα αναθρεµµένη, ώστε να παρουσιάζει ισχυρή αλλεργία σε οτιδήποτε εθνικό, ασίγαστο µίσος για
οτιδήποτε περιέχει τη φράση «ελληνική φυλή», ένα σύνολο µαζανθρώπων σπουδαγµένων, αλλά όχι καλλιεργηµένων, γνώστες
µιας ιστορίας που γράφτηκε από τους νικητές µε µοναδικό στόχο
ζωής τη συντήρηση του παρακµιακού τους είναι.
Η σιωπή του homo economicus µπροστά στα εθνικά εγκλήµατα, που συντελούνται, συνιστά βαριά, αλλά όχι ανίατη αστική
ασθένεια. Προτού το εκφυλιστικό δίδυµο καπιταλισµού-κοµµουνισµού επεκταθεί πολιτικά και ιδεολογικά στον πλανήτη, ο κυρίαρχος ελληνικός νους είχε παράξει το ιδανικό πρότυπο ζωής,
αυτό του εθνικιστικού τρόπου ζωής.
Ο Νεοέλληνας του τίποτα, ο Νεοέλληνας της µάσας, του βολέµατος, ο αδιάφορος για τις κραυγές του οµοεθνή του που αργοπεθαίνει µέσα στη σκοτεινιά των καιρών µας, αποτελεί το
προϊόν µηχανισµού προπαγάνδας τουλάχιστον εκατό ετών, που
στοχεύει σε ισχνά εθνικά αισθήµατα προκειµένου να επιτύχει τη
διάβρωση του οικονοµικού ιστού κάθε κράτους και την αρπαγή
της γης και των φυσικών του πόρων πιο εύκολα.
Κατά τον Καζαντζάκη, ο καθένας από εµάς δεν είναι ένας,
όπως προβλέπει ο ατοµιστικός πυρήνας της νοοτροπίας του
homo economicus, αλλά είναι ένα σώµα στρατού, ενός στρατού
προγόνων που πέθαναν, ώστε να έρθουµε εµείς στη ζωή και απογόνων που πρέπει να λάβουν από εµάς τη δάδα και να τη φτάσουν ακόµα ψηλότερα.
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Στη δική µας κοσµοθεωρία ο αγώνας δεν έχει στόχο µόνο την
πολιτική άνοδο και επικράτηση στα ελληνικά πράγµατα. Ο αγώνας µας έχει ως στόχο τη γνώση, τη γνώση ότι αυτός ο κόσµος
µπορεί να είναι αλλιώς, µπορεί να έχει θεµέλια στο να αφήσουµε
ένα κοµµάτι πίσω µας για πάντα, στο να βοηθήσουµε το έθνος
να ζήσει, στο να µην προδώσουµε τους προηγούµενους, τη γενιά
των ηρώων που σαν στρατηγός δίνει εντολή µέσα από τους θρύλους και τις παραδόσεις µας.
Και ξέρετε τι πρέπει να κάνουµε; Ένα µόνο µπορούµε: να πολεµήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ήταν πράγµατι εποικοδοµητική η συζήτηση, όπως παραδέχθηκε και ο κύριος Υπουργός στην προηγούµενη τοποθέτησή του.
Πλην, όµως, ευελπιστούσαµε ότι το συµπέρασµα που θα βγάζατε, κύριε Υπουργέ, από τη συζήτηση αυτή θα ήταν ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι προοδευτικό. Εσείς επιµένετε να λέτε ότι είναι
προοδευτικό.
Και αναφέρατε χαρακτηριστικά την περίπτωση της χάραξης
του αιγιαλού. Το επαναλαµβάνετε. Υπάρχει πραγµατικά κανένας
σε αυτήν εδώ τη χώρα που να µην επιθυµεί την αντικειµενική,
σωστή, οριστική και τελεσίδικη χάραξη αιγιαλού και παραλίας;
Ούτε ένας! Ακόµα και ο πλέον κακόπιστος θα πει ότι, ναι, χρειάζεται η χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας.
Θα σας επαναλάβω, όµως, κάτι που είπα και χθες. Σε αυτήν
εδώ τη χώρα, αυτονόητες µεταρρυθµίσεις δυστυχώς κινδυνεύουν να µετατραπούν σε καρικατούρα µεταρρυθµίσεων. Ξέρετε για ποιο λόγο; Θα σας πω τον εξής απλό λόγο. Τις προθεσµίες που τίθενται στην Κτηµατική Υπηρεσία προκειµένου να οριστικοποιήσει την οριογραµµή, τις έχετε διαβάσει; Είµαι βέβαιος
ότι δεν τις έχετε διαβάσει. Σας τη µεταφέρει ο αρµόδιος Υπουργός.
Θα σας πω µόνο µία χαρακτηριστική. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηµα ενδιαφεροµένου για χάραξη του αιγιαλού, θα πρέπει η Κτηµατική Υπηρεσία να αποφασίσει εντός τριών µηνών µε
τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο ν. 2971/2001. Ξέρετε, ποιες
προϋποθέσεις, κύριε Υπουργέ, θέτει ο νόµος αυτός;
Προσέξτε…Δεν ακούει. Κύριε Υπουργέ;
ΤΕΡΕΝΣ –ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Τώρα γίνεται το «µαγείρεµα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ κύριε
Κουίκ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Απλώς σας εκθέτουν, κύριε Υπουργέ. Το κατανοώ.
Οι προϋποθέσεις είναι τόσο ασφυκτικές, που να είστε βέβαιος
ότι οι κτηµατικές υπηρεσίες οι οποίες είναι διαλυµένες, είναι σε
απόλυτη απαξίωση, µε υπαλλήλους που βρίσκονται στην κυριολεξία σε απόγνωση, είναι αδύνατον να τηρήσουν αυτά τα χρονικά
περιθώρια. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσµα της µη τήρησης των
προθεσµιών αυτών; Η άρνηση σηµαίνει σιωπηλή αποδοχή της αίτησης.
Είναι µία αρχή η οποία δεν ισχύει σε καµµία περίπτωση -έχει
νοµολογήσει και το Συµβούλιο της Επικρατείας- σε περιπτώσεις
περιβαλλοντικής προστασίας και βεβαίως αντίκειται στη βασική
αρχή της προφύλαξης. Και όταν, λοιπόν, η άρνηση του δηµοσίου
θεωρείται, τεκµαίρεται ως αποδοχή της αίτησης, µπορείτε να
φανταστείτε τι θα συµβεί. Γι’ αυτό είµαστε κατά της συγκεκριµένης διαδικασίας-ρύθµισης, όπως περιλαµβάνεται µέσα στο νόµο.
Για να γίνουµε κατανοητοί και προκειµένου και εσείς να καταλάβετε ακριβώς τι σηµαίνει πραγµατική µεταρρύθµιση σε αυτήν
εδώ τη µη κανονική χώρα, σας το είπα και χθες, τι σηµαίνει πραγµατικά κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.
Έρχοµαι στο θέµα του ΕΝΦΙΑ. Εµείς δεν µπορούµε να κατανοήσουµε –ίσως οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας να κατανόησαντο τι είπατε, δηλαδή ότι επανερχόµαστε στα περυσινά. Τι σηµαίνει αυτό σε σχέση µε αυτό που έχουµε σήµερα; Πόσο χρόνο θα
κάνει να υλοποιηθεί; Και οι συµπολίτες µας, που αυτήν τη στιγµή
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βρίσκονται στα όρια του εγκεφαλικού και των καρδιακών επεισοδίων, θα µπορέσουν να συνέλθουν; Γιατί ήδη σε αυτήν τη
φάση βρισκόµαστε. Μπορείτε να µας πείτε ακριβώς το τι σηµαίνει επαναφορά στην περυσινή κατάσταση;
Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγµα. Όσον αφορά τον κάµπο
της δυτικής Αχαΐας, ο µοναδικός µεγάλος κάµπος που έχουµε,
λόγω του τρόπου οριοθέτησης των οικισµών, όπως είπατε προηγουµένως, και µε την ακτίνα των πεντακοσίων µέτρων, ουσιαστικά όλος ο κάµπος είναι εντός οικισµού. Και έχει αποτιµηθεί το
στρέµµα αυτήν τη στιγµή 175.000 ευρώ, όταν η απαλλοτρίωση
που έκανε πρόσφατα η «Ολυµπία Οδός» αποτίµησε µε δικαστική
απόφαση 3.000 µε 7.000 ευρώ το στρέµµα. Τι σηµαίνει επαναφορά, λοιπόν, στην προηγούµενη κατάσταση; Για να δείτε σε
ποια κατάσταση βρισκόµαστε. Βεβαίως, να αναγνωρίσω την ειλικρίνειά σας, που είπατε ότι περιέχει ένα µέρος αυθαιρεσίας ο
νόµος. Όχι ένα µέρος -καταλαβαίνω την απάντησή σας- ένα χάος
θέλω να πω. Θα ήταν πάρα πολύ διδακτικό και για εσάς να ανατρέξετε στην περυσινή συζήτηση και να διαβάσετε για το συγκεκριµένο φόρο, για να καταλάβετε πώς κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά προδιέγραφαν τις επιπτώσεις του φόρου σήµερα επιβεβαιώνονται. Και τότε χαρακτηρίζονταν λαϊκιστές, ως εκτός τόπου
και χρόνου κ.λπ..
Υπάρχει το ζήτηµα του ΦΠΑ, που είπατε και καταχειροκροτηθήκατε. Βεβαίως, θετικό το µέτρο, αφού απαλλάσσονται τετρακόσιες χιλιάδες. Γνωρίζετε, όµως, πάρα πολύ καλά ότι για να µην
λειτουργήσουν οι γνωστές συνήθειες των Ελλήνων χρειάζεται
ισχυρός, καλός ελεγκτικός µηχανισµός. Γιατί κάτι µου λέει ότι
πολλοί θα περιορίζουν τα κέρδη τους µέχρι 10.000 ευρώ, όπως
συνέβαινε µέχρι τώρα. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ο ελεύθερος
επαγγελµατίας δεν απαλλάσσεται στην πληρωµή ΦΠΑ στον προµηθευτή του. Αυτό σηµαίνει, δηλαδή, ότι και εκεί µπορεί να αναπτύσσονται διάφορες σχέσεις παράπλευρες. Έχετε έτοιµους
τους µηχανισµούς ή το θετικό αυτό µέτρο θα λειτουργήσει αντίθετα µε αυτά που γνωρίζουµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε τα εξής δύο, κύριε Πρόεδρε.
Για το θέµα της δηµοσίευσης των προκηρύξεων για τις δηµόσιες συµβάσεις στον περιφερειακό Τύπο υπήρξε µια τοποθέτηση
εµπεριστατωµένη και του κ. Δηµήτρη Αναγνωστάκη και δική µου
στην επιτροπή. Σας είπαµε ότι δεν είναι απλώς και µόνο θέµα διαφάνειας. Εµείς θα πούµε ότι είναι και θέµα βιωσιµότητας του
Τύπου και θα έπρεπε πάρα πολύ σοβαρά να προσπαθήσετε και
να θέσετε ένα µεγάλο µεταβατικό στάδιο.
Κύριε Υπουργέ, οι επιπτώσεις από τη συγκεκριµένη ρύθµιση,
εάν δεν την πάρετε πίσω, θα είναι τραγικές, όχι µόνο για τον
Τύπο αυτόν καθεαυτόν, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόµενους στο χώρο του Τύπου που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
έχουν οδηγηθεί σε πλήρη απόγνωση και τα ποσοστά της ανεργίας είναι τερατώδη.
Όσον αφορά τα άρθρα για το «πόθεν έσχες», κύριε Υπουργέ
της Δικαιοσύνης, η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν ήταν προαπαιτούµενο. Διάβασα, κύριε Υπουργέ, το έγγραφο. Είναι άλλο µνηµονιακή υποχρέωση και άλλο προαπαιτούµενο. Δεν ήταν προαπαιτούµενο. Τα έξι προαπαιτούµενα για τις δύο δόσεις ήταν συγκεκριµένα και τα γνωρίζαµε από τον Απρίλιο και το Μάιο µετά τη
συνεδρίαση του EUROGROUP.
Προαπαιτούµενο ήταν -προς ντροπή του πολιτικού συστήµατος στη χώρα- η διαφάνεια στη διαχείριση του πολιτικού χρήµατος. Δεν αναφερόταν το «πόθεν έσχες». Εάν προστέθηκε εκ των
υστέρων ως προαπαιτούµενο, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι
γι’ αυτό φταίει η Κυβέρνηση.
Αφού, λοιπόν, καταφέρατε να αφαιρέσετε ως προαπαιτούµενο
το πολιτικό χρήµα, το µείζον δηλαδή -γιατί η διαχείριση του πολιτικού χρήµατος είναι το µείζον- και το στείλατε στην Ολοµέλεια,
η ερώτηση είναι πολύ απλή, αλλά δεν µπορέσατε να την απαντήσετε. Για ποιο λόγο αυτό το απαραίτητο συνεκτικό τµήµα, που
είναι ο έλεγχος του «πόθεν έσχες», δεν ακολουθεί το νοµοσχέδιο
για το πολιτικό χρήµα στην Ολοµέλεια;
Αυτός είναι και ο λόγος που εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά,
είµαστε αντίθετοι στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις και ζητάµε, έστω
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και την τελευταία στιγµή, το συγκεκριµένο κοµµάτι να µεταφερθεί, για να συζητηθεί και να ψηφιστεί ενιαία στην Ολοµέλεια.
Χθες έκανα µία αναφορά στον κ. Χαρδούβελη, παρουσιάζοντας µία τροπολογία την οποία έχω καταθέσει, κύριε Υπουργέ της
Δικαιοσύνης, για εικοστή φορά και αφορά τις δεσµευµένες καταθέσεις. Έχετε δεσµευθεί να φέρετε τη ρύθµιση τον Ιούνιο. Δεν
τη φέρατε. Ξαναδεσµευθήκατε να την φέρετε τον Ιούλιο. Δεν τη
φέρατε. Είµαστε στον Αύγουστο, µπαίνουµε σε διακοπές, πότε
θα τη φέρετε; Δεσµευθείτε. Είπε ο κ. Χαρδούβελης ότι θα τη
φέρει. Να ελπίζουµε στον κ. Χαρδούβελη και όχι στον Υπουργό
Δικαιοσύνης; Δεν ξέρω, αποφασίστε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε.
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Τον λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά νοµοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία που καταθέσαµε το πρωί και η οποία
αναφέρεται στην πρόταση που έκανε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ.
Ρήγας, σχετικά µε την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δεν θα πω
περισσότερα, ήδη τοποθετήθηκα και καταθέτω τη νοµοτεχνική
βελτίωση.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρία Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όπως ανέφερα και
υπάρχει και το έγγραφο που κατέθεσα, είναι προαπαιτούµενο και
το έχει υπογράψει και ο τότε Υπουργός Οικονοµικών. Παρακαλώ
πολύ, διαβάστε µε προσοχή…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Πότε, κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κατέθεσα και το αγγλικό κείµενο και τη µετάφραση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Πότε κατέστη προαπαιτούµενο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι προαπαιτούµενο
και το νοµοσχέδιο για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Πράγµατι, όµως αυτό, όπως εξήγησα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής, µε ρητή διάταξη του Κανονισµού, θέλει Ολοµέλεια. Γι’
αυτό εξαιρέθη και είναι σύµφωνοι και οι δανειστές µας, αλλά και
ο Επιθεωρητής, ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς που
έχει δει όλο το κείµενο, ότι πρέπει να πάει στην Ολοµέλεια. Δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Όσον αφορά το θέµα για τα δεσµευµένα, έχετε δίκιο, πράγµατι έπρεπε να είχε εισαχθεί και να ψηφιστεί. Δεν µπόρεσε να
πάρει σειρά σ’ αυτό το Τµήµα λόγω των πολλών νοµοσχεδίων και
του νοµοσχεδίου, που έχουµε και ελπίζω να ψηφιστεί στο Γ’
Τµήµα. Να είστε σίγουρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θετικό είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Στο νοµοσχέδιο για το αντιρατσιστικό φέρτε το. Απόφαση δική σας είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θα βάλουµε,
κύριε Τσούκαλη, όλα τα θέµατα τώρα. Πήρατε το θετικό, πήρατε
απάντηση. Στο Γ’ Τµήµα θα το φέρει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να το φέρει στο αντιρατσιστικό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όπως ξέρετε, το αντιρατσιστικό έχει προσδιοριστεί για τις 26 και 27 Αυγούστου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και γι’ αυτό πήρατε
απάντηση, κύριε Τσούκαλη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν υπάρχει πρόβληµα. Να σας πω, κάτι για να το ακούσουν και οι συνάδελφοι.
Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχουν αυτή τη στιγµή είκοσι
τρεις οδηγίες ή αποφάσεις-πλαίσιο που έπρεπε να έχουν κυρωθεί και η χώρα καταδικάζεται. Δεν φταίει η παρούσα ηγεσία του
Υπουργείου, που δεν µπορούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αφού είναι έτοιµο, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όπως ξέρετε πολύ
καλά, έχουµε φέρει ένα σωρό οδηγίες και αποφάσεις-πλαίσιο.
Το ξέρετε και εσείς και ο κ. Αναγνωστάκης. Δεν οφείλεται σε
εµάς που δεν παίρνουν σειρά να εισαχθούν στο Κοινοβούλιο για
ψήφιση. Καταδικάζεται η χώρα και δεν θέλουµε να καταδικαζό-
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µαστε, γιατί έχουµε καθυστερήσει.
Συνεπώς, είναι πράγµατι το νοµοθετικό έργο πολύ πλούσιο
αυτήν την περίοδο, σε όλα τα Υπουργεία και ειδικά για το Υπουργείο Δικαιοσύνης που έχει και το µεγαλύτερο βάρος. Δεν υπάρχει
υπαίτια καθυστέρηση εκ µέρους του Υπουργείου. Παίρνουν τη
σειρά τους και τα εισάγουµε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Χαρδούβελης έχει τον λόγο.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ χαίροµαι που ο Υπουργός είπε «ναι» σε αυτό που ζήτησε
η ΔΗΜΑΡ. Τώρα εγώ περιµένω από τη ΔΗΜΑΡ να πει «ναι» σε
κάτι από το νοµοσχέδιο, σωστά; Άρα, ήρθε η σειρά σας.
Επειδή άκουσα τον κ. Τσούκαλη, θα πω δυο-τρία πράγµατα και
µετά θα σας πω κάτι άλλο. Για να µη µε δείρετε, όµως, έχω άλλη
µία νοµοτεχνική βελτίωση. Ντρέποµαι να το πω, αλλά εντάξει θα
σας τη δώσω στο τέλος.
Για τον αιγιαλό είπατε «Μα, νοµοσχέδιο είναι αυτό»; επειδή δεν
µπορούν να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες κ.λπ.. Απ’ ό,τι κατάλαβα
ο κ. Μανιάτης -δεν είναι εδώ- έχει πει ότι σε δεκαοκτώ µήνες θα
είµαστε έτοιµοι. Ε, σε δεκαοκτώ µήνες ελπίζω να χαράξουµε τον
αιγιαλό. Εβδοµήντα χρόνια δεν το κάναµε. Δηλαδή, δεν είναι
προοδευτικό αυτό; Δεν πρέπει να ξεκινήσουµε; Αν λέµε «όχι»,
επειδή δεν έχουµε υπηρεσίες, επειδή δεν έχουµε πάει διακοπές,
επειδή δεν έχουµε το άλφα, δεν έχουµε το βήτα… Πρέπει να ξεκινήσουµε. Κάπου θέλω κι εγώ να πείτε «Ρε παιδί µου, να ξεκινήσουµε κάτι».
Για τον ΕΝΦΙΑ, νοµίζω ότι ήµουν σαφής. Είναι οι αξίες σύµφωνα µε τον περυσινό ΦΑΠ, γι’ αυτές τις περιοχές.
Για τον ΦΠΑ, έχετε απόλυτο δίκιο να πείτε ότι δεν είναι µόνο η
αγορά που συµπεριφέρεται στρατηγικά και σε κοροϊδεύει, είναι
κι η φύση του ανθρώπου. Όλοι θα προσπαθήσουν να πουν «Εγώ
έχω µόνο 10 000 τζίρο», αλλά για το 2015 δεν θα µπορέσουν,
τους έχουµε κλειδώσει ό,τι είχαν κάνει το 2013. Να το δούµε από
το 2016. Βέβαια, επειδή θα έχουµε απελευθερώσει ανθρώπινο
δυναµικό, θα µπορούµε να κάνουµε και τον έλεγχο. Άρα, για
αυτό που ζητάτε, λίγο-πολύ θα έχουµε και την ικανότητα.
Τέλος, θέλω να καταθέσω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Η µία
είναι αυτή στην οποία χύθηκε πολύ σάλιο -δεν θα έλεγα αίµα,
γιατί εδώ µιλάµε. Έχει να κάνει µε τη δηµοσίευση στον τοπικό
Τύπο, η οποία παραµένει. Η µία τροπολογία λέει ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 152 αναδιατυπώνεται και παραµένει η δηµοσίευση στον τοπικό Τύπο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παραµένει υποχρεωτικά ή διαζευκτικά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Υποχρεωτικά.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Παραµένει ως είχε.
Τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μητρόπουλε,
σας απάντησε. Σας είπε ότι παραµένει ως είχε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Γιατί το κάνετε έτσι
όµως;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουίκ, επειδή
γνωριζόµαστε πολλά χρόνια και θέλω να µιλήσω λίγο, ξέρετε
πως είναι τιµή µου ότι είµαι φαρµακοποιός και έχω εν λειτουργία
φαρµακείο και επειδή έχω δώσει όρκο στον Ιπποκράτη να τηρώ
το απόρρητο, καλά είναι να µην µε προκαλούν κάποιοι. Όταν εγώ
εφηµερεύω ή διανυκτερεύω, βλέπω τη συνταγή, βλέπω τα φάρµακα, βλέπω και την ασθένεια, αλλά λόγω του απορρήτου δεν
κάνει να µιλήσω. Αυτά τα λέω για να καταγραφούν.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια και
ολοκληρώνεται η συζήτηση, µια γενικότερη αποτίµηση: Και στο
συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο είχαµε µια πολύ βολική αντιπαράθεση, όχι µόνο για την Κυβέρνηση, αλλά και για την αστική
τάξη και για το σύστηµά της. Ποια ήταν αυτή η αντιπαράθεση; Η
αποσπασµατικότητα.
Βουλευτές της συγκυβέρνησης επικεντρώνονταν στη διάταξη
για τον επαρχιακό Τύπο, στις αδικίες του ΕΝΦΙΑ και τις υπερβολές ή για τις βελτιώσεις στο επικουρικό ταµείο των Σωµάτων
Ασφαλείας και χανόταν το δάσος. Στο κλαδί, όχι στο δέντρο, στο
κλαδί. Βεβαίως, κι εµείς είχαµε ζητήσει αυτά τα ζητήµατα να αποσυρθούν, αλλά δεν είναι όµως αυτή η ουσία του ζητήµατος και
πολύ περισσότερο που η υπόθεση για το ασφαλιστικό αποτελεί
έναν επιπλέον κρίκο στην αλυσίδα της αντιασφαλιστικής επίθεσης.
Και από αυτή την άποψη, επιτρέψτε µας να χαρακτηρίσουµε
ως προκλητικότατη τη στάση του Υπουργού Εργασίας, όπου για
τις ευθύνες στο ασφαλιστικό ταµείο φταίνε οι συντεχνίες και οι
αλόγιστες παροχές και ότι εδώ πέρα πρέπει να επιδειχθεί αλληλεγγύη γενεών, όταν για την κατάσταση στο ασφαλιστικό ταµείο
κύριες υπεύθυνες είναι οι κυβερνήσεις, το κράτος που χρωστάει
δισεκατοµµύρια στα ασφαλιστικά ταµεία, που κούρεψε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και η εργοδοσία. Γι’ αυτούς
είµαστε γαλαντόµοι, µειώνουµε τις εργοδοτικές εισφορές. Τους
επιτρέπουµε, στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας, να έχουν
ακόµη πιο φθηνή εργατική δύναµη και να απελευθερωθεί η
αγορά εργασίας. Και από αυτή την άποψη, το δίληµµα αν θα ενταχθούν στο ενιαίο επικουρικό ταµείο ή αν θα µετατραπούν σε
Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης, είναι ψευτοδίληµµα, γιατί
και στη µια και στην άλλη περίπτωση θα χαθεί το αποθεµατικό
τους. Στη µια θα πάει να βουλώσει την τρύπα του ενιαίου επικουρικού ταµείου, για να µη χρηµατοδοτήσει η Κυβέρνηση και τα
χρήµατα αυτά να τα δώσει στους κεφαλαιοκράτες και από την
άλλη µεριά να πάει απευθείας στους κεφαλαιοκράτες το αποθεµατικό, το οποίο έχει το Επικουρικό Ταµείο των Σωµάτων Ασφαλείας.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το µόνο που κάνουν είναι να πουλάνε εκδούλευση οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, τη στιγµή
που µε την ψήφο και µε τη στάση τους καταδικάζουν το λαό στη
φτώχεια για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου.
Ποια είναι η επιδίωξή τους; Είναι πολύ απλή. Να φανεί ότι η
Κυβέρνηση είναι ευαίσθητη, ότι αφουγκράζεται τις λαϊκές ανάγκες και αντιµετωπίζει τις αδικίες. Ποιες αδικίες; Ο ίδιος ο ΕΝΦΙΑ
είναι ένα άδικο σύστηµα. Είναι ένα σύστηµα που παίρνει πολλά
από τους πολλούς, που καταδικάζει τη λαϊκή οικογένεια να πληρώνει νοίκι για το σπίτι που έφτιαξε µε κόπο και θυσίες και σε
αυτό να πληρώνει ενοίκιο. Καταδικάζει τη φτωχή αγροτιά να πληρώνει ενοίκιο για το χωράφι, το οποίο καλλιεργεί, για να µπορέσει να επιβιώσει και την ίδια στιγµή µένει στο απυρόβλητο το
µεγάλο κεφάλαιο. Την ίδια στιγµή ουσιαστικά υπάρχουν, όχι
απλά παράθυρα, αλλά µπαλκονόπορτες, για να µπορεί να φοροδιαφεύγει η µεγάλη ακίνητη περιουσία. Αλλά στην ίδια επιλεκτικότητα κατέφυγε και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Η τοποθέτησή του ήταν επί της ουσίας από τη µια η
υπεράσπιση του κανονισµού του αστικού κοινοβουλίου, το οποίο
η Κυβέρνηση το παραβιάζει και από την άλλη η υπόθεση της διαφάνειας, της διαπλοκής και της διαφθοράς, λες και οι υπόλοιποι
επιχειρηµατικοί όµιλοι είναι αγγελικοί. Λες και οι υπόλοιποι επι-
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χειρηµατικοί όµιλοι δεν έχουν άµεση ή έµµεση σχέση και συνύφανση µε το κράτος και την πολιτική εξουσία, δεν στηρίζονται
από αυτούς.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ποια είναι η επιδίωξη; Η επιδίωξη
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ότι µπορούµε να έχουµε
ένα ανθρώπινο σύστηµα, έναν όµορφο κόσµο ηθικά, αγγελικά
πλασµένο. Μια διαχείριση, δηλαδή, προς όφελος του λαού.
Κοινή επιδίωξη και των δυο αυτών πλευρών είναι αφενός µεν να
αθωωθεί το σύστηµα και να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των
µονοπωλιακών οµίλων και ταυτόχρονα να εγκλωβίσουν και να
χειραγωγήσουν τις λαϊκές συνειδήσεις.
Το πολυνοµοσχέδιο έχει αρχή, µέση και τέλος. Στοχεύει στη
θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων. Να επιταχύνει τις αναγκαίες προσαρµογές
στις σύγχρονες επιδιώξεις του κεφαλαίου και αυτό, για παράδειγµα κάνει µε την ενοποίηση των διατάξεων για τις δηµόσιες
συµβάσεις.
Αλήθεια, εδώ η κριτική του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ότι δεν περιλαµβάνει τις νέες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις νέες οδηγίες, λες και αυτές οι οδηγίες οι
καινούριες αλλοιώνουν το χαρακτήρα των συγκεκριµένων ρυθµίσεων που συγκεντρώνει ακόµη περισσότερο την αγορά των
προµηθειών προς όφελος των µονοπωλιακών οµίλων, που διαµορφώνει µια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στις δηµόσιες συµβάσεις,
στις δηµόσιες προµήθειες, στα δηµόσια έργα, για να µπορέσουν
να λεηλατηθούν από τους µεγάλους ευρωπαϊκούς µονοπωλιακούς οµίλους.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ότι εντός των τειχών για τον λαό δεν υπάρχει καµµία διέξοδος.
Το θέµα δεν είναι σε ποια λωρίδα θα βαδίζεις, στη δεξιά ή στην
αριστερή ενός δρόµου που οδηγεί την εργατική τάξη και το λαό
στην καταστροφή, στο όνοµα της σωτηρίας των µονοπωλίων. Το
θέµα είναι να πάµε κόντρα στο ρεύµα, για να µπορέσει να πάρει
ανάσα ο λαός, αλλά και ταυτόχρονα να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις, να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του και αυτό
σηµαίνει συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές σε επίπεδο εξουσίας, σε επίπεδο οικονοµίας και κοινωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε πει 19.30’ να ξεκινήσει η
ονοµαστική ψηφοφορία. Αλλά, ας δώσουµε µια δυνατότητα. Από
τους οµιλητές έχει µείνει ο κ. Καραγκούνης και τρεις συνάδελφοι.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο για µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουίκ, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Θα ήθελα να κάνω µια
διευκρίνιση προς τον κύριο Υφυπουργό Ανάπτυξης. Αυτή η θεραπεία που ακούγεται ότι έρχεται στο άρθρο 152 εξαιρεί δυο
ιστορικές οικονοµικές εφηµερίδες και κυρίως τη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και την «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»; Εξαιρεί τη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» του
Αθανασιάδη που δολοφόνησαν οι τροµοκράτες, κύριε Υφυπουργέ;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Προαιρετικά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Προαιρετικά και άρα
τις εξαιρεί.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Μπορούν να βάλουν…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Άρα, τις εξαιρεί από
την υποχρωτικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι πάντοτε χαρά µου να µιλάω µε τον κ. Καραθανασόπουλο, αλλά δυστυχώς δεν µπορούµε να αναλύσουµε αυτά τα θέµατά σας.
Πάντως, σας ακούω µε µεγάλη προσοχή. Εγώ θα κάνω κάτι
άχαρο, ίσως να χάνουµε το δάσος και να επιµένουµε στο δέντρο,
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αλλά ίσως έτσι λειτουργεί η δηµοκρατία, τουλάχιστον όπως τη
µαθαίνω σήµερα.
Ένα θέµα που πιθανόν παρεξηγήθηκε είναι ότι πριν από λίγα
λεπτά κατέθεσα νοµοτεχνική βελτίωση σχετικά µε την παράγραφο 2 του άρθρου 152. Επειδή υπήρξε µια σύγχυση -ανέφερα
µόνο τη φράση «τοπικός Τύπος». Θα ήθελα να τη διαβάσω, για
να µην υπάρχει αυτή η σύγχυση στον κόσµο. Ξέρω ότι πολλοί
από σας το συζητήσατε. Τη διαβάζω, λοιπόν. Λέει η παράγραφος
2: «Οι αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν
προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) δηµόσιας σύµβασης στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.3548/2007, άρθρο 68 καθώς και τις κείµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις περί υποχρεωτικής δηµοσιοποίησης δια του περιφερειακού και τοπικού Τύπου διαγωνισ-
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µών δηµοσίων συµβάσεων, υπό την έννοια του άρθρου 15 του
Μέρους Β’ του παρόντος». Αυτό λέει ακριβώς το άρθρο 2. Συνεπώς, είναι και για τον περιφερειακό και για τον τοπικό. Νοµίζω
ότι είχα κάνει αυτό το λάθος.
Επίσης, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά µια νοµοτεχνική βελτίωση που είναι του κ. Δένδια. Εγώ απλώς είµαι ο επισπεύδων
Υπουργός, επειδή είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Και µια δεύτερη
του κ. Δένδια, την οποία συνυπογράφω. Είναι, επίσης, µια νοµοτεχνική βελτίωση η οποία είναι τεράστια και δεν µπορώ να τη διαβάσω. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης καταθέτει για τα Πρακτικά νοµοτεχνική βελτίωση η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να φωτοτυπηθούν και
να διανεµηθούν, παρακαλώ.
Ο κ. Καραγκούνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι πολύ σύντοµος γιατί ξέρω ότι
έχει περάσει ήδη η ώρα.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά ήσασταν όλο ευχάριστες ειδήσεις
σήµερα, µε την έννοια ότι ξεκαθαρίστηκε το ζήτηµα του ΕΝΦΙΑ,
που αφορά πάρα πολύ κόσµο. Όλοι έχουµε τα παραδείγµατα
στις επαρχίες. Όπως είπατε, αφορά τέσσερις χιλιάδες οικισµούς,
που πραγµατικά υπήρχε µια υπέρµετρη επιβάρυνση και είναι
πολύ σηµαντικό το ότι µε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού
δόθηκε αυτή η λύση. Όπως, επίσης, και η τελευταία ανακοίνωση
που κάνατε για το άρθρο 152, γιατί υπήρχε µεγάλο ζήτηµα µε
τον τοπικό Τύπο, όχι µε τη λογική της ενίσχυσης και της βιωσιµότητας του τοπικού Τύπου, αλλά υπήρχαν και ζητήµατα διαφάνειας. Οπότε υπ’ αυτή την έννοια, είναι πολύ σηµαντική η ρύθµιση αυτή.
Εγώ θα µείνω ειδικά στη ρύθµιση που κάνετε για τις µικροµεσαίες -στην ουσία- επιχειρήσεις, αυτό το φορολογικό ζήτηµα.
Νοµίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι να µπορέσουµε να
στηρίξουµε τη µικροµεσαία επιχείρηση, που αυτή τη στιγµή βάλλεται.
Έχουµε µπροστά µας πολύ έργο ακόµα, αλλά είναι σηµαντικό,
γιατί αν θέλουµε να υπάρξει ανάπτυξη, αν θέλουµε να µεγαλώσει
το ΑΕΠ -αυτό που λέµε να µεγαλώσει η πίτα- χρειαζόµαστε τέτοιες παρεµβάσεις. Και επειδή αυτό είναι που εµείς επιζητούµε
και ως Κοινοβουλευτική Οµάδα στη Νέα Δηµοκρατία…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, λίγη ησυχία για να ολοκληρώσουµε. Σε δέκα λεπτά θα έχουµε τελειώσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όπως έχει πει και ο
Πρωθυπουργός, είναι πολύ σηµαντικό από τον ΣεπτέµβριοΟκτώβριο να έχουµε τη δυνατότητα να µειώσουµε φορολογικά
βάρη, σε αντίθεση βέβαια µε αυτά που άκουσα από τον κ. Τσίπρα
νωρίτερα, που ήρθε να µας πει ότι έχει σκοπό να ανακοινώσει στη ΔΕΘ από ό,τι καταλαβαίνω- µείωση φορολογικών βαρών.
Πραγµατικά, αυτό είναι ένα ζήτηµα που µάλλον έγκειται στα
όρια της αστειότητας. Το είπα χθες, ότι εσείς οι ίδιοι τα γράφετε.
Ο κ. Σταθάκης το έχει πει πάρα πολλές φορές. Σας διάβασα χθες
και το άρθρο που έγραψε ο κ. Τσακαλώτος για τις επτά θέσεις
της Αριστεράς για τη φορολογία, που στην ουσία τι λέει; Να
ανεβάσουµε τη φορολογία. Και είναι τουλάχιστον ειρωνικό να
έρχεται ο κ. Τσίπρας και να λέει ότι θέλει να κατεβάσει τη φορολογία.
Κύριε Μητρόπουλε, άκουσα πάρα πολύ καλά αυτά που είπατε.
Επειδή τα γνωρίζετε τα θέµατα, συµφωνώ σε πολλά από αυτά
που λέτε και στην κριτική που κάνετε. Το ζήτηµα και η ουσία είναι
σε αυτό που είπατε στο τέλος: «Δώστε πίσω τα χρήµατα που
έχουν φύγει από τα ασφαλιστικά ταµεία, µειώστε την ανεργία και
ανεβάστε την απασχόληση, ανεβάστε το ΑΕΠ στην ουσία».
Καλώς ήρθατε, πραγµατικά, στον κόσµο που ζούµε και στον
κόσµο που προσπαθούµε να φτιάξουµε. Αυτή είναι η ουσία, κύριε
Μητρόπουλε. Σε αυτό πρέπει να συµφωνήσουµε.
Γι’ αυτό σας είπα και χθες ότι εσείς θεωρείτε ότι η πίτα στην
Ελλάδα είναι δεδοµένη. Εµείς θεωρούµε ότι η πίτα στην Ελλάδα
δεν είναι δεδοµένη και χρειάζονται πολλά να κάνουµε για να την
µεγαλώσουµε. Γι’ αυτό σας είπα ότι πρέπει να λειτουργούµε
προσθετικά. Γι’ αυτό σας είπα ότι πρέπει να πούµε «ναι» σε αυτά
που ανεβάζουν την οικονοµία, που βοηθούν στην ανάπτυξη της
οικονοµίας. Γι’ αυτό σας είπα ότι πρέπει να πούµε «ναι» στις
επενδύσεις και δεν πρέπει να βάζουµε όρους. Γι’ αυτό λέµε «ναι»
στις αποκρατικοποιήσεις. Γιατί ανέφερε ο κ. Σταθάκης ότι αυτά
απέφεραν τρία δισεκατοµµύρια ευρώ. Τρία δισεκατοµµύρια
ευρώ είναι ο ΕΝΦΙΑ. Πάρτε το αντίβαρο, γιατί καλώς ή κακώς
είναι πολύ συγκεκριµένα τα χρήµατα που έχουµε. Δεν είναι
απεριόριστος ο προϋπολογισµός.
Και, εντάξει, λέτε ότι θα κάνετε πολύ καλύτερη ρύθµιση του
χρέους και ότι εµείς δεν έχουµε τις ίδιες διαπραγµατευτικές
ικανότητες. Ωραία, να αφήσουµε, λοιπόν, τη ρύθµιση του χρέους,
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για την οποία θα δούµε τι θα γίνει. Σε όλα τα άλλα θα πούµε
κανένα «ναι»; Πώς θα έχουµε ανάπτυξη, αν δεν µπορούµε να
συνεννοηθούµε στα πολύ συγκεκριµένα;
Γιατί, για να τελειώσω κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον κ. Σταθάκη
να λέει στην επιτροπή ότι «εµάς δεν µας ενδιαφέρουν οι παθογένειες που έχουν δηµιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι
δικό σας ζήτηµα. Δεν αφορά την Αριστερά».
Εµείς λέµε κάτι άλλο, ότι µε διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις, από διαφορετικές αφετηρίες, δύο κόµµατα ήρθαν κοντά
και είπαµε να λύσουµε το πρόβληµα. Εµείς λοιπόν, θα επιµείνουµε στο να λύνουµε προβλήµατα, να πηγαίνουµε την Ελλάδα
µπροστά και εσάς σας αφήνουµε πραγµατικά να ασχολείστε µε
τα ζητήµατα της Αριστεράς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όπως ξέρετε, έχουµε συµφωνήσει να κλείσουµε
στις 19.30’, αλλά επειδή έχουν µείνει τέσσερις συνάδελφοι, θα
παρακαλέσω, εφόσον θέλουν να πάρουν τον λόγο για να κατατεθεί η άποψή τους, να πάρουν τον λόγο για τρία λεπτά από τη
θέση τους και να ολοκληρώσουµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε τρία λεπτά δεν
προλαβαίνει να τοποθετηθεί κανείς, αλλά να µου επιτρέψετε να
αναφέρω τρία ζητήµατα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι
28.000 ευρώ είναι ο µέσος όρος τζίρου απαλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι οκτώ.
Ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών ήρθε σήµερα και µας
είπε ότι το κάνει 10.000. Αυτό µου κάνει εντύπωση για δύο λόγους. Πρώτον, µε ποιον ελεγκτικό µηχανισµό και πώς θα το
εφαρµόσει; Δεύτερον, πώς θα ξεφύγει από τη φαλκίδευση που
είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έρθει; Το τρίτο που µου έκανε εντύπωση ήταν η θεατρικότητα, σε συνδυασµό µε αυτό που είπε στη
µεσηµεριανή του οµιλία: «Εγώ δεν είµαι πολιτικός».
Εγώ λέω δύο πράγµατα: Πρώτον, πώς δεν είναι πολιτικός όταν
επελέγη να είναι Υπουργός των Οικονοµικών; Προφανώς, επελέγη µε πολιτικά κριτήρια. Δεύτερον, εγώ τον γνώρισα το ’96, ’97
στο γραφείο του κ. Πάχτα -ήταν υπεύθυνος για το γραφείο αυτό–
και, εν πάση περιπτώσει, να έχει επαφή…
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ; Όχι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Αν δεν είναι έτσι, ωραία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Εσύ γιατί ήσουν στο γραφείο του
Πάχτα;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ως εκπρόσωπος δήµου. Απαντήθηκε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Εντάξει.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Το δεύτερο που θέλω να πω –και µου
κάνει κι αυτό µεγάλη εντύπωση- είναι ότι µια µνηµονιακή και νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση επιδεικνύει µια προχειρότητα, που
αλλού είναι πραγµατική και αλλού είναι υποκριτική. Διότι νοµίζω
ότι µερικά από αυτά που εµφανίζονται ως πρόχειρα είναι στην
ουσία επίτηδες και τεχνητά, εξυπηρετούν τα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Μπαίνει το ασφαλιστικό στο ίδιο νοµοσχέδιο, τα επικουρικά, το εφάπαξ, ο Τύπος και τα µονοπώλια, ο Τύπος και οι
χαριστικές διατάξεις, τροπολογία για τους σχολικούς φύλακες,
την οποία –προσέξτε, άλλο εντυπωσιακό- είχαµε καταθέσει στις
3 Σεπτεµβρίου 2013 και τη φέρατε, χωρίς να αλλάξετε ούτε τα
κόµµατα µε δική σας υπογραφή. Είναι πανοµοιότυπο. Είναι φωτοτυπία, κυριολεκτικά. Την περνάτε. Κι έρχεται κανείς να σκεφτεί,
τι συµβαίνει; Αυτός είναι ο κοινοβουλευτικός τρόπος που µας
είπε ο κ. Σταµάτης το πρωί;
Ο κ. Σταµάτης µας είπε ότι δεν έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ –λέει- διότι απαξιώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή απαξιώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ έχει δικαίωµα να απαξιώνει –αν είναι έτσι,
που δεν είναι- τα υπόλοιπα κόµµατα και όλο το Κοινοβούλιο; Νοµίζετε ότι µπορεί κανείς να κρυφτεί πίσω από το µικρό του δάχτυλο; Εγώ νοµίζω ότι φαίνεται κανείς εκεί.
Μας φορτώνετε και τη Χρυσή Αυγή, λέγοντας πράγµατα που
δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα, εσείς οι κρυφοί,
οι ηµιθεσµικοί συνοµιλητές, εάν λάβουµε υπ’ όψιν ότι θεσµικός
ήταν εκείνος από τη Νέα Δηµοκρατία που συνοµιλούσε µε κά-
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ποιους –ή δεν ξέρω και µε όλους ίσως - από αυτό το κόµµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε αυτό το νοµοσχέδιο έχετε τέσσερα άρθρα για τον τουρισµό. Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πω πολύ συνοπτικά,
την περίληψη από αυτά που είχα σηµειώσει.
Το πρώτο που είναι πολύ σηµαντικό είναι στα άρθρα 12 έως
14, προκειµένου να απαλλάξετε τις ιδιωτικές επενδύσεις –αυτοκινητοδρόµια, προπονητήρια αθλητικού τουρισµού, θεµατικά ψυχαγωγικά πάρκα- αφήνετε στην άκρη τεχνικές και οικονοµικές
εκθέσεις, εκθέσεις σκοπιµότητας, εκθέσεις βιωσιµότητας, µελέτες εφικτότητας. Κοινώς, αφήνετε στον ιδιώτη την ελευθερία να
µην εξηγήσει στο κράτος και το κράτος στον πολίτη, γιατί συντρέχει σοβαρός λόγος, γιατί δεν υπάρχει κόκκινο φως, για τη δηµιουργία ειδικών τουριστικών υποδοµών, για το αν αυτές θα είναι
βιώσιµες ως επιχειρήσεις, για το αν θα είναι κοινωνικά επωφελείς
ή έστω ανταποδοτικές µε κάποιον τρόπο, για το που θα βρουν
πόρους και για το πως θα οργανώνονται και θα διαρθρώνονται.
Περνάει κι αυτό µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο, χωρίς να υπάρχει
κανένας έλεγχος και καταργώντας ελέγχους που υπήρχαν και
ήταν µικροί ή λίγοι και που φαλκιδεύονταν κι αυτοί γιατί δεν
υπάρχουν µηχανισµοί.
Επίσης, η απάντηση σε αυτό, ότι θα είναι δηλαδή µικρές επενδύσεις που θα πλαισιώνουν τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα
ή όχι, ελέγχεται.
Επίσης, να σας πω ότι για τα Κέντρα Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισµού από τον πολυνόµο του ΟΟΣΑ, η χρήση των
αθλητικών εγκαταστάσεων έχει ήδη µετατοπιστεί από τη σφαίρα
των λαϊκών αναγκών προς την ιδιωτική πρωτοβουλία στον οργανωµένο και κερδοφόρο αθλητικό τουρισµό, όχι όµως για το σύνολο.
Τέλος, στο άρθρο 215, όπως είπε πολύ σύντοµα και ο συνάδελφος κ. Σαµοΐλης, αναποδογυρίζετε τη διαδικασία για τη λήψη
µέτρων εντός και περί των τουριστικών λιµένων, για να προσαρµοστείτε στην πραγµατικότητα του ξεπουλήµατος των τουριστικών λιµένων της επικράτειας να τους κάνετε ευπώλητους,
δηλαδή όπως γίνεται εντατικά και συστηµατικά τα δύο τελευταία
χρόνια.
Στο σηµείο αυτό να οµολογήσω –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι υπάρχει µια συνέπεια από την πλευρά της Κυβέρνησης
στην εξυπηρέτηση µεγάλων συµφερόντων και βάλλει κατά του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της εργασίας, των δικαιωµάτων
και των θεσµών.
Αυτή είναι η Κυβέρνηση κι ό,τι άλλο και να λέτε, σας διαψεύδει
η περίπου πεντάχρονη πραγµατικότητα. Έχετε κάνει την κοινωνία να είναι καθηµαγµένη και δεν υπάρχει καµµία προοπτική. Όλα
τα υπόλοιπα νοµίζω ότι τα ξέρει ο κόσµος και είναι η εικόνα της
κοινωνίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η συνάδελφος Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Μακρή έχει τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας αυτήν τη συζήτηση θα ήθελα να κάνω δύο επισηµάνσεις
Το πρώτο θέµα είναι οι δηµόσιες συµβάσεις. Η χώρα έχει
ανάγκη από επενδύσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές. Ό,τι συµβάλλει
στην απλοποίηση, στον εκσυγχρονισµό και στη διαφάνεια βοηθάει τον στόχο. Κατά συνέπεια, µε το παρόν σχέδιο νόµου εξυπηρετείται το αυτονόητο.
Προσθέτοντας τώρα στις σκέψεις που έχουν κατατεθεί από
πολλούς συναδέλφους και, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος
Υπουργός, µε «πολύ σάλιο», θα συνεχίσω κι εγώ προς αυτήν την
κατεύθυνση, γιατί πολλές φορές τα αυτονόητα πρέπει να τα επισηµάνουµε.
Για το άρθρο 152, που αφορά τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων, των διακηρύξεων των διαγωνισµών στον ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο, θεωρώ ότι προς το παρόν δεν υπάρχει απόλυτη
πρόσβαση ενηµέρωσης στο διαδίκτυο απ’ όλους τους πολίτες.
Ας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι, σύµφωνα µε τις έρευνες που
είναι γνωστές, η χώρα µας είναι κάτω από τον µέσο όρο, σε
σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο θέµα χρήσης του δια-
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δικτύου και ειδικά στις µεγάλες ηλικίες.
Άρα, είναι θετικό ως εκ τούτου ότι τροποποιήθηκε η διάταξη
και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι, τουλάχιστον, να γίνει η
εναρµόνιση της χώρας µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, νοµίζω
ότι σε άλλο χρόνο κάποια άλλη στιγµή, αυτό θα συζητηθεί και θα
είναι σε µία άλλη κατεύθυνση.
Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, σε κάθε µεγάλη αλλαγή, µεταρρύθµιση –όπως και να την ονοµάσουµε- είναι αναµενόµενο ως ένα
σηµείο να παρατηρούνται στρεβλώσεις και λάθη. Μία τέτοια
στρέβλωση παρατηρήθηκε στον προσδιορισµό της αξίας των
εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού οικοπέδων, στρέβλωση η
οποία δηµιούργησε κατά τον ήπιο χαρακτηρισµό ανησυχία, κατά
τον χειρότερο αγανάκτηση στους πολίτες. Υποστηρίζουµε την
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να αναγνωρίσει τα λάθη και τις
παραλείψεις του νόµου, καθώς και την προσπάθειά της στη διόρθωση του προβλήµατος.
Πρέπει να ληφθεί µέριµνα, ούτως ώστε τέτοιου είδους φαινόµενα, που ακυρώνουν σοβαρές προσπάθειες µεταρρύθµισης και
αναστατώνουν τους ήδη επιβαρυµένους πολίτες, να µην εµφανιστούν ξανά στο µέλλον. Θεωρώ ότι οι διορθώσεις θα ικανοποιήσουν το περί δικαίου αίσθηµα και τον εξορθολογισµό της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.
Η φορολόγηση των εισοδηµάτων φυσικών και νοµικών προσώπων και των ακινήτων πρέπει να βαίνει µειούµενη έως την επίτευξη των στόχων, που έχει θέσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ένα δίκαιο, σύγχρονο και αναλογικό σύστηµα φορολόγησης
αποτελεί, εκτός των άλλων, και απαραίτητο συστατικό ανάπτυξης, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.
Ευχαριστώ,.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Γρέγος έχει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντικαταστάσεις
κυβερνητικών Βουλευτών εν όψει της ψηφοφορίας. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν τέτοιες αντικαταστάσεις.
Όσο προλαβαίνουµε να πούµε σχετικά µε το νοµοσχέδιο και
όσον αφορά την τροπολογία 1694 265 επιβεβαιώνονται αυτά που
έχουµε πει κατ’ επανάληψιν, ότι η Κυβέρνηση νοµοθετεί µε προχειρότητα. Εδώ µιλάµε για µία κλασική περίπτωση αυτοαναίρεσης του εκλεκτού και επιτυχηµένου, κατά Σαµαρά, Υπουργού
Δένδια στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης. Έρχεται, λοιπόν, αυτή
η καινούρια τροπολογία να αναιρέσει τα όσα πίστευε και προσπαθούσε να εφαρµόσει ο Δένδιας από τον κ. Κικίλια.
Με την παρούσα τροπολογία επανέρχεται το διοικητικό µοντέλο των περιφερειακών διευθύνσεων, τα επιτελεία των οποίων
είχαν καταργηθεί. Ταυτόχρονα, αποσπάται η Αντιτροµοκρατική
και η Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών από τον κλάδο
Ασφαλείας και υπάγεται απ’ ευθείας στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ.
Θέλουµε να πούµε ότι οι αξιωµατικοί, αλλά και το ικανότατο
προσωπικό της ΕΛΑΣ πάρα πολλές φορές, παρ’ όλη την ένδεια
εξοπλισµού και την απαξίωση του ρόλου τους από τους αριστερούς εχθρούς τους και τους κυβερνώντες, έχουν να επιδείξουν
σηµαντικότατες επιτυχίες, τόσο στην προστασία του πολίτη, όσο
και στην πάταξη της λαθροµετανάστευσης και της εγκληµατικότητας, αρκεί ν’ αφεθούν ελεύθεροι να δουλέψουν και κυρίως να
µην υπάρχουν κοµµατικές αγκυλώσεις, ειδικά σ’ αυτόν τον
κλάδο.
Σχετικά µε το «πόθεν έσχες» και όπως γνωρίζετε πολύ καλά
εσείς, κύριε Πρόεδρε, διότι είστε και µέλος της επιτροπής και
όσον αφορά τον ατοµικό έλεγχο, φανταζόµαστε ότι πολλά πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται –χιλιάδες είναι αυτά- από το 1974 και
µετά θα πρέπει κάποια στιγµή να οδηγηθούν εκεί που πρέπει,
στη δικαιοσύνη. Βέβαια αυτά τα χιλιάδες πολιτικά πρόσωπα εµφανίστηκαν πεντακάθαρα. Δεν φαίνεται τίποτα εις βάρος τους.
Το αυτό ισχύει και για τα πολιτικά κόµµατα. Αυτό, βέβαια, θυµίζει
το ανέκδοτο µε τον Αλβανό τουρίστα. Βέβαια, σήµερα, πιο συχνά
βλέπεις Αλβανό τουρίστα παρά Έλληνα.
Μάθαµε ότι τα κόµµατα δεν έχουν παραστατικά. Η Χρυσή
Αυγή όµως έχει ελεγχθεί πάρα πολλές φορές κατ’ εντολή και έχει
βρεθεί πεντακάθαρη. Το «πόθεν έσχες» των πολιτικών και των
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κοµµάτων θα πρέπει να είναι αναρτηµένο στο διαδίκτυο και να
είναι προσβάσιµο για τους πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Έχουµε ζητήσει κατ’ επανάληψη διερεύνηση της λίστας
Λαγκάρντ.
Επίσης, θέλουµε, όταν υπάρχουν ενδείξεις, να γίνεται έλεγχος
κατά προτεραιότητα και ανεξάρτητα από το οικονοµικό έτος. Για
παράδειγµα, όσον αφορά κάποιο κόµµα, που δεν είναι αυτήν τη
στιγµή στη Βουλή, όπως η Πολιτική Άνοιξη, το ΛΑΟΣ ή κάποιο
άλλο να γίνεται έλεγχος, να ελέγχεται ο προϋπολογισµός και ο
απολογισµός τους. Πολύ θα θέλαµε επίσης να ερευνηθεί το
«πόθεν έσχες» των µεγαλοδηµοσιογράφων, των µεγαλοκαναλαρχών, των τραπεζιτών και των υπολοίπων.
Όσον αφορά την ανάπτυξη, πρόκειται για ένα πάρα πολύ µεγάλο ψέµα από αυτά που εκστοµίζει ο Πρωθυπουργός συνέχεια
–και κυρίως προεκλογικά- και έρχεται την επόµενη ηµέρα να τα
αναιρέσει. Η Χρυσή Αυγή θα καταγγείλει και στο Ευρωκοινοβούλιο µεταφρασµένη και τη «Μαύρη Βίβλο» όσον αφορά τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας –πιθανόν να την
κυκλοφορήσουµε σε CD- και θα συνεχίσει το έργο για την εξυγίανση του δηµοσίου βίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ολοκληρώνουµε µε το συνάδελφο κ. Στύλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν πρωτοεκλέχθηκα Βουλευτής στο ελληνικό Κοινοβούλιο η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό ήταν άσχηµη, το κλίµα στο εσωτερικό ήταν βαρύ και η
ελληνική οικονοµία βάδιζε προς το χειρότερο. Αυτή ήταν η πραγµατική εικόνα της πατρίδας µας, µια βαριά πληγωµένη Ελλάδα.
Σήµερα συζητάµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
– Οργανωτικά ζητήµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» µέσα σε ένα διαφορετικό κλίµα, πιο σταθερό, πιο αισιόδοξο και πιο ελπιδοφόρο.
Η Ελλάδα, µετά από µία πολύ δύσκολη περίοδο για όλους
τους Έλληνες, έχει εισέλθει σε φάση διαφοροποίησης της διεθνούς της θέσης, αλλά και των δηµόσιων οικονοµικών της, µε
αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για τη λήξη
της παρατεταµένης ύφεσης. Οι θετικές δηµοσιονοµικές επιδόσεις επιβεβαιώθηκαν από το πλεόνασµα, από την υπερκάλυψη
των στόχων, από το ότι το πλεόνασµα, που αναµένεται να διαµορφωθεί το 2014, είναι πολύ παραπάνω από το στόχο που είχε
τεθεί.
Πάνω απ’ όλα όµως, βγήκαµε στις αγορές, διότι δείξαµε ότι η
Ελλάδα έδειξε πως µπορεί να σταθεί στα πόδια της. Θα θυµηθώ
κάτι, που ίσως ο Υπουργός Οικονοµικών το γνωρίζει, από επιφανή διεθνή οικονοµολόγο, ότι δεν είναι λάθος να δανείζεσαι, αρκεί
τα χρήµατα να διοχετεύονται για τη στήριξη της ανάπτυξης και
των επενδύσεων και όχι βέβαια για την κατανάλωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί πολλά χρόνια στη δηµόσια
συζήτηση, σε συζητήσεις σε αυτήν την Αίθουσα, γενικότερα στο
δηµόσιο διάλογο έχει τεθεί πολλές φορές το θέµα της αξιοπιστίας των πολιτικών και της πολιτικής, του «πόθεν έσχες», της
φοροδιαφυγής και της αναδιάρθρωσης του κράτους, ενός κράτους και µίας διοικητικής µηχανής η οποία έχει εξαντλήσει τα
όρια λειτουργίας της και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να
ισχυριστεί κάποιος ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και στην κρισιµότητα της στιγµής.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα έρχεται να καλύψει
αυτές τις απαιτήσεις. Προχωρούµε µερικά βήµατα µπροστά στον
έλεγχο του «πόθεν έσχες». Καταργείται η υποχρέωση της υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για επιχειρήσεις µε έσοδα
κάτω από 10.000 ευρώ κατ’ έτος. Υπάρχουν και πολλές άλλες
διατάξεις, που στο πλαίσιο του περιορισµένου χρόνου, δεν µπορώ να αναφερθώ.
Αναφέρθηκα και στην κατ’ άρθρον συζήτηση στην επιτροπή,
όπου άκουσα µε περισσή χαρά τον Υπουργό Οικονοµικών να
ανακοινώνει και να διορθώνει το λάθος που έγινε από το Υπουργείο Οικονοµικών και συµπεριελήφθη στο νόµο για τον ενιαίο
φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, για τους οικισµούς και τα οικόπεδα
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εντός οικισµών στους οποίους δεν προβλέπονται αντικειµενικές
αξίες. Είναι µία κίνηση πολιτικά θαρραλέα και δείχνει γρήγορα
και αυτόµατα αντανακλαστικά. Κανένας δεν διεκδικεί το αλάθητο
του Πάπα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε σε
θέση να πανηγυρίζουµε. Όµως, είµαστε σε θέση να πούµε ότι
αργά, σταθερά προχωρούµε µπροστά και µπορούµε να βλέπουµε ένα αισιόδοξο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ
να µιλήσω µετά για το άρθρο 152.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να ολοκληρώσουµε,
κύριε Μητρόπουλε, µε το Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Υψηλάντη
που έχει προτασσόµενη δευτερολογία και µετά θα δώσω το λόγο
στον κ. Κουίκ και σε εσάς.
Κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα είχα την αξίωση να µιλήσω –άλλωστε δεν θα προσθέσω στη σοφία των αγαπητών συναδέλφων
κάτι περισσότερο απ’ αυτά που ειπώθηκαν όλη τη µέρα- νοµίζω
όµως ότι η υποµονή ενός Έλληνα Βουλευτή να παρακολουθεί
όλη τη συζήτηση από το πρωί έως το βράδυ και να ακούει όλους
τους συναδέλφους, του δίνει το δικαίωµα να έχει το λόγο τουλάχιστον για δύο λεπτά.
Αν διορθωθεί αυτό, θα συµβάλει στην καλυτέρευση της µεγάλης κακοδαιµονίας που διατρέχει σήµερα τη δηµοκρατία και τη
χώρα µας. Τα δύσκολα αυτά χρόνια από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το σύνολο της Αντιπολίτευσης δεν βρέθηκε ούτε
ένας κοινός τόπος, προκειµένου να καταδείξουµε ότι σε αυτή τη
χώρα, την πιο δύσκολη στιγµή από τον Εµφύλιο µέχρι σήµερα,
θα µπορούσαµε να έχουµε ένα κοινό τόπο που θα µας οδηγούσε
στο να επισηµάνουµε σήµερα ότι βρισκόµαστε στο τέλος των
προαπαιτούµενων και των συµφωνιών µας µε τους δανειστές.
Αυτό δεν ακούστηκε καθόλου.
Είναι πραγµατικά, ένα ορόσηµο στην πορεία µας το γεγονός
ότι µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο ερχόµαστε να ολοκληρώσουµε
τα προαπαιτούµενα του ελληνικού λαού, τα οποία, βεβαίως, µε
µεγάλο κόπο και θυσίες εφάρµοσε και ολοκλήρωσε ο ελληνικός
λαός. Παρά ταύτα, η Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθεί και
επιδίδεται σε µία αόριστη, παιδαριώδη και έωλη κριτική κατά της
Κυβέρνησης.
Η ξύλινη γλώσσα στην Ελλάδα δεν έχει τέλος. Αν συνεχιστεί
αυτό, θα το πληρώσουµε ακριβά. Αυτά είναι στοιχεία που αποδυναµώνουν το ΣΥΡΙΖΑ στα µάτια της κοινής γνώµης και τον καθιστούν µία κατώτερη των περιστάσεων Αξιωµατική Αντιπολίτευση και µία ανήµπορη και ανίκανη κυβερνητική πρόταση.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι και εγώ χαίροµαι για τις πρωτοβουλίες και τις διορθώσεις που έγιναν. Είναι σηµαντικές και για
τα θέµατα στα οποία η Ελλάδα µπαίνει σε έναν άλλο τρόπο σκέψεως, όπως είναι οι δηµόσιες συµβάσεις, ο καθορισµός του αιγιαλού κ.λπ..
Θα έλεγα και πάλι ότι είναι η ώρα, µε το τέλος των προαπαιτουµένων, κύριοι Υπουργοί, να µπούµε επιτέλους στο χρόνο των
απαιτουµένων από την ελληνική κοινωνία και αυτά είναι πάρα
πολλά.
Είπα και στην επιτροπή ότι θα πρέπει να αλλάξουµε προς τα
κάτω τις αντικειµενικές αξίες. Δεν είναι δυνατόν να υπολογίζονται
σήµερα φόροι µε τις αξίες που είχαµε προ κρίσεως. Δεν είναι δυνατόν να προχωράµε µε τις παρενέργειες, που έχει προκαλέσει
ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και άλλα πολλά.
Όσον αφορά τις δόσεις, οι δανειστές µας πρέπει να καταλάβουν ότι µε αυτές τις δόσεις, πάνω από 100-120, θα µπορέσει ο
Έλληνας να αποδείξει ότι έχει την αξιοπρέπεια και µπορεί να εισφέρει στο δηµόσιο.
Με αυτές τις σκέψεις, κλείνω την οµιλία µου, έχοντας τη βεβαιότητα ότι αυτή η Κυβέρνηση, µε το τέλος της θητείας της στα
τέσσερα χρόνια, θα έχει συµβάλει τα µέγιστα στο να σταθεί η
χώρα, η Ελλάδα και πάλι στη θέση που της αξίζει µέσα στην Ευ-
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ρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κ. Υψηλάντης φαίνεται να αγνοεί ότι τα µισά προαπαιτούµενα δεν έχουν
ακόµα υλοποιηθεί και το προαπαιτούµενο που κατέθεσε για το
«πόθεν έσχες» ο αξιότιµος κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης προσετέθη µόλις στις 6 Μαΐου του 2014, χωρίς να αποτελεί προαπαιτούµενο του δεύτερου µνηµονίου, αυταπατώνται όσοι συνάδελφοι αγνοούν και παραγνωρίζουν ότι τα σκληρότερα προαπαιτούµενα, κυρίως για ιδιωτικούς µισθούς, συντάξεις, συνδικάτα και
οµαδικές απολύσεις, είναι µπροστά µας.
Συνεχίζω επί της προτάσεως, καθώς µε ρωτήσατε τι θα κάνουµε. Καλέσαµε ήδη µε τον κ. Βούτση, κατά πρόταση του Γραµµατέα µας, τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπροσωπούντων
τον επαρχιακό Τύπο και µας διαβεβαίωσαν, κύριε Πρόεδρε, ότι
η νέα διατύπωση του άρθρου 152 τους ικανοποιεί. Κατόπιν τούτου, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ παρακαλεί το Προεδρείο να βάλει σε ονοµαστική ψηφοφορία το άρθρο 221 και τα
άρθρα του κεφαλαίου για το «πόθεν έσχες».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ τώρα.
Έχουµε ολοκληρώσει και δεν µπορούµε να µπούµε σ’ αυτήν τη
διαδικασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δώστε µου τον λόγο και θα καταλάβετε τι θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα δώσω πρώτα τον
λόγο στον κ. Κουίκ και κατόπιν σε εσάς.
Ορίστε, κύριε Κουίκ, έχετε τον λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

απευθύνοµαι στον Υπουργό Οικονοµικών, που ίσως ιστορικά να
µην του λέει κάτι, αλλά απευθύνοµαι και προς τους συναδέλφους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Δώστε τουλάχιστον µία παράταση µέχρι το τέλος του 2015 σε
ό,τι αφορά την υποχρεωτική δηµοσίευση των προκηρύξεων και
διακηρύξεων και στις δύο οικονοµικές εφηµερίδες. Αναφέρω ενδεικτικά την πιο ιστορική οικονοµική εφηµερίδα που λέγεται
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» του αείµνηστου Τζώρτζη Αθανασιάδη.
Παρακαλώ, δώστε παράταση µέχρι το τέλος του 2015 και από
εκεί και πέρα βλέπουµε. Θα έχει φύγει η τρόικα και θα µπορούµε
ίσως να το ρυθµίσουµε διαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Τσούκαλης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι απαραίτητη
µια διευκρίνιση εκ µέρους του κ. Χαρδούβελη.
Κύριε Χαρδούβελη, µας παίρνουν πολλοί τηλέφωνο και µας
ρωτούν τι ισχύει για το θέµα του ΕΝΦΙΑ. Σε σχέση µε πέρυσι δεν
υπάρχει προσδιοριστικό στοιχείο για τα αγροτεµάχια και για τα
οικόπεδα. Υπάρχει µόνο για τα ηλεκτροδοτούµενα. Όταν λέτε,
λοιπόν, για επαναφορά στα περυσινά, τι ισχύει γι’ αυτά; Δηλαδή,
ως προς τις ενδεικτικές τιµές που ανέφερα προηγουµένως –οι
των 170.000 ευρώ, οι των 200.000 ευρώ- τι θα συµβεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επί των άρθρων 221 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 223
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 224 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 225, 226 όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό, 227, 228 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, 229 και 230 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Γεώργιος Καλαντζής): Θα αναγνώσω πρώτα
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
της.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος. Παρών.
Ο κ. Κουρουµπλής Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Σταθάκης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μιχαλάκης Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Κούβελα Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Σαµοΐλης Στέφανος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 221
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 223 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 224 όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, 225, 226 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, 227, 228 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
229 και 230 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα προαναφερθέντα άρθρα του νοµοσχεδίου
λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα προαναφερθέντα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Δηµήτριος Τσουµάνης από
τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ την κυρία και τον κύριο ψηφολέκτη να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μέχρι να ανακοινωθεί
το αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας, προτείνω να προχωρήσουµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων, η οποία θα
γίνει κεχωρισµένως.
Συµφωνεί το Τµήµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Τµήµα συνεφώνησε.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 2
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έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
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ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 57
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 58
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 59
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 60
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 61
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 62
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 63
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 64
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 65
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 66
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 67
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 68
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 69
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 70
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 71
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 72
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 73
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 74
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 75
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 76
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 77
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 78
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 79
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 80
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81, ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 81
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 82
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 83
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 84
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 85
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 86
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 87
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 88
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 89
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 90
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 91
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 92
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 93
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 94
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 95
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 96
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 97
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 98
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έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 99
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
100 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
101 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
102 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
103 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
104 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
105 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
106 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
107 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
108 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
109 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
110 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
111 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
112 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
113 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
114 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
115 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
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ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
116 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
117 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
118 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
119 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
120 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
121 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
122 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 123, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
123 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 124, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
124 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 125, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
125 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 126, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
126 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 127, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
127 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 128, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
128 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 129, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
129 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 130, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
130 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 131 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
131 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 132, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
132 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 133 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
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133 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 134 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
134 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 135 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
135 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 136 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
136 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 137 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
137 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 138 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
138 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 139 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
139 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 140 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
140 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 141, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
141 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 142, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
142 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 143 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
143 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 144 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
144 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 145, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
145 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 146, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
146 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 147, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
147 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 148 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
148 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 149, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
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149 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 150, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
150 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 151 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
151 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 152 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
152 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
153 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 154, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
154 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 155, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
155 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 156, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
156 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 157 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

157 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 158, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
158 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 159, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
159 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 160 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
160 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 161, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
161 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 162, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
162 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 163, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
163 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 164, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
164 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 165, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
165 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 166, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
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ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
166 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 167 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
167 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 168 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
168 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 169 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
169 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 170 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
170 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 171, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
171 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 172 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
172 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 173, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
173 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 174, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
174 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 175 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
175 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 176, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
176 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 177, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
177 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 178 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
178 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 179, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
179 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 180, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
180 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 181 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
181 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 182 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
182 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 183 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
183 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 184 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
184 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 185 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
185 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 186 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
186 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 187 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
187 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 188 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
188 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 189 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
189 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 190 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
190 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 191 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
191 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 192 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
192 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 193 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
193 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 194 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
194 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 195 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
195 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 196 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
196 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 197 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
197 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 198 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
198 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 199 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
199 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 200 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
200 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 201 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
201 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 202 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
202 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 203 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
203 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 204 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
204 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 205 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
205 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 206 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
206 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 207 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
207 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 208 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
208 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 209 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
209 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 210 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
210 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 211 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
211 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 212 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
212 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 213 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
213 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 214, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
214 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 215 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
215 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 216 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
216 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 217 αποσύρεται.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 218 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
218 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 219 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
219 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 220, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
220 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 221 διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 222 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
222 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 223 διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία.
Για το άρθρο 224 διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία.
Για το άρθρο 225 διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία.
Για το άρθρο 226 διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία.
Για το άρθρο 227 διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία.
Για το άρθρο 228 διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία.
Για το άρθρο 229 διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία.
Για το άρθρο 230 διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 231, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
231 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1694 και ειδικό 265 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1694 και ειδικό 265 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1698 και ειδικό 268, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1698 και ειδικό 268 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1702 και ειδικό 271, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1702 και ειδικό 271 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1703 και ειδικό 272 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1703 και ειδικό 272 έγινε δεκτή ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1713 και ειδικό 279 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1713 και ειδικό 279 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1714 και ειδικό 280, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1714 και ειδικό 280 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1720 και ειδικό 284 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1720 και ειδικό 284 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1715 και ειδικό 281 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1715 και ειδικό 281 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 221 εψήφισαν συνολικά 97 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 50 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 47 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 221 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 223 εψήφισαν συνολικά 97 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 50 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 39 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 8 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 223 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 224 εψήφισαν συνολικά 97 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 50 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 39 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 8 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 224 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 225 εψήφισαν συνολικά 97 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 50 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 39 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν οκτώ 8 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 225 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 226 εψήφισαν συνολικά 97 Βουλευτές.
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Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 50 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 47 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 226 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 227 εψήφισαν συνολικά 97 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 50 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 47 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 227 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 228 εψήφισαν συνολικά 97 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 50 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 39 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 8 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 228 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 229 εψήφισαν συνολικά 97 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 50 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 39 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 8 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 229 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 230 εψήφισαν συνολικά 97 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 50 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 39 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 8 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 230 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ -ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ερωτάται το Τµήµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, επί των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Ρυθµίσεις ΦΠΑ
1. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’
248) αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι µεγαλύτερο από τον
οφειλόµενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά µεταφέρεται για έκπτωση σε επόµενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34, µε την επιφύλαξη των περί
παραγραφής διατάξεων.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται,
ως εξής:
«1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται µε βάση τις υποβαλλόµενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισµό σύµφωνα µε τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου,
εφόσον:
α) η έκπτωση αυτή είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από εκείνη
που είχε δικαίωµα να ενεργήσει ο υποκείµενος στο φόρο,
β) µετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν µεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό του
ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίµηµα ή ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισµός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης
δώρων µέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγµάτων τα οποία διατίθενται
για το σκοπό της επιχείρησης.»
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 33
του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο διακανονισµός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέµπτο (1/5)
του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα µε τις µεταβολές
του δικαιώµατος έκπτωσης.»
4. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 33 του

Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.
5. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου
3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο».
6. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται, ως εξής:
«i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν µεταφέρεται σε επόµενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση µεταφοράς
του η έκπτωση δεν κατέστη δυνατή ή,».
7. Η παρ. 11 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται.
8. Α. Το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις
1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου, για τις οποίες έχουν
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε
φορολογική περίοδο.
2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) Ένας ηµερολογιακός µήνας προκειµένου για υπόχρεους οι
οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων µε
βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και για το Δηµόσιο όταν
ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.
β) Ένα ηµερολογιακό τρίµηνο προκειµένου για υπόχρεους οι
οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων µε
βάση απλοποιηµένα λογιστικά πρότυπα ή για υπόχρεους, από
τους οποίους δεν απαιτείται τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
γ) Ένα ηµερολογιακό εξάµηνο προκειµένου για υπόχρεους οι
οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του
φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40.
δ) Ένα ηµερολογιακό έτος προκειµένου για υπόχρεους οι
οποίοι είναι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και
έκδοση στοιχείων σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
3. Δήλωση ΦΠΑ δεν υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δηλώνουν
ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, από το χρόνο
υποβολής σχετικής δήλωσης µεταβολής.
4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του µήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
Όταν ο υποκείµενος στο φόρο διακόπτει οριστικά τις εργασίες
της επιχείρησής του και µεταφέρει εκτός της χώρας την οικονοµική του δραστηριότητα, υποχρεούται κατά το χρόνο της διακοπής να υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις ΦΠΑ και να
καταβάλει τον οφειλόµενο φόρο. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ζητά κάθε αναγκαία πρόσθετη εγγύηση.
5. Εφηµεριδοπώλες, η δραστηριότητα των οποίων διέπεται
από τις διατάξεις του ν.δ. 2943/1954 (Α’ 181), µπορούν να µην
υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ, εφόσον επιλέξουν τη µη διενέργεια
έκπτωσης του φόρου εισροών. Η σχετική δήλωση επιλογής
υποβάλλεται µέσα σε τριάντα ηµέρες από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και δεν µπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας.
6. Η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι
θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο Δηµόσιο, αν είναι θετική µέχρι τριάντα (30) ευρώ µεταφέρεται για καταβολή στην επόµενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική
µεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34. Η υποχρέωση καταβολής
του οφειλόµενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
µήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσµία υποβολής της δήλωσης.
Ειδικά για εµπρόθεσµη δήλωση και µε την προϋπόθεση ότι το
οφειλόµενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, ο
υποκείµενος στο φόρο µπορεί να επιλέξει την καταβολή του
οφειλόµενου ποσού σε δύο (2) άτοκες ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται µέχρι
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την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα, από την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης.
7. Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών, ο υπόχρεος στο φόρο καταθέτει διασάφηση εισαγωγής ή άλλο τελωνειακό παραστατικό
έγγραφο στο τελωνείο εισαγωγής, σύµφωνα µε τις τελωνειακές
διατάξεις.
8. Ο υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά
πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης,
τα νοµικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και
οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαµβάνουν αγαθά
ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του
φόρου, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ µόνο για τις
φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν τις ως
άνω φορολογητέες πράξεις.
9. Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική
απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου, υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή ειδική δήλωση για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στην απόκτηση αυτή.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο µέχρι τη 10η του
επόµενου µήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη
απαιτητός και πάντως πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας
του µεταφορικού µέσου στο εσωτερικό της χώρας από την, κατά
περίπτωση, αρµόδια αρχή.
Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11,
στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε άλλο κράτος - µέλος.
Προκειµένου περί µεταφορικών µέσων, υπαγόµενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης, η ηµεροµηνία υποβολής της ειδικής αυτής
δήλωσης είναι εκείνη που προβλέπεται για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
10. Τα πρόσωπα που καθίστανται υποκείµενα στο φόρο από
περιστασιακή παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ, πριν από την άσκηση του
δικαιώµατος επιστροφής του φόρου, που προβλέπεται από το
άρθρο 34.
11. Η ειδική δήλωση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 36 ανακαλείται στις περιπτώσεις µαταίωσης του συµβολαίου, ύστερα από αίτηση του υποκειµένου η οποία υποβάλλεται
µε την ίδια αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισµού του
φόρου σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρα- γράφου 2 του
άρθρου 56.
12. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
µπορεί:
α) να ορίζεται µεγαλύτερη ή µικρότερη φορολογική περίοδος
η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του
ενός µηνός, ούτε µεγαλύτερη του ενός έτους για την υποβολή
της δήλωσης ΦΠΑ,
β) σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων
αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσµενών συµβάντων που επηρεάζουν φορολογούµενους, να χορηγείται διαφορετική προθεσµία
για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, ή παράταση της προθεσµίας
για την υποβολή της δήλωσης αυτής και των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 5 και των
παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 36, καθώς και διαφορετική
προθεσµία καταβολής του φόρου. Η απόφαση παράτασης υπογράφεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας και ισχύει από το χρόνο υπογραφής της.
γ) να ορίζεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και
της καταβολής του φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 4, το
ύψος της εγγύησης, οι προϋποθέσεις επιστροφής της, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
δ) να καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 5.»
Β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για πράξεις
που πραγµατοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής, εκτός από την
περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 και την παράγραφο 12 του άρ-
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θρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αντικαθίσταται µε τον παρόντα
νόµο. Ειδικά η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης
ΦΠΑ καταργείται για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν µετά
την 1 Ιανουαρίου 2014.
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3182/
2003 καταργείται.
10. Στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστίθεται
παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά
την έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α’ 63) και
60/2007 (Α’ 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι
κύριοι των έργων και υποκείµενοι στο φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείµενος που
εκτελεί τις εργασίες του προηγούµενου εδαφίου έχει δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και
υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για
την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.»
Άρθρο 2
Ρυθµίσεις σχετικά µε τον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας
1. Στο άρθρο 11 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013, Α’ 170), όπως ισχύει,
οι υφιστάµενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθµούνται ως παράγραφοι 5 και 6 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση
Αριθµού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειµενικά στοιχεία από τα οποία
υποδηλώνουν ότι ο φορολογούµενος έχει παύσει να ασκεί οικονοµική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει
δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του. Ο φορολογούµενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να αποδείξει
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.»
2. Στην υφιστάµενη παράγραφο 4 του άρθρου 11, η οποία
αναριθµείται ως παράγραφος 5, προστίθεται περίπτωση δ’ ως
εξής:
«δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου, τις συνέπειες της αναστολής και της απενεργοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παραγράφου 4.»
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 προστίθεται νέο εδάφιο,
ως εξής:
«Ειδικά για αιτήµατα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειµένους µη
εγκατεστηµένους στο εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη λήψη του
σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσµία παρατείνεται
µέχρι οκτώ (8) µήνες.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η
υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από
τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.»
5. Στην παράγραφο 27 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. (ν.
4174/2013 – Α’ 170) και µετά τη λέξη «2013» προστίθενται οι λέξεις «κατά το µέρος που οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί µε
τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα».
6. Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών της παρ.
2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, καθώς και τα έξοδα ιατρικής
και νοσοκοµειακής περίθαλψης της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, που αφορούν το οικονοµικό
έτος 2014, λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του φόρου
σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1α του ίδιου άρθρου
και νόµου, ακόµη και στην περίπτωση που συµπεριληφθούν σε
εκπρόθεσµες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος.
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Άρθρο 3
Οργανωτικές ρυθµίσεις Υπουργείου Οικονοµικών
1. Συστήνονται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις µόνιµου
προσωπικού στον υφιστάµενο κλάδο Εφοριακών της κατηγορίας ΠΕ (άρθρου 129 του π.δ. 284/1988- Α’ 128, όπως ισχύει), οι
οποίες προστίθενται και προσαυξάνουν τις οργανικές θέσεις
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών.
2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου Γ.2
της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85)
καταργείται.
3. H αληθής έννοια της υποπερίπτωσης ε’ της περίπτωσης 2
της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) είναι: «ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού
Χηµείου του Κράτους και Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτού.»
Άρθρο 4
Ρυθµίσεις σχετικά µε το Δελτίο Ατοµικής
και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α’ 103),
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στοιχεία του Δελτίου Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
(ΔΑΥΚ) του υπαλλήλου, µπορούν να µεταφέρονται από τη Γενική
Διεύθυνση Συντάξεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας,
επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων, µέσω διαδικτύου, εφόσον ο υπάλληλος έχει ασφαλιστικό χρόνο και στους φορείς αυτούς. Η µεταφορά αυτή διενεργείται µε τη χρήση ηλεκτρονικής Υπηρεσίας
που θα παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ).»
Άρθρο 5
Τροποποιήσεις των νόµων 3492/2006, 4151/2013
και 4254/2014
1. (α) Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 (Α’ 210) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων λειτουργούν δεκατρία (13) Περιφερειακά Γραφεία Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου σε επίπεδο µη Αυτοτελούς Γραφείου, στις αντίστοιχες
έδρες των περιφερειών της χώρας και υπάγονται απευθείας στον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης. Τα εν λόγω γραφεία στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων Οικονοµικών Επιθεωρητών και Δηµοσιονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των
Περιφερειακών Γραφείων Δηµοσιονοµικού Ελέγχου.»
(β) Το άρθρο 9 του ν. 3492/2006 καταργείται.
(γ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3492/
2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(ΓΔΔΕ) Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και αποτελείται από τον προϊστάµενο της ΓΔΔΕ ως Πρόεδρο, τους
προϊσταµένους των Διευθύνσεων: (i) Ελέγχου Υπουργείων,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, (ii) Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ.Ε.Κ.Ο.,
Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων, (iii) Υποστήριξης και Επικοινωνίας,
(iv) Εκτάκτων Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και (v) Συντονισµού και
Ελέγχου Εφαρµογής των Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων καθώς
και δύο (2) πρόσωπα από το δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα που διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα ελέγχου δαπανών και συστηµάτων
διαχείρισης. Με την ίδια ή όµοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη της ΕΣΕΛ και η γραµµατεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων και
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που αφορά στη λειτουργία της. Ανάλογα µε το θέµα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της ΕΣΕΛ είναι
ο καθ’ ύλην αρµόδιος Προϊστάµενος εκ των µελών, ο οποίος µετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου της

Επιτροπής προεδρεύει ο αναπληρωτής αυτού και αντ’ αυτού µετέχει ως τακτικό µέλος ο αναπληρωτής του.»
(δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3492/2006, προστίθεται
εδάφιο ε’ ως εξής:
«ε) σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν
έχουν εξοφληθεί, η διαπίστωση της εισαγωγής ή µη στην ΔΟΥ ή
στο Τελωνείο του ποσού που αναγράφεται σε αυτά ενώ σε περίπτωση απώλειας γραµµατίων, χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων
τίτλων πληρωµής, πριν την εξόφλησή τους, η διαπίστωση της µη
εξόφλησης αυτών, προκειµένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών,
καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηµατικών ενταλµάτων ή
άλλων τίτλων πληρωµής µετά την εξόφληση αυτών, προκειµένου
να εκδοθεί αντίγραφο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.»
(ε) Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 προστίθεται
παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Μέχρι τη σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου που
προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του ν.
3492/2006, οι αρµοδιότητες της παραγράφου 4 ασκούνται από
υπαλλήλους του κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών, στους οποίους ανατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα
από εισήγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών.»
(στ) Στο τέλος της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 τίθεται κόµµα και προστίθεται η
φράση «εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο».
2. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 12 του
ν. 4151/2013 (Α’ 103), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι διορίζονται για
πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στις Γενικές Διευθύνσεις Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και
Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο
Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, µπορεί µε
απόφαση των Προϊσταµένων των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων, να διενεργούν ελέγχους αρµοδιότητας αυτών αντιστοίχως.»
3. (α) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) η φράση «του στοιχείου β’ του
άρθρου 1 του π.δ. 24/2008 (Α’ 48)» αντικαθίσταται µε τη φράση
«Εκτάκτων Δηµοσιονοµικών Ελέγχων».
(β) Στο τέλος της διάταξης της περίπτωσης γ’ της υποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι υπηρετούντες στις εν λόγω οργανικές θέσεις διενεργούν
τους αναφερόµενους στο άρθρο 13 του ν.4151/2013 (Α’ 103)
ελέγχους και εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ µη εφαρµοζοµένων των
διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ίδιου νόµου.»
Άρθρο 6
Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για
εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών τους
1. Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό αποκλειστικά και
µόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται, οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηµατοδότησης των
φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου θέµα.
Άρθρο 7
Δηµόσια Προσφορά και Ενηµερωτικό Δελτίο
1. Στο άρθρο 24 του ν. 3401/2005 (Α’ 257), προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, που έχουν ως εξής:
«3. Απαγορεύεται η από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµόσια
προσφορά ή διενέργεια, µε οποιονδήποτε τρόπο, διαφηµίσεων,
γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων, προς σκοπό την
προσέλκυση του κοινού για επένδυση χρηµατικών ποσών σε
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κάθε είδους κινητές αξίες, κατά την έννοια της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, εκτός εάν προηγουµένως,
στις µεν περιπτώσεις που οι δηµόσιες προσφορές για κινητές
αξίες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, έχει
χορηγηθεί έγκριση ενηµερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως κάθε φορά ισχύει, σε κάθε δε άλλη
περίπτωση µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 και 4
του παρόντος νόµου έχει καταρτισθεί και δηµοσιοποιηθεί πληροφοριακό δελτίο, το οποίο να περιέχει τα προβλεπόµενα από
την απόφαση της παραγράφου 5 άρθρου 1 του παρόντος νόµου,
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, στοιχεία και πληροφορίες. Το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
εκτός των περιπτώσεων που οι κινητές αξίες εισάγονται προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή εντάσσονται σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, οπότε το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από το
διαχειριστή της οργανωµένη αγοράς ή του πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης, κατά περίπτωση.
4. Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει την απαγόρευση του άρθρου 3 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τιµωρείται
µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Από την
έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης καταργείται το άρθρο 10
του ν. 876/1979 (Α’ 48).»
2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 8 του ν. 3461/2006
(Α’ 106) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως διαδικασία αποκρατικοποίησης για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοείται και η πώληση κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002 ή του ν. 3986/2011.»
Άρθρο 8
Τροποποίηση του ν. 2778/1999
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 (Α’
295) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ σε µετοχές εταιριών των περιπτώσεων δ’ και ε’ αφορούν και σε υπό σύσταση εταιρίες, υπό την
προϋπόθεση ότι τα διαθέσιµα των εν λόγω υπό σύσταση εταιριών θα έχουν επενδυθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εν λόγω
περιπτώσεις εντός χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών
από την ηµεροµηνία επένδυσης της ΑΕΕΑΠ. Για τις επενδύσεις
των υπό σύσταση εταιριών παρατίθεται αναλυτική αναφορά στην
εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.»
2. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 2778/1999
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η λήψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και η παροχή
πιστώσεων σε αυτήν, για ποσά τα οποία, στο σύνολό τους, δεν
θα υπερβαίνουν το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ενεργητικού της. Τηρουµένου του ορίου του πρώτου εδαφίου, στην
περίπτωση που οι οντότητες των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’
της παραγράφου 3 του άρθρου 22, στις οποίες έχει επενδύσει η
ΑΕΕΑΠ, έχουν λάβει δάνεια και πιστώσεις, το όριο του πρώτου
εδαφίου υπολογίζεται και επί του ενεργητικού της ενοποιηµένης
οικονοµικής κατάστασης της ΑΕΕΑΠ. Το σύνολο των δανείων
που λαµβάνονται για την αποπεράτωση ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ή
των ακινήτων των οντοτήτων των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ και
των υποπεριπτώσεων ββ’ και γγ’ της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσοστό που αναγράφεται στο πρόγραµµα της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επιτρεπόµενου δανεισµού συµπεριλαµβάνονται και τα δικαιώµατα από χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 22.
Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται η ΑΕΕΑΠ να συστήνει θυγατρική µε
µοναδικό σκοπό τη λήψη δανείων και τη χρήση των δανειακών
κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση της ΑΕΕΑΠ ή/και των οντοτήτων των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22.
2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων που λαµβάνει η ΑΕΕΑΠ επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί των κινητών
ή ακινήτων της ΑΕΕΑΠ.
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3. Η ΑΕΕΑΠ µπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαµβάνει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιµοποιήσει για τις
λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό
(10%) της αξίας του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΕΑΠ
µειουµένων κατά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα. Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της παραγράφου 1.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται και
προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«3. Μετά την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των µετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωµένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος νόµου, και υπό την προϋπόθεση της πραγµατοποίησης της εισαγωγής, απαγορεύεται
περαιτέρω η µεταβίβαση προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που ανήκουν
σε:
α) µετόχους της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µέσω
συνδεδεµένων προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5
του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή µέσω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την έννοια της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό (5%) του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ και
β) µέλη του διοικητικού της συµβουλίου, γενικούς διευθυντές
ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς τους µέχρι και τρίτου
βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, καθώς και σε ελεγχόµενα
από αυτούς, κατά την ανωτέρω έννοια, νοµικά πρόσωπα.
4. α) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαµβάνει την
εισφορά ακινήτων στην ΑΕΕΑΠ κατά το στάδιο σύστασης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιείται έως και την
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των µετοχών της ΑΕΕΑΠ σε
οργανωµένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
β) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαµβάνει τη µεταβίβαση ακινήτων προς την ΑΕΕΑΠ ή την εισφορά τους σε
αυτήν εφόσον ο µεταβιβάζων είναι νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει
στην παράγραφο 3α ανωτέρω και εφόσον πληρούνται σωρευτικά
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Η αξία των µεταβιβαζόµενων ακινήτων, σε ετήσια βάση,
δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύσεων της
ΑΕΕΑΠ.
ββ) Διενεργείται αποτίµηση του µεταβιβαζόµενου ακινήτου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του
κ.ν.
2190/1920, η δε έκθεση αποτίµησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του
κ.ν. 2190/1920 και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας την ίδια ηµεροµηνία µε
τη δηµοσίευση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης της επόµενης υποπερίπτωσης.
γγ) Λαµβάνεται προ της µεταβίβασης ειδική άδεια της γενικής
συνέλευσης, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον
τριών τετάρτων (3/4) των µετόχων που παρευρίσκονται, εξαιρουµένου του µετόχου στον οποίο ανήκει το µεταβιβαζόµενο ακίνητο
ή µετόχου µε τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου, κατά την έννοια
του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, µε το µέτοχο στον οποίο
ανήκει το µεταβιβαζόµενο ακίνητο.»
Άρθρο 9
Ρυθµίσεις για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/73/ΕΕ
και 2011/61/ΕΕ
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3401/2005 (Α’ 257) προστίθεται περίπτωση ι’ ως εξής:
«ι) διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για να διαπιστώσει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.»
2. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
η’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/ 2007 (Α’ 91), τροποποιείται ως εξής:
«όταν ο εκδότης έχει συσταθεί στην Ένωση, το κράτος - µέλος
στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4209/2013 (Α’ 253) αντικα-
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θίσταται ως εξής:
«2. Το άρθρο 35 και τα άρθρα 37 έως 40 ισχύουν µετά την
έναρξη ισχύος της πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 67 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ.»
Άρθρο 10
1. Η ισχύς της Αριθ/Γ.Δ.Ο.Π. 0000584 ΕΞ2014/ 12.5.2014 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών, (ΦΕΚ τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα 304), αρχίζει από τις 17.2.2012 και
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
έτους 2014.
2. Η ισχύς της κοινής απόφασης 23/674/14.2.2014 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (Β’ 1617/ 19.6.2014), ανατρέχει
στο χρόνο λήψης της, δηλαδή στις 14.2.2014. Πράξεις και ενέργειες της επιτροπής εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τις
14.2.2014 µέχρι και τις 17.4.2014 θεωρούνται νόµιµες.
3. Η ισχύς της κοινής απόφασης 5/679/17.4.2014 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος, (Β’ 1617/19.6.2014), ανατρέχει στο
χρόνο λήψης της, δηλαδή στις 17.4.2014. Πράξεις και ενέργειες
της επιτροπής εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τις 17.4.2014
µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, θεωρούνται νόµιµες.
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3606/2007, (Α’
195), προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Εξετάσεων που είναι
αρµόδια για τη διατύπωση των θεµάτων των εξετάσεων και την
εποπτεία της διενέργειας αυτών. Με την ίδια Απόφαση ορίζεται
και η αµοιβή της Επιτροπής Εξετάσεων που βαρύνει τους προϋπολογισµούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας
της Ελλάδος.»
Άρθρο 11
Χάραξη αιγιαλού – παραλίας
1.α. Το άρθρο 4 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 4
Καθορισµός αιγιαλού
1. Η οριογραµµή του αιγιαλού χαράσσεται µε κόκκινο χρώµα
στους έγχρωµους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας µε υψοµετρική
πληροφορία, κλίµακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών
2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον
300 µέτρων από την ακτογραµµή (εφεξής «υπόβαθρα»). Τα υπόβαθρα παρήχθησαν για την εταιρεία Εθνικό Κτηµατολόγιο και
Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.), δυνάµει του έργου µε τίτλο
«Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών µοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model) για χάραξη αιγιαλού», είναι
εξαρτηµένα από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς
1987 και φέρουν χαραγµένη επ’αυτών «προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού», βάσει φωτοερµηνείας.
2. Τα υπόβαθρα παραδίδονται από την αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, συνοδευόµενα από τεχνική
έκθεση για τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν
κατά τον καθορισµό, επί των υποβάθρων, της προκαταρκτικής
οριογραµµής του αιγιαλού από την ΕΚΧΑ Α.Ε.. Εν συνεχεία, τα
υπόβαθρα µε την επ’αυτών προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού,
η τεχνική έκθεση και το ψηφιακό µοντέλο εδάφους διαβιβάζονται
στις αρµόδιες κατά τόπο Κτηµατικές Υπηρεσίες, καθώς και στο
Γ.Ε.ΕΘ.Α., µε την υποχρέωση:
α) Μέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήψη τους, το

Γ.Ε.ΕΘ.Α. υποδεικνύει στις Κτηµατικές Υπηρεσίες τα τµήµατα
της οριογραµµής που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 17 και τα υπόβαθρα των οποίων πρέπει να εξαιρεθούν από
την ανάρτηση για λόγους εθνικής ασφάλειας.
β) Εντός της ίδιας προθεσµίας, οι Κτηµατικές Υπηρεσίες υποχρεούνται:
Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού στις
περιοχές που υφίσταται εγκεκριµένη οριογραµµή αιγιαλού και
να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριµένες οριογραµµές παραλίας και παλαιού
αιγιαλού, εφόσον υπάρχουν. Αν η εγκεκριµένη οριογραµµή αιγιαλού εντοπίζεται στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική.
γ) Εντός προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών από τη λήψη τους, οι
Κτηµατικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγξουν την υπόλοιπη
προκαταρκτική οριογραµµή και να υποβάλουν πρόταση για την
τελική οριογραµµή σε περιπτώσεις εµφανώς εσφαλµένης προκαταρκτικής οριογραµµής και για να αντιµετωπισθούν ασυνέχειες µεταξύ της ήδη εγκεκριµένης και της προκαταρκτικής
οριογραµµής.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της περίπτωσης β’, τα
υπόβαθρα µε την επ’αυτών γραµµή αιγιαλού, προκαταρκτική και
οριστική, και η τεχνική έκθεση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονοµικών για ενηµέρωση του κοινού, εξαιρουµένων των τµηµάτων που έχει υποδείξει το Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Ο έλεγχος
των Κτηµατικών Υπηρεσιών διενεργείται βάσει των κριτηρίων του
άρθρου 9.
3. Οι προτάσεις των Κτηµατικών Υπηρεσιών υποβάλλονται
στις κατά τόπον αρµόδιες Επιτροπές του άρθρου 3, οι οποίες
αποφαίνονται για την αποδοχή τους. Τα υπόβαθρα µε την προτεινόµενη οριογραµµή, η τεχνική έκθεση και οι εκθέσεις των Επιτροπών αποστέλλονται απευθείας στους αρµόδιους κατά τόπον
Γενικούς Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, για την
έκδοση απόφασης επικύρωσης της οριστικής οριογραµµής αιγιαλού στην περιφέρεια αρµοδιότητάς τους. Μετά το πέρας της
ως άνω διαδικασίας ο φάκελος επιστρέφεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Η απόφαση καθορισµού της οριστικής οριογραµµής αιγιαλού, στην οποία γίνεται µνεία της ιστοσελίδας
στην οποία αναρτώνται τα συνοδευτικά της στοιχεία κατά την παράγραφο 5, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
επέχει θέση µεταγραφής στα βιβλία µεταγραφών.
4. Οι αποφάσεις καθορισµού της οριστικής οριογραµµής αιγιαλού, τα τεχνικά στοιχεία και τα υπόβαθρα αναρτώνται µόνιµα
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών για ενηµέρωση
του κοινού. Σχετική ανακοίνωση για την ανάρτηση τοιχοκολλάται
στους χώρους ανακοινώσεων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
των Περιφερειών και των παράκτιων Δήµων. Αν εξαιρεθούν από
την ανάρτηση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, συγκεκριµένα
υπόβαθρα, οι έχοντες έννοµο συµφέρον µπορούν να λαµβάνουν
γνώση της οριστικής οριογραµµής από την αρµόδια Κτηµατική
Υπηρεσία. Μνεία για την εξαίρεση υποβάθρων από την ανάρτηση
γίνεται στην απόφαση καθορισµού της οριστικής οριογραµµής
αιγιαλού και στην ανακοίνωση της ανάρτησης.
5. Με την τήρηση των όρων δηµοσιότητας των παραγράφων
3 και 4 ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισµού του αιγιαλού
και συνάγεται τεκµήριο ότι οι ενδιαφερόµενοι έλαβαν γνώση
σχετικά µε τη χάραξη και την ακριβή θέση της οριογραµµής του
αιγιαλού, µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. Τυχόν πληµµέλειες των διαδικασιών δηµοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος
της διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού. Για την οριστικοποίηση της οριογραµµής ενηµερώνεται η εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι
έχοντες έννοµο συµφέρον µπορούν να ζητήσουν τον επανακαθορισµό του αιγιαλού κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α.
6. Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται, για λόγους εθνικής
ασφάλειας, η ανάρτηση υποβάθρων ή όταν δεν περιλαµβάνονται
τµήµατα της ακτογραµµής σε υπόβαθρα, η οριστική οριογραµµή
αιγιαλού καθορίζεται από την Επιτροπή, µε βάση τα κριτήρια του
άρθρου 9, επί κτηµατογραφικού υψοµετρικού διαγράµµατος κλίµακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτηµένου από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987, στο οποίο αποτυπώνονται τα
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όρια των ιδιοκτησιών και αναγράφονται οι εικαζόµενοι ιδιοκτήτες. Το διάγραµµα περιλαµβάνει µήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) µέτρων ή και µεγαλύτερο αν το τµήµα που
αποµένει µέχρι το επόµενο καθορισµένο τµήµα δεν υπερβαίνει
τα διακόσια (200) µέτρα, εκτός αν τούτο προσκρούει σε τεχνικούς και φυσικούς περιορισµούς, ειδικώς αιτιολογηµένους. Όταν
το διάγραµµα συντάσσεται από ιδιώτη, θεωρείται από µηχανικό
της Κτηµατικής Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας.
Η έκθεση της Επιτροπής και το διάγραµµα καθορισµού της
οριστικής οριογραµµής του αιγιαλού επικυρώνονται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλονται
για ενηµέρωση στην εταιρεία Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. ή στο οικείο Υποθηκοφυλακείο κατά περίπτωση.
7. Αν µετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µηνών από τη λήψη
των σχετικών στοιχείων από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία
κατά την παράγραφο 2, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραµµή αιγιαλού από την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 3, η προκαταρκτική οριογραµµή θεωρείται οριστική και
εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µέσα σε ένα µήνα από
την εκπνοή της προθεσµίας. Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους δηµοσιότητας των παραγράφων 3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6
εφαρµόζονται αναλόγως.
8. Αιτήµατα καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον κατατίθενται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να τα εισάγει στην
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστική οριογραµµή αιγιαλού σε
µήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) µέτρων είτε επί
υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη της παραγράφου 1 του άρθρου 4
είτε επί τοπογραφικού διαγράµµατος της παραγράφου 6. Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε τρεις µήνες από την
υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η προκαταρκτική γραµµή αιγιαλού, για την περιοχή που
αφορά η αίτηση, θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί τούτου
διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µέσα σε ένα µήνα από την εκπνοή της προθεσµίας. Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά
υπόβαθρα υποβάλλονται στη δηµοσιότητα των παραγράφων 3
και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρµόζονται αναλόγως.»
β. Η παράδοση των υποβάθρων και της τεχνικής έκθεσης από
την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών και στο ΓΕΕΘΑ πραγµατοποιείται εντός ενός µηνός
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Το άρθρο 6 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Καθορισµός παλαιού αιγιαλού
1. Οι παλαιοί αιγιαλοί καθορίζονται µε χάραξη οριογραµµής
γαλάζιου χρώµατος στα υπόβαθρα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 από την Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Η
ύπαρξη παλαιού αιγιαλού εξετάζεται από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αίτησης προς την Κτηµατική Υπηρεσία
για καθορισµό παραλίας σύµφωνα µε το άρθρο 7.
2. Η Επιτροπή καθορίζει την παλαιά θέση του αιγιαλού που
υπήρχε µέχρι το έτος 1884, αν υφίστανται κατοχές ιδιωτών,
αλλά και προγενέστερα, αν δεν υπάρχουν τέτοιες κατοχές, εφόσον η θέση του παλαιού αιγιαλού προκύπτει από ενδείξεις επί
του εδάφους ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εξαιρουµένων των
µαρτυρικών καταθέσεων.
3. Η Επιτροπή επίσης αναζητά και συνεκτιµά όλα τα απαιτούµενα για την ακριβή οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού στοιχεία
τα οποία και παραθέτει στην έκθεσή της, ιδίως φυσικές ενδείξεις
(όπως το αµµώδες, ελώδες ή βαλτώδες εκτάσεων συνεχόµενων
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του αιγιαλού), αεροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράµµατα διαφόρων ετών γεωλογικές µελέτες.
4. Τα υπόβαθρα µε την οριοθετηµένη από την Επιτροπή
γραµµή του παλαιού αιγιαλού, συνοδευόµενα από τη σχετική
τεχνική έκθεση, δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του
παρόντος.»
3. Στο άρθρο 7 του ν. 2971/2001 επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:
α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 καθορίζει τη ζώνη παραλίας,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της
παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η ζώνη παραλίας καθορίζεται από
την Επιτροπή µε χάραξη οριογραµµής κίτρινου χρώµατος στα
υπόβαθρα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αυτεπάγγελτα ή
κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφεροµένου στην Κτηµατική Υπηρεσία. Αιτήµατα καθορισµού οριογραµµής παραλίας εισάγονται
από την Κτηµατική Υπηρεσία στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση
και η σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο σε δύο µήνες
από την υποβολή τους. Η έκθεση περιέχει ειδική αιτιολογία για
την ανάγκη καθορισµού ζώνης παραλίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1, και επικυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η απόφαση, η
έκθεση και τα υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους δηµοσιότητας των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 4.»
β. Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «της απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών που επικυρώνει την έκθεση και το διάγραµµα του
αιγιαλού και παραλίας κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 5» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης που επικυρώνει την έκθεση
της Επιτροπής».
γ. Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «Από τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Από τη δηµοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης».
4. Μετά το άρθρο 7 του ν. 2971/2001 προστίθεται άρθρο 7Α
ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Επανακαθορισµός αιγιαλού, παραλίας
και παλαιού αιγιαλού
1. Σε περίπτωση εσφαλµένου καθορισµού της οριογραµµής
αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού αιγιαλού, καθώς και µεταβολής
της ακτογραµµής λόγω νόµιµων τεχνικών έργων ή φυσικών αιτίων, επιτρέπεται ο επανακαθορισµός από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου και
προσκόµισης εκ µέρους του φακέλου µε πλήρη στοιχεία που να
αποδεικνύουν το σφάλµα του πρώτου καθορισµού στην αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία. Για τον επανακαθορισµό εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 4, του άρθρου
6, του άρθρου 7 και του άρθρου 9.
2. Ο επανακαθορισµός της παραλίας, εφόσον συνεπάγεται
µείωση της ζώνης παραλίας που είχε αρχικώς καθορισθεί επιτρέπεται µόνο αν δεν έχει συντελεσθεί η σχετική αναγκαστική
απαλλοτρίωση.»
5. Το άρθρο 5 του ν. 2971/2001 καταργείται πλην της παραγράφου 4 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9, το
οποίο προστίθεται ως παράγραφος 3 στο νέο άρθρο 7Α.
6. Από την ανάρτηση των υποβάθρων κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπου, κατά τις
διατάξεις του ν. 2971/2001, απαιτείται υποβολή τοπογραφικού
διαγράµµατος ή διαγράµµατος αιγιαλού ή διαγράµµατος καθορισµού του αιγιαλού ή γίνεται αναφορά σε τέτοιο διάγραµµα,
αυτό αντικαθίσταται από τα οικεία υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001.
7. Εκκρεµείς διαδικασίες καθορισµού αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης, που έχουν ξεκινήσει µετά από αίτηµα ενδιαφεροµένου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, πράξη της Επιτροπής
του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 µε την οποία καθορίζεται η οριο-

2054

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

γραµµή αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, µπορούν, µετά από γραπτή δήλωση του αιτούντος, υποβαλλόµενη
στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία εντός ενός µήνα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, να ολοκληρώνονται είτε κατά τις διατάξεις
του ν. 2971/2001, όπως αυτός ίσχυε µέχρι την τροποποίησή του
µε το παρόν άρθρο, είτε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1
έως 6 του παρόντος άρθρου. Αν επιλεγεί η διαδικασία του ν.
2971/2001, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε το παρόν
άρθρο, και ο καθορισµός της οριογραµµής αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, και παρόχθιας ζώνης δεν έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα
(12) µηνών από την υποβολή της δήλωσης του αιτούντος κατά
το προηγούµενο εδάφιο, εφαρµόζονται αναλογικά τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001,
όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
Οι λοιπές εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, διαδικασίες καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης ολοκληρώνονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12
Τροποποίηση του ν.4224/2013, θέµατα Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι οφειλέτες δεν επιβαρύνονται από τους δανειστές µε οποιαδήποτε χρέωση σε σχέση µε την εξέταση των αιτηµάτων τους
για υπαγωγή στις διατάξεις του Κώδικα, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ρυθµίσεων και εν γένει τις υπηρεσίες που
αφορούν στην εφαρµογή του Κώδικα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνουν τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του
άρθρου 3 παρ. 1 σηµείο 22 του ν. 4261/2014 (Α’ 107/5.5.2014).»
2. Στο άρθρο 1 του ν. 4224/2013 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγχει: α) τον
τρόπο εφαρµογής του Κώδικα Δεοντολογίας και β) την πλήρη
και αποτελεσµατική θέσπιση συστηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να απαιτεί από τους δανειστές τη λήψη των απαραίτητων
κατά την κρίση της διορθωτικών µέτρων και να επιβάλει τις κατά
το νόµο και το Καταστατικό της (άρθρο 55Α) κυρώσεις: α) σε περίπτωση συστηµατικής µη εφαρµογής του Κώδικα Δεοντολογίας
και β) στις περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναµιών των συστηµάτων.
Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιλαµβάνεται
της επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ δανειστών
και οφειλετών από την εφαρµογή του Κώδικα Δεοντολογίας.»
3. Κατά την εκτέλεση τραπεζικών εργασιών του εµπορικού
κλάδου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται ο
υπόλογος διαχειριστής να εκδίδει και τα παραστατικά δοσοληψιών των τραπεζικών εργασιών. Οι όροι, οι διαδικασίες ελέγχου
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών αυτών θα καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις του
παρόντος καταργείται.
Άρθρο 13
ΤΕΑΔΥ, τροποποίηση του ν. 1892/1990
1. Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλήλων που
παρακρατήθηκαν, σε µηνιαία βάση, από την καταβαλλόµενη σε
κάθε δικαιούχο αποζηµίωση ΔΙΒΕΕΤ, για τη χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος, κατατίθενται σε λογαριασµό του Υπουργείου
Οικονοµικών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο
«Ειδικός Λογαριασµός Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών»
και αφορούν αποκλειστικά πρώην δικαιούχους ΔΙΒΕΕΤ.
Στο λογαριασµό αυτό συγκεντρώνονται:
α) Το χρηµατικό υπόλοιπο του λογαριασµού «ΤΕΑΔΥ – Ειδικός
Λογαριασµός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε» που τηρούσε το ΤΕΑΔΥ

στην Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Το χρηµατικό υπόλοιπο του λογαριασµού που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο «Ε.Δ. Υπουργείο Οικονοµικών –
Εισφορές από ΔΙΒΕΕΤ 1/7/2001-31/7/2004–Πρόσθετο Μέρισµα».
γ) Το χρηµατικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης για το
χρονικό διάστηµα διαχείρισης του λογαριασµού από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους δυνάµει της αρ. οικ. 2/42423/Α0024/
10.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.
Μετά την κατάθεση των ανωτέρω ποσών, ο ανωτέρω ειδικός
λογαριασµός τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση δεδοµένου ότι
δεν διενεργούνται επιπλέον παρακρατήσεις εισφορών δυνάµει
της παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4024/2011.
Οι παρακρατηθείσες κατά τα ανωτέρω εισφορές επιστρέφονται και καταβάλλονται εφάπαξ αποµειωµένες αναλογικά προς
τους δικαιούχους, κατόπιν της σύµφωνης γνώµης τους, και υπό
τον όρο της ρητής παραίτησής τους από οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση επιστροφής ποσών από την ίδια αιτία. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των
προς επιστροφή παρακρατηθεισών εισφορών στη βάση της αναλογικότητας, η διαδικασία επιστροφής τους στους δικαιούχους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θέµα.
2. Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) προστίθεται νέα
παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Ειδικώς για δικαιοπραξίες που συνάπτονται για τους σκοπούς του ν. 3986/2011 (Α’ 152) µεταξύ νοµικών προσώπων µε
έδρα εκτός των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και του ΤΑΙΠΕΔ και
αφορούν ή περιλαµβάνουν ακίνητα σε παραµεθόριες περιοχές
ή µετοχές ή µερίδια εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους
ακίνητα στις περιοχές αυτές, η απαγόρευση της παραγράφου 1
του άρθρου 25 αίρεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία αφορά στο σύνολο των ως άνω ακινήτων ή µετοχών
ή µεριδίων που αποτελούν αντικείµενο της εκάστοτε δικαιοπραξίας.»
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 14
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους Β’ θεσπίζουν κανόνες
σχετικά:
α) Με τις διαδικασίες προγραµµατισµού, σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων µε αντικείµενο την κατασκευή έργων,
την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή τη διενέργεια
διαγωνισµών µελετών.
β) Με την έννοµη προστασία κατά την εφαρµογή του Μέρους
Β’ του παρόντος.
γ) Με το συντονισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται σε
όλες τις δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή ανώτερη
του χρηµατικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23, µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 139.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται και
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στη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων από
αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18.
4. Το παρόν Μέρος Β’ εφαρµόζεται σε:
α) Αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 18 και
αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 19, καθώς και
σε κεντρικές αρχές προµηθειών κατά την έννοια του άρθρου 20.
β) Σε φορείς άλλους από αυτούς της προηγούµενης περίπτωσης, εφόσον τούτο προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις που
διέπουν τη λειτουργία του φορέα αυτού.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 38, 40 έως 133, 139 και 179
έως 201 του Μέρους Β’ του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και
κατά τη διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων σηµβάσεων υπηρεσιών,
µελετών και έργων του ν. 3389/2005 «Συµπράξεις Δηµοσίου και
Ιδιωτικού Τοµέα» (Α’232), οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται
συµπληρωµατικά, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις ανωτέρω διατάξεις.
6. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποτελούν προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις:
α) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών» (L 134), όπως ισχύει,
β) της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών»
που δηµοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 134), όπως ισχύει,
γ) της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί δηµοσίων συµβάσεων (ΕΕ L 257/1/10/2005),
δ) της Οδηγίας 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 για την διόρθωση της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»
(L 323),
ε) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και της Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335).
Άρθρο 15
Ορισµοί
(άρθρο 1 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
άρθρο 1 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρµόζονται
οι ορισµοί που παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 26.
2. α) «Δηµόσιες συµβάσεις» είναι συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων και µίας ή περισσότερων αναθετουσών
αρχών / αναθετόντων φορέων και έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών
κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου.
β) «Δηµόσιες συµβάσεις έργων» είναι δηµόσιες συµβάσεις που
έχουν ως αντικείµενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν µία από τις δραστηριότητες ενός έργου που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του
Προσαρτήµατος Α’ και το Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος
Β’ είτε ακόµη την πραγµατοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, ενός
έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόµενες από
την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα ανάγκες. Ως «έργο»,
νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή
εργασιών πολιτικού µηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό
καθαυτό µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία.
γ) «Δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» είναι δηµόσιες συµβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β’, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη
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µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων.
Δηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο την προµήθεια
προϊόντων και καλύπτει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «δηµόσια σύµβαση προµηθειών».
δ) «Δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών» είναι δηµόσιες συµβάσεις, πλην των δηµόσιων συµβάσεων έργων ή προµηθειών, οι
οποίες έχουν ως αντικείµενο την παροχή των υπηρεσιών που
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Προσαρτήµατος Α’ και το
Παράρτηµα XVII του Προσαρτήµατος Β’.
Δηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο ταυτοχρόνως
προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ του
Προσαρτήµατος Α’ και το Παράρτηµα XVII του Προσαρτήµατος
Β’, θεωρείται ως «δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία
των συγκεκριµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαµβάνονται στη σύµβαση.
Δηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο υπηρεσίες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Προσαρτήµατος Α’ και το
Παράρτηµα XVII του Προσαρτήµατος Β’ και η οποία δεν περιλαµβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι
του Προσαρτήµατος Α’ και το Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Β’, παρά µόνο παρεµπιπτόντως, σε σχέση µε το κύριο αντικείµενο της σύµβασης, θεωρείται ως δηµόσια σύµβαση
υπηρεσιών.
3. «Σύµβαση παραχώρησης δηµοσίων έργων» είναι µία σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µία δηµόσια σύµβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό
αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωµα αυτό, σε συνδυασµό µε
καταβολή αµοιβής.
4. «Σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι µία σύµβαση η
οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µία δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε
την καταβολή αµοιβής.
5. «Συµφωνία - πλαίσιο» είναι µία συµφωνία που συνάπτεται
µεταξύ µίας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η
οποία αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων που διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά στις τιµές, και, ενδεχοµένως,
τις προβλεπόµενες ποσότητες.
6. «Δυναµικό σύστηµα αγορών» είναι µία καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας
τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν
τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής /αναθέτοντος φορέα και
είναι περιορισµένη χρονικά και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκειά της
σε κάθε οικονοµικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής
και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.
7. «Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός» είναι µια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό µηχανισµό παρουσίασης νέων, µειωµένων τιµών ή/και νέων αξιών, όσον αφορά
ορισµένα στοιχεία των προσφορών, και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική, πλήρη αξιολόγηση των προσφορών,
επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατες µεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών
ή έργων οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευµατικού
δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων, δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
8. «Εργολήπτης», «προµηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών»
είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας του δηµοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισµών, που προσφέρει, αντιστοίχως, την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.
Οι έννοιες «εργολήπτης», «προµηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» αναφέρονται υπό τον όρο «οικονοµικός φορέας».
Ο οικονοµικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει ζητήσει να του αποστα-
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λεί πρόσκληση συµµετοχής σε διαδικασία κλειστή ή µε διαπραγµάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο, αναφέρεται ως «υποψήφιος».
9. «Αναθέτουσες αρχές» είναι οι αρχές που καθορίζονται στο
άρθρο 18 του παρόντος.
10. «Αναθέτοντες φορείς» είναι οι φορείς που καθορίζονται
στο άρθρο 19 του παρόντος.
11. Ο όρος «Αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς» αναφέρεται στις αναθέτουσες αρχές της παραγράφου 9 και τους
αναθέτοντες φορείς της παραγράφου 10.
12. «Κεντρική αρχή προµηθειών » είναι η αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 20.
13. α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο
των οποίων κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί
να υποβάλει προσφορά.
β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις οποίες
κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει,
αλλά στο πλαίσιο των οποίων µόνον οι οικονοµικοί φορείς που
έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα
φορέα µπορούν να υποβάλουν προσφορά.
γ) «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία, στην οποία
κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει, και
στην οποία η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας διεξάγει διάλογο µε τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία
αυτή, προκειµένου να βρεθούν µία ή περισσότερες λύσεις που
θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της/του, και βάσει
της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν προσφορά.
Για τον σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου
εδαφίου, µια δηµόσια σύµβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν
είναι αντικειµενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, σύµφωνα µε
στοιχεία β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 40, τα τεχνικά
µέσα, τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και
τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νοµική ή/και τη
χρηµατοοικονοµική οργάνωση ενός σχεδίου.
δ) «Διαδικασίες µε διαπραγµάτευση» είναι οι διαδικασίες, στο
πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτοντες φορείς διαβουλεύονται µε τους οικονοµικούς φορείς της επιλογής
τους και διαπραγµατεύονται τους όρους της σύµβασης µε έναν
ή περισσότερους από αυτούς.
ε) «Διαγωνισµοί µελετών» είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν
στην αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει,
κυρίως στους τοµείς της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτικού µηχανικού ή της επεξεργασίας
δεδοµένων, µια µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική
επιτροπή έπειτα από διαγωνισµό, µε ή χωρίς την απονοµή βραβείων.
στ) «Συνοπτικός διαγωνισµός» είναι η απλοποιηµένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 143.
ζ) «Απευθείας ανάθεση» είναι η διαδικασία σύναψης σύµβασης
χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι
αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονοµικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και
διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 144.
14. Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή
αριθµών, το οποίο µπορεί να διαβιβάζεται, αναπαράγεται και στη
συνέχεια να γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα.
15. «Ηλεκτρονικό µέσο», είναι ένα µέσο που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της
ψηφιακής συµπίεσης) και αποθήκευσης δεδοµένων, τα οποία εκπέµπονται, διακινούνται ή παραλαµβάνονται µε ενσύρµατη µετάδοση, µε ραδιοκύµατα, µε οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα.
16. Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις», (Common Procurement Vocabulary - CPV), επισηµαίνεται η ονοµατο-
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λογία αναφοράς που εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις, η
οποία υιοθετήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 2195/2002 (L 340) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (L
340), όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/2008 της
Επιτροπήςτης 28ης Νοεµβρίου 2007 (L 74), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία µε τις άλλες υπάρχουσες ονοµατολογίες.
Σε περίπτωση διιστάµενων ερµηνειών ως προς το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, λόγω ενδεχόµενων διαφορών µεταξύ της
ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας της NACE που χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Α’ και στο
Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Β’, ή µεταξύ της ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας CPC (προσωρινή µορφή) που
χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα ΙΙ του Προσαρτήµατος Α’ και
στο Παράρτηµα XVII, A’ και Β’ του Προσαρτήµατος Β’, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοµατολογία NACE ή η ονοµατολογία CPC.
17. Για τους σκοπούς των άρθρων 27, 78β και 86α’, νοούνται
ως:
α) «Δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δηµόσια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται η µεταφορά σηµάτων µεταξύ συγκεκριµένων τερµατικών σηµείων του
δικτύου, µε ενσύρµατη µετάδοση, µε δέσµες ερτζιανών κυµάτων,
µε οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα.
β) «Τερµατικό σηµείο του δικτύου», το σύνολο των φυσικών
συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών πρόσβασης που
απαρτίζουν το δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό και τη µέσω αυτού αποτελεσµατική επικοινωνία.
γ) «Δηµόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων έχουν αναθέσει ειδικά
τα κράτη - µέλη, ιδίως σε έναν ή περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς.
δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, στη διαβίβαση και διακίνηση
σηµάτων µέσω του δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου µε τη
βοήθεια τηλεπικοινωνιακών µεθόδων, µε την εξαίρεση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών.
18. «Κράτος-µέλος» είναι κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
19. «Τρίτη χώρα» είναι κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
20. «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων» ή «Αρχή»
είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που συστάθηκε µε τον ν.
4013/2011 (Α’ 204).
21. «Δηµόσιος Τοµέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική
Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
22. «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»: Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτηµάτων, τον προγραµµατισµό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µε τη χρήση και εφαρµογή
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
23. Το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)» έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις
σύµφωνα µε το άρθρο 139 και διασυνδέεται υποχρεωτικά και
αδιάλειπτα µε την Εθνική Βάση Δηµοσίων Συµβάσεων που τηρεί
η Αρχή της παραγράφου 20.
24. «Έγγραφα της Σύµβασης» είναι το σύνολο των κειµένων,
σχεδίων και λοιπών στοιχείων που περιλαµβάνουν τους όρους
σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο
39.
25. «Υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας» είναι όσες εµπίπτουν
στις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΑ του Προσαρτήµατος Α’ και στο Παράρτηµα XVIIΑ του
Προσαρτήµατος Β’.
26. «Υπηρεσίες χαµηλής προτεραιότητας» είναι όσες εµπίπτουν στις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Πα-
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ράρτηµα ΙΙΒ του Προσαρτήµατος Α’ και στο Παράρτηµα XVIIΒ
του Προσαρτήµατος Β’.
Άρθρο 16
Γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη συµβάσεων
(άρθρο 2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
άρθρο 10 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Κατά τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ανεξαρτήτως της αξίας των
συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς
αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας µε διαφάνεια και αναλογικό τρόπο και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης, της
προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της προστασίας των
δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισµού και
της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης.
2. Ο σχεδιασµός µιας διαδικασίας ανάθεσης δεν επιτρέπεται
να αποσκοπεί στην καταστρατήγηση του πεδίου εφαρµογής
των διατάξεων του παρόντος νόµου ή στον τεχνητό περιορισµό
του ανταγωνισµού. Περίπτωση τεχνητού περιορισµού του ανταγωνισµού συντρέχει, όταν ο σχεδιασµός µίας διαδικασίας ανάθεσης αποσκοπεί στην αδικαιολόγητη, προνοµιακή ή δυσµενή,
µεταχείριση συγκεκριµένων οικονοµικών φορέων.
3. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν
τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων και
η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των διατιθέµενων προς τον
σκοπό αυτό δηµοσίων πόρων.
Άρθρο 17
Όροι σχετικά µε τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στο
πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
(άρθρο 5 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 12 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
Κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από τις αναθέτουσες
αρχές / αναθέτοντες φορείς µε οικονοµικούς φορείς άλλων κρατών-µελών, εφαρµόζονται εξίσου ευνοϊκοί όροι µε εκείνους που
παρέχονται στους οικονοµικούς φορείς τρίτων χωρών, κατ'
εφαρµογή της συµφωνίας περί δηµοσίων συµβάσεων, η οποία
συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) και κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον ν. 2513/
1997 (Α’ 139).
Άρθρο 18
Αναθέτουσες Αρχές
(άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 2004/18)
1. «Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µιας
ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων
από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
2. Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισµός:
α) ο οποίος έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη
αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν εµπίπτουν στον βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα,
β) ο οποίος έχει νοµική προσωπικότητα, και
γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του
οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους οργανισµούς
αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το ήµισυ των µελών του
διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συµβουλίου, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από
άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
3. Οι οργανισµοί και οι κατηγορίες οργανισµών δηµοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθµούνται στα
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στοιχεία α’, β’ και γ’ της παραγράφου 2, παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Προσαρτήµατος Α’. Οι σχετικοί πίνακες µπορούν
να εµπλουτίζονται µε την προσθήκη και άλλων οργανισµών ή κατηγοριών οργανισµών δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 19
Αναθέτοντες Φορείς
(άρθρα 2, 8 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως αναθέτοντες φορείς:
α) Αναθέτουσες αρχές υπό την έννοια του άρθρου 18, οι
οποίες ασκούν µία ή περισσότερες δραστηριότητες από αυτές
που περιγράφονται στα άρθρα 97-101, όταν συνάπτουν συµβάσεις έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης
της συγκεκριµένης δραστηριότητας.
β) Δηµόσιες επιχειρήσεις επί των οποίων οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να ασκούν άµεσα ή έµµεσα καθοριστική επιρροή
είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηµατοδοτική συµµετοχή είτε
λόγω των κανόνων που διέπουν την επιχείρηση, οι οποίες ασκούν
µία ή περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 97-101, όταν συνάπτουν συµβάσεις έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης της συγκεκριµένης δραστηριότητας
γ) Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι ούτε αναθέτουσες αρχές
ούτε αναθέτοντες φορείς, και ασκούν, µεταξύ των δραστηριοτήτων τους, µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97-101 και απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων χορηγουµένων από αρµόδια κρατική
αρχή.
2. Για τους σκοπούς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, η
καθοριστική επιρροή επί της επιχείρησης, εκ µέρους των αναθετουσών αρχών, τεκµαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, άµεσα ή
έµµεσα, κατέχουν το µεγαλύτερο µέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου µιας επιχείρησης, ή διαθέτουν την πλειονότητα των
ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει
η επιχείρηση, ή µπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
3. Για τους σκοπούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα είναι τα δικαιώµατα που χορηγούνται από αρµόδια αρχή, δυνάµει διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας η οποία έχει ως αποτέλεσµα να επιφυλάσσεται σε
έναν ή περισσότερους φορείς η άσκηση δραστηριότητας που
ορίζεται στα άρθρα 97-101 και να θίγεται ουσιωδώς η δυνατότητα άλλων φορέων να ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή.
4. Οι αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του παρόντος
νόµου, απαριθµούνται κατά τρόπο µη εξαντλητικό στους καταλόγους που παρατίθενται στα Παραρτήµατα Ι έως IX του Προσαρτήµατος Β’. Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν περιοδικά στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τροποποιήσεις που γίνονται στους οικείους καταλόγους.
Άρθρο 20
Κεντρικές αρχές προµηθειών
(άρθρα 1, 11 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
άρθρο 29 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς µπορούν να
εξασφαλίζουν έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας
σε κεντρικές αρχές προµηθειών.
2. «Κεντρική αρχή προµηθειών» είναι µια αναθέτουσα αρχή /
αναθέτων φορέας που αναθέτει δηµόσιες συµβάσεις ή συνάπτει
συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς.
3. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς που αποκτούν
έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική
αρχή προµηθειών, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις του
παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από την κεντρική αρχή
προµηθειών.
4. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς µπορούν να
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εξουσιοδοτούν άλλη αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα να
εκτελεί για λογαριασµό τους τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης της δηµόσιας σύµβασης.
5. Για τις ανάγκες διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών, περισσότερες αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς µπορούν
να εξουσιοδοτήσουν µία / έναν εξ αυτών ή µία τρίτη αναθέτουσα αρχή ή τρίτο αναθέτοντα φορέα να διενεργήσει τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, η εξουσιοδοτηµένη αναθέτουσα αρχή ή ο εξουσιοδοτηµένος αναθέτων φορέας ενεργούν ως κεντρική αρχή προµηθειών κατά την έννοια
της παραγράφου 2.
Άρθρο 21
Ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε
τις συγκεντρωτικές αγορές
1. Ορίζονται ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, υπό
την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 20 µε αρµοδιότητα
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών σε
εθνικό επίπεδο: α) Η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προµηθειών
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, β) η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας του
Υπουργείου Υγείας.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’
ύλην αρµοδίου Υπουργού, µπορούν να συστήνονται ή καθορίζονται και άλλες Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, µε αρµοδιότητα
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του Δηµόσιου Τοµέα είτε βάσει τοµέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά
γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε µε συνδυασµένη εφαρµογή των κριτηρίων αυτών. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού µπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες, η οργανωτική διάρθρωση και οι οργανικές θέσεις των Κεντρικών Αρχών Προµηθειών κατά περίπτωση και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι όροι για την οµαδοποίηση και σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από κεντρικές
αρχές προµηθειών, τα είδη δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίες δεν
συνάπτονται από κεντρικές αρχές προµηθειών, οι κατηγορίες
έργων, αγαθών και υπηρεσιών που µπορούν να αποτελούν αντικείµενο οµαδοποίησης και για την προµήθεια των οποίων µπορεί
να γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτικών αγορών και
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εκδιδόµενη εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του
παρόντος ορίζονται τα ανωτέρω για την Εθνική Κεντρική Αρχή
Προµηθειών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Για τις δηµόσιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και προµήθειας αγαθών του άρθρου 15, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18 και 19 ή οι κεντρικές αρχές προµηθειών υποβάλλουν σχετικό πίνακα προγραµµατισµού στο ΕΣΗΔΗΣ κατά τα οριζόµενα στις αποφάσεις της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση.
Στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προµηθειών (ΓΔΚΠ) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας συστήνεται Επιτροπή Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών και Υπηρεσιών (ΕΠΠΠΥ). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτείται η Επιτροπή, καθορίζονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και
οι ιδιότητες των µελών της, η λειτουργία της, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια.
5. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και όσον αφορά

στις προµήθειες και υπηρεσίες που υπάγονται υποχρεωτικά σε
συγκεντρωτικές αγορές από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 εξαιρούνται:
I. Οι δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 15 που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
α) Οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς.
β) Οι επαγγελµατικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συµβολαιογραφικοί κ.λπ.).
γ) Δηµόσια νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν µε τη µορφή
ανώνυµης εταιρείας και οι µετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο.
δ) Τα Επιµελητήρια.
II. Οι δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών των άρθρων 26 έως και 30 του παρόντος.
Άρθρο 22
Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων:
ρήτρα αποφυγής διακρίσεων
(άρθρο 3 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Όταν µια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν έχει
την ιδιότητα αναθέτουσας αρχής, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα για την άσκηση δραστηριότητας δηµόσιας υπηρεσίας, η
πράξη εκχώρησης του δικαιώµατος αυτού πρέπει να προβλέπει
ότι, κατά τη σύναψη των συµβάσεων προµηθειών µε τρίτους στο
πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας οφείλει
να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Άρθρο 23
Χρηµατικά όρια των δηµοσίων συµβάσεων
(άρθρα 7, 78 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρα 16, 69
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, Κανονισµός 1336/2013)
1. Ως «δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις κατά την έννοια της διάταξης του στοιχείου
α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 26 έως 30
και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης
αξίας (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου πρώτου εδαφίου επανεξετάζεται ανά διετία και αναπροσαρµόζεται, αν
χρειασθεί, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής.
2. Ως «δηµόσιες συµβάσεις υψηλής αξίας» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις κατά την έννοια της διάταξης του στοιχείου α’
της παραγράφου 2 του άρθρου 15 που δεν εξαιρούνται, δυνάµει
των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 26 έως 30, και των
οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας
(ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα
όρια:
Ι. Για συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές:
α) Εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες (134.000 ευρώ, για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που
καλύπτονται από την περίπτωση β’ υποπερίπτωση ii’, που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήµατος IV του Προσαρτήµατος Α’.
Προκειµένου για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει
µόνο για τα οριζόµενα στο Παράρτηµα V του Προσαρτήµατος Α’
προϊόντα.
β) Διακόσιες επτά χιλιάδες (207.000) ευρώ, προκειµένου για
τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται είτε: i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του Προσαρτήµατος Α’, είτε: ii)
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από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτηµα
IV του Προσαρτήµατος Α’ και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της άµυνας, όταν οι συµβάσεις αφορούν προϊόντα τα
οποία δεν καλύπτει το Παράρτηµα V του Προσαρτήµατος Α’,
είτε: iii) από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήµατος ΙΙ Α’ του
Προσαρτήµατος Α’, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας
5 του Παραρτήµατος ΙΙ Α του Προσαρτήµατος Α’ των οποίων οι
θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες µε τους αριθµούς αναφοράς
CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα ΙΙ Β’ του Προσαρτήµατος Α’.
γ) Πέντε εκατοµµύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες (5.186.000)
ευρώ, για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων.
ΙΙ. Για συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς:
α) Τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (414.000) ευρώ για τις
συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών,
β) Πέντε εκατοµµύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες (5.186.000)
ευρώ για τις συµβάσεις έργων.
3. Τα χρηµατικά όρια της ανωτέρω παραγράφου, αναπροσαρµόζονται αυτόµατα, εφόσον αναθεωρηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 78 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 134) ή του
άρθρου 69 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (L 134).
4. Ως «δηµόσιες συµβάσεις χαµηλής αξίας» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις κατά την έννοια του στοιχείου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των
εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 26 έως 30 και συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, των
οποίων η προεκτιµώµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή ανώτερη
του χρηµατικού ορίου της παραγράφου 1 και κατώτερη των χρηµατικών ορίων των υποπαραγράφων I και II της παραγράφου 2,
όπως τα ανωτέρω χρηµατικά όρια ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 24
Συµβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό µεγαλύτερο
του 50% από τις αναθέτουσες αρχές
(άρθρο 8 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους Β’ εφαρµόζονται κατά
τη σύναψη:
α) Συµβάσεων που επιδοτούνται αµέσως σε ποσοστό άνω του
50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιµώµενη
αξία εκτός ΦΠΑ ισούται µε ή υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια
εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες (5.186.000) ευρώ:
- όταν οι συµβάσεις αυτές αφορούν δραστηριότητες πολιτικού µηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήµατος Ι του Προσαρτήµατος Α’,
- όταν οι συµβάσεις αυτές έχουν σχέση µε νοσοκοµεία, αθλητικούς εξοπλισµούς, εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας,
σχολικά και πανεπιστηµιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης,
β) Συµβάσεων υπηρεσιών που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό άνω του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η
εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ) ισούται µε ή υπερβαίνει τα διακόσιες επτά χιλιάδες (207.000) ευρώ, όταν οι συµβάσεις αυτές σχετίζονται µε σύµβαση έργων κατά την έννοια της περίπτωσης α’
της παραγράφου αυτής.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές
µεριµνούν ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόµου
όταν οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται από έναν ή περισσότερους
φορείς διαφορετικούς από αυτές, όπως και όταν συνάπτονται
και από τις ίδιες, αλλά εξ ονόµατος και για λογαριασµό των εν
λόγω άλλων φορέων.
Άρθρο 25
Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των
δηµοσίων συµβάσεων, των συµφωνιών - πλαισίων και των
δυναµικών συστηµάτων αγορών
(άρθρο 9 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 17 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ )
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1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας δηµόσιας σύµβασης κατά την έννοια της διατάξης του στοιχείου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15, βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο
ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα
αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα. Στον υπολογισµό αυτό, λαµβάνεται υπόψη το εκτιµώµενο συνολικό ποσό, συµπεριλαµβανοµένων
τόσο του τυχόν προβλεπόµενου δικαιώµατος προαιρέσεως όσο
και των τυχόν παρατάσεων της σύµβασης. Στην περίπτωση που
η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας προβλέπει βραβεία ή
την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, τα
ποσά αυτά λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
2. Η αποτίµηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής
της προκήρυξης διαγωνισµού, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται
µια τέτοια προκήρυξη, κατά το χρονικό σηµείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης.
3. Κανένα σχέδιο έργου και καµία σύµβαση προµήθειας ή
υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατµηθεί, προκειµένου να αποφευχθεί η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
4. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, οι αναθέτουσες αρχές
/ αναθέτοντες φορείς κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης
αξίας πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το ποσό των έργων, καθώς
και τη συνολική εκτιµώµενη αξία των αναγκαίων προµηθειών για
την εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη.
Η αξία των προµηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης σύµβασης έργων
δεν µπορεί να προστίθεται στην αξία αυτής της σύµβασης έργων
µε αποτέλεσµα να εξαιρείται η απόκτηση αυτών των προµηθειών
ή υπηρεσιών από τον παρόντα νόµο.
5. α) Όταν ένα σχεδιαζόµενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών
συµβάσεων κατά τµήµατα, λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία όλων των τµηµάτων.
Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων είναι ίση µε ή υπερβαίνει
την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 23 οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στη σύναψη κάθε τµήµατος.
Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς µπορούν να παρεκκλίνουν, προκειµένου για τα τµήµατα συµβάσεων υψηλής
αξίας, των οποίων τµηµάτων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι
µικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τις υπηρεσίες
και του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για τα έργα, εφόσον το συνολικό ποσό των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων.
β) Όταν η προµήθεια οµοειδών προϊόντων µπορεί να οδηγήσει
σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα,
λαµβάνεται υπόψη η εκτιµώµενη συνολική αξία αυτών των τµηµάτων κατά την εφαρµογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 υποπαράγραφοι I και II στοιχεία α’ και β’.
Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων είναι ίση µε ή υπερβαίνει
την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 23, οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στη σύναψη κάθε τµήµατος.
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να παρεκκλίνουν, προκειµένου για τα τµήµατα συµβάσεων υψηλής
αξίας των οποίων τµηµάτων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι
µικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ και υπό τον όρο
ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων.
6. Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών που
έχουν ως αντικείµενο τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση
ή τη µίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που λαµβάνεται ως
βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης,
προσδιορίζεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου, εφόσον η
διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από δώδεκα (12) µήνες, η
συνολική εκτιµώµενη αξία για τη διάρκεια της σύµβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύτερη από δώδεκα (12)
µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης
της εκτιµώµενης υπολειπόµενης αξίας.
β) Στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περί-
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πτωση που η διάρκειά τους δεν µπορεί να προσδιορισθεί, η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί σαράντα οκτώ (48).
7. Όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή προβλέπεται να ανανεωθούν µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, λαµβάνεται
ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης:
α) είτε η συνολική πραγµατική αξία των διαδοχικών συµβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο ή οικονοµικό έτος, αναπροσαρµοσµένη,
εφόσον τούτο είναι δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους
κατά τους δώδεκα (12) µήνες που έπονται της αρχικής σύµβασης,
β) είτε η εκτιµώµενη συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων
που συνήφθησαν κατά το δωδεκάµηνο που έπεται της πρώτης
παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, εφόσον
αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες.
Η επιλογή της µεθόδου για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης
αξίας µιας δηµόσιας σύµβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται προς
το σκοπό αποφυγής της εφαρµογής του παρόντος.
8. Για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης, είναι, ανάλογα µε την περίπτωση, η εξής:
α) Για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών:
i) Ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και
τυχόν άλλοι τρόποι αµοιβής.
ii) Τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες: οι
αµοιβές, οι προµήθειες, οι τόκοι και τυχόν άλλοι τρόποι αµοιβής.
iii) Συµβάσεις που περιλαµβάνουν µελέτες: οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες και τυχόν άλλοι τρόποι αµοιβής.
β) Για τις συµβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική
τιµή:
i) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και εφόσον
η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από σαράντα οκτώ (48)
µήνες: η συνολική εκτιµώµενη αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια,
ii) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας
µεγαλύτερης των σαράντα οκτώ (48) µηνών: η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί σαράντα οκτώ (48).
9. Οι αναθέτοντες φορείς υπολογίζουν την εκτιµώµενη αξία
µίας σύµβασης που περιλαµβάνει ταυτοχρόνως υπηρεσίες και
προµήθειες βάσει της συνολικής αξίας των υπηρεσιών και των
προµηθειών, ανεξάρτητα από την επιµέρους αξία τους. Στον
υπολογισµό αυτόν περιλαµβάνεται η αξία των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης.
10. Για τις συµφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναµικά συστήµατα
αγορών, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη
αξία, υπολογιζόµενη χωρίς του συνόλου των συµβάσεων που
προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας-πλαισίου
ή του δυναµικού συστήµατος αγορών.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 26
Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που απαιτούν
ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας
(άρθρο 14 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
άρθρο 21 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Οι διατάξεις του Μέρους Β’ δεν εφαρµόζονται στις δηµόσιες
συµβάσεις που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, όταν αυτές χαρακτηρίζονται απόρρητες ή η εκτέλεση των οποίων πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα µέτρα
ασφαλείας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή όταν το απαιτεί
η προστασία των ουσιωδών συµφερόντων της χώρας.
Άρθρο 27
Ειδικές Εξαιρέσεις για συµβάσεις που συνάπτουν

αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς
(άρθρα 13, 15, 16, 18 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
άρθρα 22, 24 και 25 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Οι διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος δεν εφαρµόζονται
κατά τη σύναψη των ακόλουθων συµβάσεων από αναθέτουσες
αρχές / αναθέτοντες φορείς:
1. Στις δηµόσιες συµβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάµει:
α) Διεθνούς συµφωνίας, σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ της Ελλάδας και µίας ή περισσότερων
χωρών που δεν είναι κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία αφορά προµήθειες ή έργα που προορίζονται για την από
κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός έργου από τα υπογράφοντα κράτη ή υπηρεσίες που προορίζονται για εκτέλεση ή εκµετάλλευση από κοινού ενός σχεδίου από τα υπογράφοντα
κράτη. Η συµφωνία ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β) Διεθνούς συµφωνίας, η σύναψη της οποίας συνδέεται µε τη
στάθµευση στρατευµάτων και η οποία αφορά ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας.
γ) Ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισµού.
2. Στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από
µία αναθέτουσα αρχή/έναν αναθέτοντα φορέα σε µια αναθέτουσα αρχή ή ένωση αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού
δικαιώµατος που τους παρέχεται δυνάµει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντιβαίνουν
στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες:
α) Έχουν ως αντικείµενο την αγορά ή τη µίσθωση, µε οποιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς όρους, γης, υφιστάµενων κτισµάτων ή
άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώµατα επ’ αυτών. Οι συµβάσεις
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή µετά τη σύµβαση αγοράς ή µίσθωσης, υπό οιανδήποτε µορφή, διέπονται από τον παρόντα νόµο.
β) Αφορούν στην αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συµπαραγωγή προγραµµάτων που προορίζονται για µετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς, καθώς και συµβάσεις για το
χρόνο µετάδοσης.
γ) Αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού.
δ) Αφορούν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες σχετικές µε την
έκδοση, αγορά, πώληση και µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, ιδίως µε διαδικασίες προµήθειας χρηµάτων
ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς,
καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες.
ε) Αφορούν συµβάσεις εργασίας.
στ) Αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων
το προϊόν των οποίων ανήκει αποκλειστικά στην αναθέτουσα
αρχή/στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση
της δραστηριότητάς της, εφόσον η αµοιβή για την παροχή της
υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα
αρχή / αναθέτοντα φορέα.
4. Στις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες
αρχές, οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείµενο τη διάθεση ή εκµετάλλευση δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή την παροχή
στο κοινό µίας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Άρθρο 28
Ειδικές Εξαιρέσεις για συµβάσεις που συνάπτουν
αναθέτοντες φορείς
(άρθρα 18, 19, 20, 26 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Οι διατάξεις του Μέρους Β’ του παρόντος δεν εφαρµόζονται
κατά τη σύναψη των ακόλουθων συµβάσεων από αναθέτοντες
φορείς:
1. Στις συµβάσεις που συνάπτονται µε σκοπό τη µεταπώληση
ή τη µίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώµατος πώλησης ή µίσθωσης του αντικειµένου αυτών των συµβάσεων, καθώς και όταν
άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω
πώληση ή µίσθωση µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον
αναθέτοντα φορέα. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Ευ-
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ρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως της, όλες τις κατηγορίες
προϊόντων και δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάµει του προηγούµενου εδαφίου.
2. Στις συµβάσεις που συνάπτουν ή στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς για τους σκοπούς της άσκησης µίας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97 έως 100 σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που
δεν προϋποθέτουν την υλική εκµετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στο εσωτερικό της Κοινότητας. Οι αναθέτοντες
φορείς γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται
δυνάµει του προηγούµενου εδαφίου.
3. Στις συµβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον συνάπτονται
από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν µία ή και τις δύο από
τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 98 παράγραφος
1.
4. Στις συµβάσεις για την προµήθεια ενέργειας ή καυσίµων
που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας, εφόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 97 παράγραφοι 1 και 3 ή στο άρθρο
101 στοιχείο α’.
5. Στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, οι οποίες συνάπτονται
για τους σκοπούς της άσκησης µίας ή περισσοτέρων από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97 έως101, όταν
οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω
δραστηριοτήτων.
Άρθρο 29
Συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών
(άρθρο 17 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 18 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 22 οι διατάξεις
του Μέρους Β’ του παρόντος δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις
παραχώρησης υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 4
του άρθρου 15, που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς.
Άρθρο 30
Συµβάσεις στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας
(άρθρο 10 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι διατάξεις του Μέρους Β’ του παρόντος δεν εφαρµόζονται
στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.
3978/2011 (Α’ 137), στις συµβάσεις που εξαιρούνται από το νόµο
αυτόν σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις
συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 31
Κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις υπηρεσιών που
συνάπτουν αναθέτουσες αρχές
(άρθρα 20, 21, 22 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτουσες
αρχές υπό την έννοια του άρθρου 18, ανατίθενται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 έως 4.
2. Οι συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες
υψηλής προτεραιότητας του Προσαρτήµατος Α’ συνάπτονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 36, 40, 41, 44, 48-52, 55-64, 65, 67-75,
132, 133, 173,174.
3. Οι συµβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες χαµηλής προτεραιότητας του Προσαρτήµατος Α’, συνάπτονται
αποκλειστικά σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 56 παράγραφος 4,
και µε τα άρθρα 140 έως172.
4. Οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες υψηλής
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προτεραιότητας και υπηρεσίες χαµηλής προτεραιότητας του
Προσαρτήµατος Α’ (µεικτές συµβάσεις), συνάπτονται σύµφωνα
µε τα τα άρθρα 36, 40, 41, 44, 48-52, 55-64, 65, 67-75, 132, 133,
173, 174, όταν η αξία των υπηρεσιών υψηλής προτεραιότητας
υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών χαµηλής προτεραιότητας.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύµβαση συνάπτεται σύµφωνα µε
τα άρθρα 40 και 56 παράγραφος 4, και µε τα άρθρα 140 έως172.
Άρθρο 32
Κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις υπηρεσιών που
συνάπτουν αναθέτοντες φορείς
(άρθρα 31 έως 33 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς υπό την έννοια του άρθρου 19, ανατίθενται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους 2 έως 4.
2. Οι συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες
υψηλής προτεραιότητας του Προσαρτήµατος Β’, συνάπτονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 36, 40, 41, 43, 44, 105, 106, 107, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119-121, 122, 123 132,
174,175.
3. Οι συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες χαµηλής προτεραιότητας του Προσαρτήµατος Β’, συνάπτονται
αποκλειστικά σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 112 και µε τα άρθρα 140
έως172.
4. Οι συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες
υψηλής προτεραιότητας και χαµηλής προτεραιότητας του Προσαρτήµατος Β’ (µεικτές συµβάσεις), συνάπτονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 36, 40, 41, 43, 44, 105, 106, 107, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119-121, 122, 123,
132, 174, 175, όταν η αξία των υπηρεσιών υψηλής προτεραιότητας υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών χαµηλής προτεραιότητας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συµβάσεις συνάπτονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 112 και µε τα άρθρα 140 έως 172.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 33
Οικονοµικοί Φορείς
(άρθρο 4 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 11 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
1. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι,
έχουν δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται µε την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι
είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα κατά την ελληνική νοµοθεσία.
Επιτρέπεται ωστόσο, στην περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων
έργων και υπηρεσιών, καθώς και των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νοµικά
πρόσωπα να µνηµονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των
προσώπων που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής.
2. Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής, οι αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν
οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη νοµική
µορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί
να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η
σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρθρο 34
Εχεµύθεια
(άρθρο 6 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 13 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ιδίως εκείνων που αφορούν στις υποχρεώσεις σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτοµένων συµβάσεων και την ενηµέρωση των
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόµενα στα
άρθρα 56 παράγραφος 4, 62, 112, 116, καθώς και τις διατάξεις
της λοιπής κείµενης νοµοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων
φορέας, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της/του έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως
εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά
ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Επιπλέον, κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών
στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των οικονοµικών φορέων, και κατά την ανάθεση των συµβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες
φορείς µπορούν να επιβάλουν υποχρεώσεις προκειµένου να
προστατεύσουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών
που διαβιβάζουν.
2. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την
οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της, εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης έχει επιλεγεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
4. Tο δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών
άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους
του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
Άρθρο 35
Προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις στους οικονοµικούς φορείς, µε σκοπό την
προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις
οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς,
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης
της σύµβασης. Μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονοµικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων
αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους, και
κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση
ή εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 36
Κανόνες που εφαρµόζονται στην επικοινωνία
των µερών του διαγωνισµού
(άρθρο 42 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 48 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
1. Η επικοινωνία, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών µπορούν, κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος
φορέα, να πραγµατοποιούνται µε επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην
παράγραφο 6, ή µε συνδυασµό των µέσων αυτών.
2. Το επιλεγόµενο µέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς
προσιτό και, συνεπώς, να µην περιορίζει την πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης.
3. Κατά την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την αποθήκευση
πληροφοριών λαµβάνεται µέριµνα, προκειµένου να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδοµένων, το απόρρητο των προ-

σφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, και η λήψη γνώσης από
τις αναθέτουσες αρχές / τους αναθέτοντες φορείς του περιεχοµένου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, µόνο µετά
τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας για την υποβολή τους.
4. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τις επικοινωνίες µε
ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους,
πρέπει να µην δηµιουργούν διακρίσεις και να είναι γενικώς διαθέσιµα και συµβατά σε σχέση µε τις εν γένει χρησιµοποιούµενες
τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
5. Στη διαβίβαση και στους µηχανισµούς ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) Οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές που πρέπει
να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσιτές στους ενδιαφεροµένους.
Επιπλέον, οι µηχανισµοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
του Παραρτήµατος X του Προσαρτήµατος Α’ και του Παραρτήµατος XXIV του Προσαρτήµατος Β’.
β) Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς µπορούν, τηρώντας το άρθρο 3 του π.δ. 150/2001 (Α’ 125), να απαιτούν οι
ηλεκτρονικές προσφορές να συνοδεύονται από προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου.
γ) Μπορούν να καθιερώνονται ή να διατηρούνται συστήµατα
εθελοντικής πιστοποίησης µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου
των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω µηχανισµών.
δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσµεύονται ώστε εάν τα
έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις, που αναφέρονται στα
άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 119 παράγραφος 2 και 3, 120,
121 δεν είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή, αυτά να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται για
την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής.
6. Για την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής εφαρµόζονται
οι ακόλουθοι κανόνες:
α) Οι αιτήσεις συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων µπορούν να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά.
β) Όταν οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά,
πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη
της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους.
γ) Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς µπορούν να
απαιτούν οι αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται µε τηλεοµοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδροµικά, σύµφωνα µε τους
ορισµούς των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 10 του ν.
2690/1999 (Α’ 45), ή µε ηλεκτρονικά µέσα, στις περιπτώσεις που
αυτό είναι αναγκαίο ως νόµιµη απόδειξη. Η σχετική απαίτηση,
όπως και η προθεσµία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, ταχυδροµικά ή µε ηλεκτρονικά µέσα, πρέπει να προβλέπεται από
την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα στην προκήρυξη ή
στην πρόσκληση που αναφέρει το άρθρο 115 παράγραφος 5.
Άρθρο 37
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για τις συµβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23, ως
χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης και του ανταγωνιστικού διαλόγου, νοείται η ηµεροµηνία
αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύµβασης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης
συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
3. Ως ηµεροµηνία έναρξης ενός διαγωνισµού µελετών, νοείται
η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισµού µελετών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για τις λοιπές συµβάσεις, η διαδικασία σύναψης σύµβασης
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εκκινεί από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της αποστολής της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 152.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Άρθρο 38
Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα
(άρθρο 19 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 28 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς µπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα σε προστατευόµενα εργαστήρια το δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων ή να προβλέπουν την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων
εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της
φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν µπορούν να
ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισµού ή η
προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως πρόσκληση θα πρέπει να
µνηµονεύει την παρούσα διάταξη.
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 39
Έγγραφα της Σύµβασης
1. Οι όροι των εγγράφων της σύµβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και
συγκρίσιµων µεταξύ τους προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνουν ιδίως:
α) Τις «προκηρύξεις» «(περιλήψεις διακηρύξεων)» που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα άρθρα 56-58, 109-112, 152 και περιλαµβάνουν τα στοιχεία των Παραρτηµάτων XII του Προσαρτήµατος
Α’ και XIII του Προσαρτήµατος Β’.
β) Τη «διακήρυξη» του διαγωνισµού ή την «πρόσκληση σε διαπραγµάτευση», η οποία περιλαµβάνει όλους τους γενικούς και
ειδικούς όρους της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης.
γ) Το σχέδιο σύµβασης µε τα τυχόν παραρτήµατά της.
δ) Την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τη γενική συγγραφή
υποχρεώσεων, εφόσον υπάρχει, οι οποίες περιλαµβάνουν όλους
τους ειδικούς και γενικούς όρους αντίστοιχα για την εκτέλεση
της σύµβασης.
ε) Την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαµβάνει και
τις εφαρµοστέες τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να
ικανοποιούν τα παραδοτέα της σύµβασης και
στ) κάθε άλλη σχετική πληροφορία ή στοιχείο.
3. Τα έγγραφα της σύµβασης περιέχουν ιδίως:
α) την επωνυµία της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος
φορέα,
β) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών από την
αρµόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν,
γ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό,
καθώς και τον αρµόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών,
την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης, καθώς και
τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης.
Επίσης οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης για συµπληρωµατικές ή νέες συµβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό
χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, καθώς
και τον αριθµό των τυχόν παρατάσεων για την άσκησή τους,
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στ) το είδος της διαδικασίας ανάθεσης,
ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής,
η) το νόµισµα της προσφεροµένης τιµής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος µετά την
κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος,
ι) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, το χρόνο υποβολής των
εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα
και την περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, τον
τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσµία για την εκτέλεση της σύµβασης, τον τόπο
και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα
µε το αντικείµενο της σύµβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά µε την προσωπική κατάσταση, την
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την τεχνική ή/και
επαγγελµατική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης.
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, καθορίζονται η µεθοδολογία και τα στοιχεία µε βάση τα οποία γίνεται η
αξιολόγηση της προσφοράς,
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
4. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων
των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
5. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο
κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής
τους.
6. Πρότυπα ή υποδείγµατα εγγράφων σύµβασης, δεσµευτικά
ή µη, εκδίδονται από την Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου
15, σύµφωνα µε το στοιχείο ε’ της παρ. 2 του ν. 4013/2011 (Α’
204).
Άρθρο 40
Τεχνικές προδιαγραφές
(άρθρo 23 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 34 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σηµείο 1 του
Παραρτήµατος VΙ του Προσαρτήµατος Α’ και του Παραρτήµατος
XXI του Προσαρτήµατος Β’, καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, όπως οι προκηρύξεις, οι συγγραφές υποχρεώσεων και
τα συµβατικά έγγραφα. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν
τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι προµήθειες, καθώς και αν θα απαιτηθεί η µεταβίβαση
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Όταν είναι δυνατό, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές θα πρέπει
να ορίζονται έτσι ώστε να λαµβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιµότητας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή σχεδιασµό που
να καλύπτει όλους τους χρήστες.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση
στους προσφέροντες και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των δηµοσίων
συµβάσεων στον ανταγωνισµό.
3. Με την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων, εφόσον είναι
συµβατές µε το ενωσιακό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές
πρέπει να διατυπώνονται:
α) Είτε µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτηµα VI του Προσαρτήµατος Α’ και στο Παράρτηµα XXI του Προσαρτήµατος Β’ µε την εξής σειρά προτε-
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ραιότητας: εθνικά πρότυπα που µεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα,
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές,
διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή, όταν αυτά
δεν υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιµοποίησης
των προϊόντων. Κάθε παραποµπή συνοδεύεται από τη µνεία «ή
ισοδύναµο».
β) Είτε µε αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις.
Αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, πρέπει δε να είναι ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και
στις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη
σύµβαση.
γ) Είτε µε αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις,
όπως ορίζονται στο στοιχείο β’, µε παραποµπή στις προδιαγραφές
που αναφέρονται στο στοιχείο α’, προκειµένου να τεκµαίρεται η
συµµόρφωση προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις.
δ) Είτε µε παραποµπή στις προδιαγραφές που µνηµονεύονται
στο στοιχείο α’ για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε παραποµπή
στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που µνηµονεύονται
στο στοιχείο β’ για ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς κάνουν
χρήση της δυνατότητας παραποµπής στις προδιαγραφές που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α’, δεν µπορούν να
απορρίπτουν προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα
προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές, στις
οποίες έχουν παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει
στην προσφορά του, µε τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα
αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι οι
λύσεις που προτείνει ικανοποιούν, κατά ισοδύναµο τρόπο, τις τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά
ενδεδειγµένο µέσο.
5. Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς κάνουν
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να
θέσουν απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, δεν µπορούν να απορρίπτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που τηρούν εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί
µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση,
κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει.
Στην προσφορά του ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει,
κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέα και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η
υπηρεσία που τηρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά
ενδεδειγµένο µέσο.
6. Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ως προς τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3
στοιχείο β’, µπορούν να χρησιµοποιούν τις αναλυτικές προδιαγραφές ή, εν ανάγκη, τµήµατά τους, όπως ορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ) εθνικά οικολογικά σήµατα ή και από κάθε άλλο
οικολογικό σήµα, εφόσον οι προδιαγραφές αυτές είναι ενδεδειγµένες για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών των προµηθειών ή
των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης, οι
απαιτήσεις για το σήµα διαµορφώνονται βάσει επιστηµονικών
στοιχείων, τα οικολογικά σήµατα υιοθετούνται µέσω µιας διαδικασίας στην οποία µπορούν να συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισµοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, καθώς και οι διανοµείς και οι περιβαλ- λοντικές οργανώσεις, και είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν οικολογικό
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σήµα τεκµαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, πρέπει όµως να αποδέχονται και κάθε άλλο ενδεδειγµένο αποδεικτικό µέσο, όπως τον
τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό.
7. Ως «αναγνωρισµένοι οργανισµοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκιµών, τα εργαστήρια
βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πι- στοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - µέλη.
8. Εφόσον δεν δικαιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να κάνουν µνεία
συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου
κατασκευής ούτε να παραπέµπουν σε σήµα, δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή τύπο, καθώς και σε συγκεκριµένη καταγωγή ή παραγωγή
που θα είχε ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω µνεία ή παραποµπή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να
γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης, κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4. Η
µνεία ή παραποµπή αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τον όρο «ή
ισοδύναµο».
Άρθρο 41
Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία,
την προστασία του περιβάλλοντος
και τις συνθήκες εργασίας
(άρθρο 27 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 39 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
1. Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 39 του
παρόντος νόµου, τις αρχές από τις οποίες οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες µπορούν να λαµβάνουν τις σχετικές πληροφορίες για
τις υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του
περιβάλλοντος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας στην περιφέρεια ή τον τόπο όπου πρόκειται να
εκτελεσθούν οι παροχές, και οι οποίες εφαρµόζονται στις επί
τόπου εκτελούµενες εργασίες, στα έργα που εκτελούνται στο
εργοτάξιο ή στις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της
σύµβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή /ο αναθέτων φορέας που παρέχει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητά από
τους προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία σύναψης συµβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την
κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις
διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών
εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί
η σύµβαση.
Η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 44, σχετικά µε τον
έλεγχο των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, δεν θίγεται.
Άρθρο 42
Χρήση του Κοινού Λεξιλογίου για τις
δηµόσιες συµβάσεις
Οποιαδήποτε αναφορά σε ονοµατολογίες στα έγγραφα της
σύµβασης γίνεται µε τη χρήση του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δηµόσιες Συµβάσεις (CPV) της παραγράφου 16 του άρθρου15.
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 43
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων
(άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 55 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
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1. Με την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων περί ελάχιστων
ορίων αµοιβής ορισµένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των
οποίων οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν
τις δηµόσιες συµβάσεις, είναι τα ακόλουθα:
α) όταν η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας
αρχή/αναθέτοντος φορέα, κριτήρια συνδεόµενα µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης, ιδίως η ποιότητα,
η τιµή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά κριτήρια, το
κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση µετά την
πώληση και η τεχνική συνδροµή, η ηµεροµηνία παράδοσης ή
ολοκλήρωσης, η προθεσµία παράδοσης εκτέλεσης και η ασφάλεια εφοδιασµού, είτε
β) αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή.
2. Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, στην προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 στοιχείο α’ περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας προβλέπει τη
βαρύτητα (σχετική στάθµιση) που προσδίδει σε καθένα από τα
επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς. Η στάθµιση αυτή µπορεί
να εκφράζεται µε τον καθορισµό µιας διακύµανσης («ψαλίδας»)
µε κατάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώµη της αναθέτουσας
αρχής /αναθέτοντος φορέα, δεν είναι δυνατή η στάθµιση για λόγους που µπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας επισηµαίνει τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας
των κριτηρίων αυτών.
Η σχετική στάθµιση ή η σειρά σπουδαιότητας προβλέπονται,
ανάλογα µε την περίπτωση, στην προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο έναρξης διαγωνισµού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 115
παράγραφος 5 του παρόντος, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή συµµετοχής σε διαπραγµατεύσεις, στη συγγραφή
υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο, στην περίπτωση του
ανταγωνιστικού διαλόγου.
Άρθρο 44
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
(άρθρο 55 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 57 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ )
1. Εάν, για δεδοµένη σύµβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενό της, η αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας, πριν να απορρίψει τις προσφορές
αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. Οι διευκρινίσεις αυτές
µπορούν να αφορούν ιδίως:
(α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου δοµικής κατασκευής, της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής
των υπηρεσιών,
(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των
έργων, την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών,
(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων,
(δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας
και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης
της παροχής και
(ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.
3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί
να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν το λόγο µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση µόνο µετά από διαβούλευση, και εφόσον
ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
προθεσµίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φο-
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ρέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια.
Όταν η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Άρθρο 45
Συγκρούσεις συµφερόντων
1. Κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται οι κανόνες των
εποµένων παραγράφων για την αποτελεσµατική πρόληψη, τον
εντοπισµό και την άµεση θεραπεία συγκρούσεων συµφερόντων
που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και της προετοιµασίας της
διαδικασίας, της κατάρτισης των εγγράφων της σύµβασης, της
επιλογής υποψηφίων και προσφερόντων και της ανάθεσης της
σύµβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού και να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των
οικονοµικών φορέων. Η έννοια της σύγκρουσης συµφερόντων
καλύπτει τουλάχιστον κάθε κατάσταση στην οποία οι κατηγορίες
προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν, άµεσα ή
έµµεσα, «ιδιωτικό συµφέρον», ήτοι οικονοµικό ή προσωπικό συµφέρον στο αποτέλεσµα της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας
σύµβασης, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ότι πλήττει την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2. Οι κανόνες που εισάγονται στις παραγράφους 4 έως 8
ισχύουν για συγκρούσεις συµφερόντων που αφορούν τουλάχιστον τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων:
α) Τα µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, των οικονοµικών φορέων ή µέλη του προσωπικού άλλων οικονοµικών φορέων που εκτελούν δηµόσιες
συµβάσεις κατ' εφαρµογή του άρθρου 22 του Μέρους Β’ του παρόντος, καθώς και τα µέλη αποφαινόµενων γνωµοδοτικών οργάνων, εφόσον συµµετέχουν στην προπαρασκευή και τη διενέργεια
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης.
β) Τον υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικεφαλής και τα µέλη των
οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος
φορέα, οι οποίοι, χωρίς να επεµβαίνουν άµεσα στη διεξαγωγή
της διαδικασίας ανάθεσης, ενδέχεται εντούτοις να επηρεάσουν
το αποτέλεσµά της.
γ) Τους συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας,
κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού των προσώπων των περιπτώσεων α’ και β’.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ιδιωτικά συµφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συµφέροντα µε τους υποψηφίους ή προσφέροντες, συµπεριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων, όπως ιδίως:
α) Η συµµετοχή µέλους του προσωπικού ή της διοίκησης µίας
αναθέτουσας αρχής / ενός αναθέτοντος φορέα υπό την έννοια
της παραγράφου 2 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονοµικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης που διενεργεί
η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας.
β) Η κατοχή από µέλος του προσωπικού ή της διοίκησης µίας
αναθέτουσας αρχής ή ενός αναθέτοντος φορέα υπό την έννοια
της παραγράφου 2, ποσοστού άνω του 0,5% των µετοχών, εταιρικών µεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωµάτων επί του κεφαλαίου
ενός οικονοµικού φορέα, που επιτρέπουν στο µέλος αυτό να
συµµετέχει στη διαχείριση των υποθέσεων του εν λόγω οικονοµικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει
στη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης που διενεργεί η
αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας.
γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία
δώδεκα (12) µήνες πριν την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης
της σύµβασης και λήξη την ηµέρα σύναψης αυτής, συµβατικού
δεσµού που αφορά είτε στην παροχή εξηρτηµένης εργασίας είτε
στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών
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µεταξύ ενός µέλους του προσωπικού ή της διοίκησης µίας αναθέτουσας αρχής / ενός αναθέτοντος φορέα, υπό την έννοια της
παραγράφου 2, µε έναν οικονοµικό φορέα, όταν ο εν λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας.
4. Για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου αυτού:
α) Τα µέλη του προσωπικού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α’, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τυχόν
σύγκρουση συµφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της παραγράφου 2 στοιχείο γ’, σε σχέση
µε οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγµή που
καθίστανται ενήµεροι για την εν λόγω σύγκρουση, προκειµένου
η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Παράλληλα, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική µε τη διενέργεια της διαδικασίας
ανάθεσης.
β) Οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες απαιτείται να υποβάλουν, στην έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων, δήλωση σχετικά µε την ύπαρξη τυχόν ειδικών σχέσεων, όπως
ιδιαίτερου δεσµού, ιδιάζουσας σχέσης ή έριδας µε τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β’ και των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της παραγράφου 2 στοιχείο γ’, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν τα εν λόγω πρόσωπα σε
κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων. Η αναθέτουσα αρχή/ο
αναθέτων φορέας αναφέρει στο χωριστό πρακτικό που αναφέρεται στα άρθρα 63, 84, 130 αν έχει υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα.
5. Σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων, η αναθέτουσα
αρχή / ο αναθέτων φορέας ενηµερώνει αµέσως την Αρχή της
παραγράφου 20 του άρθρου 15 και λαµβάνει τα κατάλληλα
µέτρα. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν την εξαίρεση του συγκεκριµένου µέλους του προσωπικού από οποιαδήποτε συµµετοχή στη σχετική διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης. Εάν µια σύγκρουση συµφερόντων είναι αδύνατον να
θεραπευθεί µε άλλον τρόπο, ο σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία. Για την εξαίρεση του προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις
διατάξεις του άρθρου αυτού, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου
7 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
6. Σε περίπτωση εντοπισµού ειδικών σχέσεων, η αναθέτουσα
αρχή / ο αναθέτων φορέας ενηµερώνει αµέσως την Αρχή της
παραγράφου 20 του άρθρου 15 και λαµβάνει τα κατάλληλα
µέτρα για να αποφύγει τυχόν αθέµιτη επιρροή στη διαδικασία
ανάθεσης και για να διασφαλίσει την ίση µεταχείριση των υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν η σύγκρουση συµφερόντων
είναι αδύνατον να επανορθωθεί µε άλλον τρόπο, ο σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία.
7. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των προηγουµένων
παραγράφων ισχύουν, αν ο οικονοµικός φορέας είναι κοινοπραξία, για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί υπεργολάβους, και για τους υπεργολάβους
του.
8. Όλα τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο τεκµηριώνονται σε χωριστή έκθεση που περιλαµβάνεται
στο φάκελο της σύµβασης.
Άρθρο 46
Παράνοµες συµπεριφορές
1. Η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας περιλαµβάνει στο
κείµενο της σύµβασης ειδική ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της
οποίας ο ανάδοχος δηµόσιας σύµβασης του παρόντος νόµου ή
οι νόµιµοι εκπρόσωποί του δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια
που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής. Μνεία
της υποχρεώσεως αυτής περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην
προκήρυξη και τη διακήρυξη της σύµβασης.
2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της διάρ-

κειας της σύµβασης, παράβαση των υποχρεώσεων του συµβατικού όρου της παραγράφου 1 εκ µέρους του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας της παραγράφου 1 ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα
µέλη της κοινοπραξίας.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 47
Πεδίο εφαρµογής
Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές του άρθρου
18 του παρόντος νόµου.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 48
Χρήση των ανοικτών, κλειστών και µε διαπραγµάτευση
διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου
(άρθρο 28 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις
προσφεύγοντας είτε στην ανοικτή διαδικασία είτε στην κλειστή
διαδικασία.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβαίνουν στη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων µε τη χρήση ανταγωνιστικού διαλόγου,
σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 49.
3. Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στα
άρθρα 50 και 51 οι αναθέτουσας αρχές µπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε ή χωρίς δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού.
Άρθρο 49
Ανταγωνιστικός διάλογος
(άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η χρησιµοποίηση της ανοικτής ή
της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύµβασης, µπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
2. Κατά την εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου αυτού, η
ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς.
3. Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν σχετική προκήρυξη
διαγωνισµού. Με την προκήρυξη ή και τα τεύχη του διαγωνισµού
γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.
4. Με τους υποψηφίους που επελέγησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 75 σε διάλογο, σκοπός του οποίου
είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισµός των µέσων που µπορούν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες
τους. Αντικείµενο του διαλόγου µπορεί να αποτελούν όλες οι
πτυχές της σύµβασης.
Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούνται να µην παρέχουν, κατά τρόπο που
δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν
ορισµένους προσφέροντες σε σχέση µε άλλους. Οι αναθέτουσες
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αρχές δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες τις προτεινόµενες λύσεις ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συµµετέχοντα,
χωρίς τη συγκατάθεσή του.
5. Στην προκήρυξη ή τα συνοδευτικά τεύχη µπορεί να προβλέπεται ότι η διαδικασία διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις,
ώστε να µειώνεται ο αριθµός των λύσεων που εξετάζονται κατά
τις διαδοχικές φάσεις του διαλόγου, κατ’ εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης.
6. Η αναθέτουσα αρχή διεξάγει το διάλογο έως ότου µπορέσει να προσδιορίσει, µετά από συγκριτική αξιολόγηση, την ή τις
λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.
7. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσουν
σχετικά τους συµµετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές τους καλούν
να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια
του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα
απαιτούµενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούµενων προµηθειών ή υπηρεσιών.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη διευκρίνιση, συµπλήρωση ή προσαρµογή των προσφορών. Οι διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρµογές ή συµπληρώσεις δεν µπορούν να έχουν
ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της
προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, επιφέροντας διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισµού.
8. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως
τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης
που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισµού, και επιλέγουν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 43 του παρόντος
νόµου.
Εκείνος που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, µπορεί να καλείται από την
αναθέτουσα αρχή να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή
να επιβεβαιώσει τις δεσµεύσεις που αυτή περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, µε συνέπεια
να στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός ή να προκαλούνται διακρίσεις.
9. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν στην οικεία
προκήρυξη απονοµή βραβείων ή καταβολή χρηµατικού ποσού
στους συµµετέχοντες στο διάλογο.
Άρθρο 50
Διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού
(άρθρο 30 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν δηµόσιες
συµβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
αφού προηγηθεί δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση µη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τηρουµένων των οριζοµένων στις διατάξεις των άρθρων 33,
43, 44, 64, 65, 67-75 και 132 του παρόντος νόµου, έπειτα από
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, µε την
προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να µη δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, εάν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση περιλαµβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα
κριτήρια των άρθρων 68 έως 75 του παρόντος νόµου και οι
οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα
ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές.
β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες, των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθµητοι
παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισµό των
τιµών.
γ) Στον τοµέα των υπηρεσιών, ιδίως κατά την έννοια της κατηγορίας 6 του Παραρτήµατος ΙΙ Α του Προσαρτήµατος Α’ και για
παροχές διανοητικής εργασίας, όπως η σύλληψη έργου, στο
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µέτρο που η φύση των προς παροχή εργασιών δεν επιτρέπει τον
καθορισµό µε επαρκή ακρίβεια των προδιαγραφών της σύµβασης, ώστε να επιτρέπεται η ανάθεσή της µε επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν την
ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία.
δ) Στον τοµέα των έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιµής ή τελειοποίησης, και όχι
για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι
αναθέτουσες αρχές διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες
προκειµένου αυτοί να προσαρµόζουν τις προσφορές τους
στους όρους της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συγγραφής
υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού και προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά, σύµφωνα µε το
άρθρο 43 παράγραφος 1.
3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, οι αναθέτουσες
αρχές εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δηµιουργεί
διακρίσεις, πληροφορίες που ευνοούν ορισµένους προσφέροντες σε σχέση µε άλλους.
4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ότι η διαδικασία µε διαπραγµάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να
µειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγµάτευση προσφορών µε
την εφαρµογή των προβλεπόµενων κριτηρίων ανάθεσης.
Άρθρο 51
Διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού
(άρθρο 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες
συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών:
α) Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές
δεν κρίνεται κατάλληλη ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος,
εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της
σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτηµά της.
β) Εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε
την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί
να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα.
γ) Στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού του άρθρου 50 του παρόντος νόµου.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την
αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
2. Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
α) Όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά
για σκοπούς έρευνας, πειραµατισµού, µελέτης ή ανάπτυξης, για
ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την εµπορική βιωσιµότητα του
προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.
β) Όταν αφορούν συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό προµηθευτή και προορίζονται είτε
για τη µερική ανανέωση προµηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφιστάµενων προµηθειών ή
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε
την αναθέτουσα αρχή να προµηθευτεί υλικό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυµβίβαστα ή προκαλούν
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια των εν λόγω συµβάσεων, καθώς και των ανα-
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νεώσιµων συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδροµή των οποίων θα πρέπει να
αιτιολογείται ειδικώς.
γ) Όταν πρόκειται για προµήθειες που είναι εισηγµένες και
αγοράζονται σε χρηµατιστήριο βασικών προϊόντων.
δ) Όταν έχουν ως αντικείµενο προµήθεια ειδών, υπό ιδιαίτερα
ευνοϊκούς όρους είτε από έναν προµηθευτή που έπαυσε οριστικά την εµπορική δραστηριότητά του είτε από τον σύνδικο ή
τον εκκαθαριστή πτώχευσης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας
αναγκαστικής εκκαθάρισης.
3. Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
Όταν η σχετική σύµβαση έπεται διαγωνισµού µελετών και πρέπει, σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο
νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισµού αυτού. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισµού καλούνται να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις.
4. Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις έργων και υπηρεσιών:
α) Όταν αφορούν συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες που δεν
περιλαµβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα µελέτη ούτε
στην αρχική σύµβαση και τα οποία, λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών
ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, υπό
την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα
που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον
τα συµπληρωµατικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν µπορούν, από
τεχνική ή οικονοµική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική
σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για τις
αναθέτουσες αρχές, είτε µπορούν να διαχωρισθούν από την
εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, πλην όµως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτοµένων συµβάσεων συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής
σύµβασης.
β) Όταν έχουν ως αντικείµενο νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων έργων ή υπηρεσιών που
ανατέθηκαν στον οικονοµικό φορέα -ανάδοχο της αρχικής σύµβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτά τα έργα ή οι υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε µία βασική
µελέτη που αποτέλεσε αντικείµενο αρχικής σύµβασης, και η
οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία.
Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισηµαίνεται ήδη κατά την αρχική προκήρυξη διαγωνισµού και το
συνολικό προβλεπόµενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή
υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές, κατά
την εφαρµογή του άρθρου 23 του παρόντος νόµου. Προσφυγή
στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται µόνον επί µια τριετία µετά τη
σύναψη της αρχικής σύµβασης.
Άρθρο 52
Συµφωνίες – πλαίσιο
(άρθρο 32 παράγραφοι 1 -2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν συµφωνίεςπλαίσιο.
2. Για τη σύναψη µιας συµφωνίας-πλαισίου, οι αναθέτουσες
αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται
στον παρόντα νόµο σε όλα τα στάδια, έως την ανάθεση των συµβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συµφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συµβαλλοµένων στη συµφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ'
εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 43 του παρόντος νόµου.
Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 53
και 54 του παρόντος νόµου. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται
µόνο µεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικονοµικών φορέων που ήταν εξ αρχής συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίαςπλαισίου.
Κατά τη σύναψη των συµβάσεων που βασίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο, τα µέρη δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να επιφέ-

ρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συµφωνίαςπλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 53
του παρόντος νόµου.
Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαισίου δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειµένου της συµφωνίας
- πλαισίου.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να προσφεύγουν στις
συµφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισµό.
Άρθρο 53
Συµφωνίες πλαίσιο µε έναν οικονοµικό φορέα
(άρθρο 32 παρ. 3 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Όταν συνάπτεται µια συµφωνία-πλαίσιο µε έναν µόνο οικονοµικό φορέα, οι συµβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συµφωνίαπλαίσιο ανατίθενται σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στη
συµφωνία-πλαίσιο. Για τη σύναψη των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς µε το
φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά
του.
Άρθρο 54
Συµφωνίες - πλαίσιο µε περισσότερους
οικονοµικούς φορείς
(άρθρο 32 παρ. 4 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Όταν συνάπτεται µια συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους
οικονοµικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3),
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός οικονοµικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης.
Η ανάθεση των συµβάσεων αυτών µπορεί να γίνεται:
- Είτε µε εφαρµογή των όρων που καθορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισµό,
- είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συµφωνίαπλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα µέρη βάσει των ιδίων
όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχοµένως, άλλων όρων που επισηµαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συµφωνίας-πλαισίου, σύµφωνα µε την ακόλουθη
διαδικασία:
α) Για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς µε τους οικονοµικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείµενο της σύµβασης.
β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσµία για την
υποβολή των προσφορών των σχετικών µε κάθε σύµβαση, λαµβανοµένων υπόψη παραµέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη
διαβίβαση των προσφορών. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών.
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόµενό
τους πρέπει να παραµένει εµπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόµενης προθεσµίας απάντησης.
δ) Η ανάθεση κάθε σύµβασης γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης
που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συµφωνίας-πλαισίου.
2. Όταν το αντικείµενο της συµφωνίας - πλαισίου µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τµήµατα, καλούνται σε διαβούλευση µόνο οι οικονοµικοί φορείς
των τµηµάτων που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείµενο
της εκτελεστικής σύµβασης.
3. Στην περίπτωση των συµφωνιών - πλαισίου µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς, οι προσφέροντες καταθέτουν κατά
την υποβολή των προσφορών υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α’ 75) ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συµφωνία - πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονοµικός φορέας
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καλείται να υποβάλει επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σχετικά
µε την προσωπική του κατάσταση πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύµβασης.
4. Οι συµφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.
Άρθρο 55
Συµβάσεις δηµοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που
αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών
(άρθρο 34 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Στην περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων µε αντικείµενο τη µελέτη και την κατασκευή συγκροτήµατος κοινωνικών κατοικιών,
για τις οποίες, λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της
κατασκευής και της προβλεπόµενης διάρκειας των έργων, το
σχέδιο πρέπει να καταρτίζεται εξ αρχής σε στενή συνεργασία,
στα πλαίσια οµάδας αποτελούµενης από εκπροσώπους των αναθετουσών αρχών, εµπειρογνώµονες και τον εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί µε την εκτέλεση των έργων, µπορεί να
εφαρµόζεται ειδική διαδικασία ανάθεσης προκειµένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος προς ένταξη στην οµάδα εργολήπτης.
2. Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαµβάνουν στην
προκήρυξη του διαγωνισµού την κατά το δυνατόν ακριβέστερη
περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι εργολήπτες να
είναι σε θέση να διαµορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην
εν λόγω προκήρυξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 68
έως 75 του παρόντος νόµου τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
τους προσωπικούς, τεχνικούς, οικονοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.
Όταν προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές
εφαρµόζουν τα άρθρα 16 παρ. 1, 36, 56, 57, 59, 60, 63 και 68 έως
75.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Άρθρο 56
Προκηρύξεις
(άρθρο 35 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία δηµοσιεύεται από την Επιτροπή ή από
τις ίδιες στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο Παράρτηµα VIII, σηµείο 2, στοιχείο β’ του Προσαρτήµατος Α’:
α) Όταν πρόκειται για προµήθειες, την εκτιµώµενη συνολική
αξία των συµβάσεων ή των συµφωνιών - πλαισίων, ανά οµάδες
προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόµενους µήνες, εφόσον το συνολικό εκτιµώµενο
ποσό, λαµβανοµένων υπόψη των άρθρων 23 και 25 του παρόντος, ισούται µε ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
(750.000) ευρώ. Οι οµάδες των προϊόντων καθορίζονται από τις
αναθέτουσες αρχές µε παραποµπή στην ονοµατολογία CPV.
β) Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιµώµενη συνολική
αξία των συµβάσεων ή των συµφωνιών-πλαισίων, για καθεµία
από τις απαριθµούµενες στο Παράρτηµα ΙΙ A του Προσαρτήµατος Α’ κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόµενους µήνες, εφόσον το εν
λόγω εκτιµώµενο συνολικό ποσό, λαµβανοµένων υπόψη των άρθρων 23 και 25 του παρόντος, ισούται µε ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ.
γ) Όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των
συµβάσεων ή των συµφωνιών-πλαισίων τις οποίες προτίθενται
να συνάψουν, τα εκτιµώµενα ποσά των οποίων ισούνται µε ή
υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 23
του παρόντος, λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 25 του παρόντος.
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Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α’ και β’ αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δηµοσιεύονται στο
«προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν µετά την έναρξη του
οικονοµικού έτους.
Η προκήρυξη που αναφέρεται στο στοιχείο γ’ αποστέλλεται
στην Επιτροπή ή δηµοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, µετά από τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως
του προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται οι συµβάσεις έργων
ή οι συµφωνίες-πλαίσιο, τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να συνάψουν.
Οι αναθέτουσες αρχές που δηµοσιεύουν την προκαταρκτική
προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή», αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τη µορφή
και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII σηµείο 3 του Προσαρτήµατος Α’, ειδοποίηση, µε την
οποία ανακοινώνουν τη δηµοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».
Η δηµοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α’, β’ και γ’ είναι υποχρεωτική µόνο στις περιπτώσεις που οι
αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωµά τους να µειώσουν τις
προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών, σύµφωνα µε το
άρθρο 59 παράγραφος 4 του παρόντος νόµου.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να συνάψουν δηµόσια σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο, προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, υπό τους προβλεπόµενους στο άρθρο 50 του παρόντος νόµου όρους ή σε ανταγωνιστικό διάλογο, υπό τους προβλεπόµενους στο άρθρο 49 του
παρόντος όρους, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους µε την έκδοση προκήρυξης διαγωνισµού.
3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να εφαρµόσουν δυναµικό σύστηµα αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους µε
την έκδοση προκήρυξης διαγωνισµού. Επίσης, οι αναθέτουσες
αρχές που επιθυµούν να συνάψουν δηµόσια σύµβαση βάσει δυναµικού συστήµατος αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους
µέσω απλουστευµένης προκήρυξης διαγωνισµού.
4. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει µια δηµόσια σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας
σύναψης το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ηµέρες µετά τη σύναψη της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαισίου. Στην περίπτωση
συµφωνιών-πλαισίων που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα
52 έως 54 του παρόντος νόµου, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την αποστολή προκήρυξης µε τα αποτελέσµατα της
σύναψης κάθε σύµβασης που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο.
Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα της σύναψης των συµβάσεων που βασίζονται σε δυναµικό
σύστηµα αγορών, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ηµέρες µετά
τη σύναψη κάθε σύµβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωµένες
προκηρύξεις το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ηµέρες µετά τη
λήξη εκάστου τριµήνου.
Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών που
απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ Β του Προσαρτήµατος Α’, οι
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν επιτρέπουν τη δηµοσίευσή τους. Για τις συµβάσεις αυτές, η Επιτροπή
καταρτίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τους κανόνες
για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων µε βάση τις προκηρύξεις
αυτές, καθώς και για τη δηµοσίευση των εκθέσεων αυτών.
Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης
ή της συµφωνίας-πλαισίου µπορούν να µην δηµοσιεύονται, όταν
η γνωστοποίησή τους µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των
κείµενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον
ή µπορεί να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων
ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών.
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Άρθρο 57
Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης
των προκηρύξεων
(άρθρο 36 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VII A του Προσαρτήµατος Α’, καθώς
και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την
αναθέτουσα αρχή, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα
που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, διαδικασία.
2. Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες
αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζονται είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Α’ είτε µε άλλα µέσα. Στην
περίπτωση της επισπευδόµενης διαδικασίας που περιγράφεται
στο άρθρο 59 παράγραφος 8 του παρόντος νόµου, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε όσα µνηµονεύονται στο σηµείο 3 του
Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Α’.
Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά δηµοσίευσης που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχεία
α’ και β’ του Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Α’.
3. Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται µε
ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες
διαβίβασης του σηµείου 3 του Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Α’, δηµοσιεύονται το πολύ πέντε (5) ηµέρες µετά την
αποστολή τους.
Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα,
στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης του σηµείου 3 του Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Α’, δηµοσιεύονται το αργότερο δώδεκα (12) ηµέρες µετά την αποστολή
τους ή, στην περίπτωση της επισπευδόµενης διαδικασίας του άρθρου 59 παράγραφος 8, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά την
αποστολή τους.
4. Οι προκηρύξεις διαγωνισµού δηµοσιεύονται αναλυτικά
στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται µόνο το κείµενο που
δηµοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίληψη των σηµαντικότερων
στοιχείων κάθε προκήρυξης δηµοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες. Τα έξοδα δηµοσίευσης των προκηρύξεων αυτών
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
5. Οι προκηρύξεις και το περιεχόµενό τους δεν µπορούν να
δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία της
αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκηρύξεις
που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται
στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε το άρθρο
56 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να αναφέρουν την
ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δηµοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι
προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται στο «προφίλ
αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
της ειδοποίησης, µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους
µε τη µορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ηµεροµηνία της
αποστολής.
6. Το περιεχόµενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται
µε ηλεκτρονικά µέσα, περιορίζεται σε περίπου εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις.
7. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων.
8. Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της
δηµοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης. Η βεβαίωση
αυτή συνιστά απόδειξη της πραγµατοποίησης της δηµοσίευσης.
Άρθρο 58
Μη υποχρεωτική δηµοσίευση
(άρθρο 37 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να δηµοσιεύουν σύµφωνα
µε το άρθρο 57 προκηρύξεις για δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες
δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δηµοσίευση που προβλέπεται
στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
2. Η δηµοσίευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν συνεπάγεται υποχρέωση εφαρµογής των λοιπών διατάξεων του Δεύτερου Μέρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 59
Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων
συµµετοχής και των προσφορών
(άρθρο 38 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές
λαµβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο της σύµβασης και το
χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, µε
την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο
παρόν άρθρο.
2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα δύο (52) ηµέρες από
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού.
3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόµενες στο άρθρο 50
διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού και στον ανταγωνιστικό διάλογο:
α) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισµού.
β) Στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα (40) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης.
4. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δηµοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσµία για
την παραλαβή των προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 στοιχείο β’, µπορεί, κατά γενικό
κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι (36) ηµέρες αλλά δεν είναι
σε καµία περίπτωση µικρότερη των είκοσι δύο (22) ηµερών.
Η προθεσµία αυτή αρχίζει από την ηµεροµηνία αποστολής της
προκήρυξης διαγωνισµού, προκειµένου για ανοικτή διαδικασία,
και από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής
προσφορών, προκειµένου για κλειστή διαδικασία.
Η βραχύτερη προθεσµία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
µπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική
προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται στην προκήρυξη διαγωνισµού που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα VII A του Προσαρτήµατος Α’, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης
και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ ενός ελάχιστου διαστήµατος πενήντα δύο (52) ηµερών έως ενός µέγιστου διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών πριν
από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού.
5. Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται µε
ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες
διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII σηµείο 3 του
Προσαρτήµατος Α’, οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών
που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες, και η προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής
που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α’, για τις κλειστές και
µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης του
διαγωνισµού και τον ανταγωνιστικό διάλογο, µπορούν να συντµηθούν κατά επτά (7) ηµέρες.
6. Σύντµηση κατά πέντε (5) ηµέρες των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και στην
παράγραφο 3 στοιχείο β’, είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή
παρέχει, µε ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Α’, ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη
συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού,
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προσδιορίζοντας στο κείµενο της προκήρυξης την ηλεκτρονική
διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκµηρίωση. Η σύντµηση αυτή µπορεί να ορίζεται επιπλέον της µείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.
7. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων
και τα συµπληρωµατικά τεύχη, έγγραφα ή πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσµιών που ορίζονται στα άρθρα 60
και 61 του παρόντος νόµου, µολονότι ζητήθηκαν εµπρόθεσµα ή
όταν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα από
επιτόπια επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στη
συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς να µπορούν να λαµβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.
8. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού που αναφέρονται στο άρθρο 50, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη
την τήρηση των ελάχιστων προθεσµιών που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν:
α) Προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού ή των
δέκα (10) ηµερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη µε ηλεκτρονικά
µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης
που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII σηµείο 3 του Προσαρτήµατος Α’.
β) Στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η τασσόµενη
προθεσµία παραλαβής των προσφορών δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Άρθρο 60
Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων,
έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες
(άρθρο 39 Oδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν
παρέχουν µε ηλεκτρονικό µέσο, σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφος 6, ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή
υποχρεώσεων, τα τεύχη του διαγωνισµού και εν γένει σε όλα τα
συµπληρωµατικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα
συµπληρωµατικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονοµικούς
φορείς εντός έξι (6) ηµερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγγραφή
υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που
έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν
ζητηθεί εµπρόθεσµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 61
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συµµετοχής
στο διάλογο ή διαπραγµάτευσης
(άρθρο 40 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Στις κλειστές διαδικασίες, στον ανταγωνιστικό διάλογο και
στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού, κατά την έννοια του άρθρου 50, οι αναθέτουσες
αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες
υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να συµµετάσχουν σε διαπραγµάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού
διαλόγου, στο διάλογο.
2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαµβάνει
είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των συµπληρωµατικών εγγράφων
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είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά µέσα,
σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφος 6.
3. Όταν η συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο
ή/και τα συµπληρωµατικά έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση
φορέα διαφορετικού από την αναθέτουσα αρχή, στην πρόσκληση διευκρινίζεται η διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία
µπορούν να ζητούνται τα εν λόγω έγγραφα και η ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης αυτής, καθώς και
το ύψος και ο τρόπος πληρωµής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρµόδιες
υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονοµικούς
φορείς αµελλητί µετά την παραλαβή της αίτησής τους.
4. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγγραφή
υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο και τα συµπληρωµατικά
έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση
επισπευδόµενης κλειστής ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίας, η
προθεσµία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.
5. Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συµµετοχής στο διάλογο ή σε διαπραγµάτευση περιέχει τουλάχιστον:
α) παραποµπή στη δηµοσιευµένη προκήρυξη του διαγωνισµού,
β) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται και
τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συντάσσονται,
γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ηµεροµηνία που έχει καθορισθεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της
φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες
που θα χρησιµοποιηθούν,
δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχοµένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκµηρίωση δηλώσεων που πρέπει να
είναι επαληθεύσιµες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύµφωνα µε το άρθρο 67 είτε για τη συµπλήρωση των πληροφοριών
που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους µε
τους προβλεπόµενους στα άρθρα 70 και 71, και
ε) τη στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύµβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών
των κριτηρίων, εάν δεν περιλαµβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισµού, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο.
Στην περίπτωση συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε
τους κανόνες του άρθρου, οι πληροφορίες που προβλέπονται
στο στοιχείο β’ της παραγράφου αυτής δεν περιλαµβάνονται
στην πρόσκληση συµµετοχής στον διάλογο, αλλά επισηµαίνονται
στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
Άρθρο 62
Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
(άρθρο 41 Oδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατόν, τους υποψήφιους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίαςπλαισίου, την ανάθεση σύµβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για
τους οποίους αποφάσισαν να µην συνάψουν συµφωνία-πλαίσιο,
να µην αναθέσουν σύµβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισµός
και να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρµογή δυναµικό σύστηµα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως.
2. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου µέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντοµότερο δυνατό: α) σε
κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους
λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν
και τις αποφάσεις τους περί µη ισοδυναµίας ή περί µη ανταπό-
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κρισης των προµηθειών ή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις περί
απόδοσης ή λειτουργίας, και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει
υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το
όνοµα του αναδόχου ή των συµβαλλοµένων µερών στη συµφωνία-πλαίσιο.
Η προθεσµία γνωστοποίησης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση
να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή γραπτής αίτησης.
3. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να µην γνωστοποιήσουν
ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση των συµβάσεων, τη σύναψη συµφωνιών-πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των κείµενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς
το δηµόσιο συµφέρον ή µπορεί να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά
συµφέροντα δηµοσίων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις
συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών.
Άρθρο 63
Πρακτικά
(άρθρο 43 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Για κάθε σύµβαση, κάθε συµφωνία-πλαίσιο, και κάθε υλοποίηση δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) την επωνυµία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το
αντικείµενο και την αξία της σύµβασης, της συµφωνίας-πλαισίου
ή του δυναµικού συστήµατος αγορών.
β) Το όνοµα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και
την αιτιολόγηση της επιλογής τους.
γ) Το όνοµα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων
και τους λόγους της απόρριψής τους.
δ) Τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν
ασυνήθιστα χαµηλές.
ε) Την επωνυµία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το
τµήµα της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαισίου που ο ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.
στ) Όσον αφορά στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, τις οριζόµενες στα άρθρα και του παρόντος νόµου περιστάσεις, οι
οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές.
ζ) Όσον αφορά στον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόµενες
στο άρθρο περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή
στη διαδικασία αυτή.
η) Εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή µαταίωσε την πρόθεσή της να συνάψει
σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο ή να υλοποιήσει ένα δυναµικό σύστηµα αγορών.
Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για
την τεκµηρίωση της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που
διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα.
Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Άρθρο 64
Εναλλακτικές προσφορές
(άρθρο 24 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Όταν η ανάθεση γίνεται µε βάση το κριτήριο της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
2. Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στην προκήρυξη διαγωνισµού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές. Αν δεν

υπάρχει σχετική ρητή µνεία, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές
προσφορές ορίζουν στη συγγραφή υποχρεώσεων τις ελάχιστες
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής των προσφορών αυτών.
4. Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τους µόνον τις
εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες
προϋποθέσεις που έχουν ορίσει.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
προµηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δεν µπορούν να απορρίπτουν
µια εναλλακτική προσφορά µόνο για τον λόγο ότι, εάν επιλεγεί,
θα οδηγήσει, αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύµβασης υπηρεσιών
και όχι δηµόσιας σύµβασης προµηθειών είτε στη σύναψη σύµβασης προµηθειών και όχι δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών.
Άρθρο 65
Υπεργολαβίες
(άρθρο 25 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει
την ευθύνη του κυρίου οικονοµικού φορέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 66
Δικαιούµενοι συµµετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα
µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία Δηµοσίων
Συµβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης (ν. 2513/1997 Α’ 139), εφόσον η
δηµοπρατούµενη σύµβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της
ως άνω Συµφωνίας.
Άρθρο 67
Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των
συµµετεχόντων και ανάθεση των συµβάσεων
(άρθρο 44 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 64, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την
καταλληλότητα των οικονοµικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 68 και 69. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγµατοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα
µε τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και των επαγγελµατικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 70 έως 75 του παρόντος νόµου
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µε τα κριτήρια και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων, σύµφωνα µε τα άρθρα
70 και 71 του παρόντος νόµου, τα οποία πρέπει να καλύπτουν
οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.
Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 70
και 71, καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται
για τη συγκεκριµένη σύµβαση, πρέπει να είναι συνδεδεµένα και
ανάλογα προς το αντικείµενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα µνηµονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
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3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν
τον αριθµό των υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγµατευθούν ή να συµµετάσχουν
στο διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθµός κατάλληλων υποψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, µε την
προκήρυξη του διαγωνισµού, αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να εφαρµόσουν, τον ελάχιστο αριθµό και, ενδεχοµένως, τον µέγιστο αριθµό υποψηφίων
που καλούνται.
Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθµός είναι πέντε (5).
Στη διαδικασία διαπραγµάτευσης κατόπιν δηµοσίευσης προκήρυξης και στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ο ελάχιστος αριθµός είναι τρεις (3). Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός
υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγµατικό ανταγωνισµό.
Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθµό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση που ο αριθµός των
υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι µικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον
υποψήφιο ή τους υποψήφιους που πληρούν τα απαιτούµενα επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν µπορεί να περιλαµβάνει στη διαδικασία αυτή άλλους οικονοµικούς φορείς που δεν
υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής ή υποψήφιους που δεν πληρούν
τα απαιτούµενα επίπεδα ικανοτήτων.
4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των προς συζήτηση λύσεων ή των
προς διαπραγµάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 49 παράγραφος 6, και στο άρθρο 50 παράγραφος 4,
πραγµατοποιούν αυτόν τον περιορισµό µε την εφαρµογή των
κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισµού, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο.
Στην τελική φάση, ο αριθµός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση πραγµατικού ανταγωνισµού, εφόσον υπάρχει επαρκής
αριθµός κατάλληλων προσφορών ή υποψηφίων.
Άρθρο 68
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου
ή του προσφέροντος
(άρθρο 45 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή,
για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους.
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ
του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3
της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.
2).
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως ορίζεται από τις
διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά µε
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (ΕΕ L
309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωµατώνονται µε το ν. 3691/2008 (Α’ 166) και αντικαθίστανται οι
σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α’ 173), όπως ισχύουν.
Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους
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προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Επίσης µπορούν, εφόσον
αµφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω
υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρµόδιες
αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες
για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
- µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων,
ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.
2. Κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλείεται από τη
συµµετοχή στη σύµβαση, όταν:
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει
ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου
εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό
µε την επαγγελµατική διαγωγή του.
δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε
οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου.
ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος
ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του
ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία
α’, β’, γ’, ε’ και στ’:
α) Για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σηµεία α’, β’ και
γ’, την προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναµου εγγράφου, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου
που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
β) Για την παράγραφο 2 σηµεία ε’ ή στ’, πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία
α’, β’ ή γ’, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη - µέλη όπου δεν προβλέπεται
η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Άρθρο 69
Άδεια άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας
(άρθρο 46 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονοµικό φορέα που επιθυµεί να συµµετάσχει σε δηµόσια σύµβαση να αποδεικνύει την
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εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΧ Α’ του Προσαρτήµατος Α’ για τις
δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα ΙΧ Β’ του Προσαρτήµατος Α’ για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα ΙΧ Γ’ του Προσαρτήµατος Α’ για τις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους
όρους στο κράτος - µέλος εγκατάστασής του. Ειδικώς, προκειµένου για τις διαδικασίες σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων
υπηρεσιών, όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού
για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη
χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να
τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι
είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού.
Άρθρο 70
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
(άρθρο 47 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων.
β) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας.
γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
και, ενδεχοµένως, του κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις
(3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα
ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες
οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
2. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη
και για συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε
αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος χάριν, µε την προσκόµιση της σχετικής
δέσµευσης των φορέων αυτών. Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγγραφα ορίζονται µε την προκήρυξη του διαγωνισµού.
3. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων από τις αναφερόµενες στο άρθρο 33 του παρόντος νόµου
µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην
κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
4. Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια
από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν, καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν.
5. Αν ο οικονοµικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα
αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο
η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ως πρόσφορο.
Άρθρο 71
Τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες
(άρθρο 48 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού.
2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων αποδεικνύονται µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα
και τη χρήση των έργων, των προµηθειών ή των υπηρεσιών:
α) i) Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί

κατά την προηγούµενη πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διαβιβάζει τα
πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή.
α) ii) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία,
µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του
δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές
υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από
την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας,
µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν,
µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα.
β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού
φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, εκείνων
που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του
έργου.
γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού, των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισµού µελέτης και έρευνας της
επιχείρησής του.
δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή κατ' εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενεργούµενος από την
αναθέτουσα αρχή ή εξ ονόµατός της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής
ή ο πάροχος υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της συναίνεσης του
οργανισµού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά στο παραγωγικό δυναµικό του προµηθευτή ή στις τεχνικές ικανότητες του παρόχου
υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στα µέσα µελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας.
ε) Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων
του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή/και των διευθυντικών
στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την
παροχή των υπηρεσιών, ή την εκτέλεση των εργασιών.
στ) Προκειµένου για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και υπηρεσιών και µόνο στις ενδεδειγµένες περιπτώσεις, αναφορά των
µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που µπορεί να εφαρµόζει
ο οικονοµικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
ζ) Δήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και τον αριθµό
των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.
η) Δήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και
τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο
εργολήπτης για την εκτέλεση της σύµβασης.
θ) Αναφορά του τµήµατος της σύµβασης, το οποίο ο πάροχος
υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό µορφή υπεργολαβίας.
ι) Όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται:
i) Δείγµατα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα
των οποίων πρέπει να µπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως
της αναθέτουσας αρχής.
ii) Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που έχουν σχετική αρµοδιότητα, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα.
3. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη
και για µια συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών
του µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει
στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύµβασης, θα
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος
χάριν µε την προσκόµιση της δέσµευσης των φορέων αυτών να
θέσουν στη διάθεση του οικονοµικού φορέα τους αναγκαίους
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πόρους.
4. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων από τις αναφερόµενες στο άρθρο 33 του παρόντος νόµου,
µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην
κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που έχουν ως αντικείµενο προµήθειες, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, ή την παροχή
υπηρεσιών ή και την εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση µπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της
τεχνογνωσίας, της αποτελεσµατικότητας, της πείρας και της
αξιοπιστίας τους.
6. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην
πρόσκληση υποβολής προσφορών ποια δικαιολογητικά από τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκοµισθούν.
Άρθρο 72
Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας
(άρθρο 49 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόµιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισµούς, και
τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του οικονοµικού
φορέα ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει
να παραπέµπουν σε συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας που
βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισµούς που εφαρµόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές
αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές
αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα
εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκοµίζονται από τους
οικονοµικούς φορείς.
Άρθρο 73
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
(άρθρο 50 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Όταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 σηµείο στ’ του παρόντος νόµου,
ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς, µε το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονοµικός
φορέας συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα πρότυπα όσον αφορά
στην περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου [EMAS Κανονισµός
761/2001 (EE L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούµενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού
δικαίου, ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές
όσον αφορά στην πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα
ισοδύναµα αποδεικτικά στοιχεία για µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκοµίζονται από τους οικονοµικούς φορείς.
Άρθρο 74
Συµπληρωµατική τεκµηρίωση και πληροφορίες
(άρθρο 51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί τους οικονοµικούς
φορείς να συµπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά
και τα έγγραφα που υπέβαλαν κατ' εφαρµογή των άρθρων 68
έως 73.
2. Για τη συµπλήρωση ή διευκρίνιση της παραγράφου 1 εφαρµόζεται το άρθρο 160.
Άρθρο 75
Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών
φορέων. Πιστοποίηση από οργανισµούς δηµόσιου
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ή ιδιωτικού δικαίου
(άρθρο 52 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσηµους καταλόγους
εγκεκριµένων εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σηµεία α’ έως δ’ και ζ’, 69, 70
παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 72 και 73.
Αιτήσεις εγγραφής µπορούν να υποβάλουν και οικονοµικοί φορείς που ανήκουν σε όµιλο και επικαλούνται πόρους που τους
διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του οµίλου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον
επίσηµο κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ' όλη
τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την
εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο διάστηµα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής
που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή
τους.
Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µετά από πρόταση
των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών, ρυθµίζονται θέµατα
για την κατάρτιση και λειτουργία επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, όπως ιδίως η αρµόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι
διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονοµικών φορέων
σε αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενηµέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας
τους, είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, καθώς και κάθε
άλλο συναφές θέµα. Στα ίδια διατάγµατα µπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων είτε
συστηµάτων πιστοποίησης από οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να ρυθµίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες
εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
2. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό µπορούν, για την
εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή ή
το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά µνηµονεύονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η
πιστοποίηση, καθώς και η σχετική κατάταξη.
3. Η εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους, πιστοποιούµενη
από τους αρµόδιους οργανισµούς, ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών - µελών, τεκµήριο καταλληλότητας µόνο σε σχέση µε τα οριζόµενα στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σηµεία α’ έως δ’ και ζ’, 69, 70 παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγραφος 2 σηµεία α’ i, β’, ε’, ζ’ και η’
για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σηµεία α’ ii, β’, γ’, δ’ και ι’
για τους προµηθευτές και παράγραφος 2 σηµεία α’, ii και γ’ έως
θ’ για τους παρόχους υπηρεσιών.
4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσηµους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν
να τίθενται υπό αµφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των
φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε
σύµβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονοµικό φορέα.
Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών - µελών εφαρµόζουν
την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου µόνον προς όφελος των οικονοµικών φορέων που είναι εγκατεστηµένοι στο κράτος - µέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον
επίσηµο κατάλογο.
5. Για την εγγραφή των οικονοµικών φορέων άλλων κρατών µελών σε επίσηµο κατάλογο ή για την πιστοποίησή τους από
τους οργανισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν
είναι δυνατόν να ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός
από εκείνες που ζητούνται από τους οικονοµικούς φορείς που
έχουν την ιθαγένεια του οικείου κράτους και, σε κάθε περίπτωση,
όχι άλλες από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 68 έως 72 του παρόντος νόµου.
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Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν µπορεί να
επιβάλλεται στους οικονοµικούς φορείς των άλλων κρατών µελών για τη συµµετοχή τους σε δηµόσια σύµβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη - µέλη. Οι αναθέτουσες
αρχές αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά µέσα.
6. Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγµή,
την εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει δε να ενηµερώνονται σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρµόδιου οργανισµού πιστοποίησης.
7. Οι οργανισµοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισµοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά
πρότυπα για την πιστοποίηση.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο76
Γενικές διατάξεις
(άρθρο 66 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση ενός διαγωνισµού
µελετών θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 76 έως 84 του παρόντος νόµου και τίθενται στη διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µελετών.
2. Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν
περιορίζεται:
α) Στην Eλληνική Eπικράτεια ή σε τµήµα της Eλληνικής Eπικράτειας.
β) Από την ιδιότητα των συµµετεχόντων ως φυσικών ή νοµικών
προσώπων.
Άρθρο 77
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι διαγωνισµοί µελετών οργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τµήµατος:
α) Από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV του
Προσαρτήµατος Α’, µε βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται µε
ή υπερβαίνει το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
(134.000) ευρώ.
β) Από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV του Προσαρτήµατος Α’, µε βάση ένα
κατώτατο όριο που ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) ευρώ.
γ) Από όλες τις αναθέτουσες αρχές, µε βάση ένα κατώτατο
όριο που ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων επτά
χιλιάδων (207.000) ευρώ, όταν οι διαγωνισµοί µελετών αφορούν
υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήµατος ΙΙ Α του Προσαρτήµατος Α’, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5,
των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι ισοδύναµες µε τους αριθµούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή υπηρεσίες που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ Β του Προσαρτήµατος Α’.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος εφαρµόζονται:
α) Στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών.
β) Στους διαγωνισµούς µελετών µε βραβεία συµµετοχής ή/και
καταβολή χρηµατικού ποσού στους συµµετέχοντες.
Στις περιπτώσεις του σηµείου α’, ως κατώτατο όριο νοείται η
εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων βραβείων συµµετοχής
ή/και πληρωµής χρηµατικού ποσού στους συµµετέχοντες.
Στις περιπτώσεις του σηµείου β’, ως κατώτατο όριο νοείται το
συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας εκτός ΦΠΑ της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών που µπορεί να ανατεθεί αργότερα δυνάµει του
άρθρου 51 παράγραφος 3 του παρόντος νόµου, εφόσον η ανα-

θέτουσα αρχή δεν έχει αποκλείσει µια τέτοιου είδους ανάθεση
στην προκήρυξη διαγωνισµού µελετών.
Άρθρο 78
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 68 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Το παρόν Τµήµα δεν εφαρµόζεται:
α) Στους διαγωνισµούς µελετών στον τοµέα των υπηρεσιών,
που διοργανώνονται από αναθέτοντες φορείς 97 έως 101 του
Τρίτου Μέρους, και έχουν σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών, ούτε στους διαγωνισµούς µελετών που εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Τρίτου Μέρους.
β) Στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται υπό τις
ίδιες συνθήκες µε εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 26, 27
παράγραφοι 1 και 4 του παρόντος για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών.
Άρθρο 79
Προκηρύξεις
(άρθρο 69 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να διοργανώσουν
ένα διαγωνισµό µελετών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή
µέσω σχετικής προκήρυξης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισµό µελετών αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερωτική έκθεση µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού σύµφωνα
µε το άρθρο 56 του παρόντος νόµου και πρέπει να είναι σε θέση
να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής.
Εάν η γνωστοποίηση αυτή µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή
των κείµενων διατάξεων, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή µπορεί να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον θεµιτό ανταγωνισµό
µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά µε την
κατακύρωση του διαγωνισµού µελετών, είναι δυνατόν να µη δηµοσιεύονται.
3. Το άρθρο 57 του παρόντος νόµου που αφορά στη δηµοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισµού εφαρµόζεται και για τους
διαγωνισµούς µελετών.
Άρθρο 80
Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των
προκηρύξεων για τους διαγωνισµούς µελετών
(άρθρο 70 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι προκηρύξεις και οι ενηµερωτικές εκθέσεις του άρθρου
79 του παρόντος νόµου περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα VII Δ του Προσαρτήµατος Α’, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 77
παράγραφος 2, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
2. Οι ενηµερωτικές αυτές εκθέσεις δηµοσιεύονται σύµφωνα
µε το άρθρο 57 παράγραφοι 2 έως 8.
Άρθρο 81
Μέσα επικοινωνίας
(άρθρο 71 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Το άρθρο 36 παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρµόζεται για όλες
τις µορφές επικοινωνίας σχετικά µε τους διαγωνισµούς µελετών.
2. Οι κοινοποιήσεις, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγµατοποιούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι
δεν θίγεται η ακεραιότητα και η εµπιστευτικότητα του συνόλου
των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συµµετέχοντες
σε διαγωνισµούς µελετών και ότι η κριτική επιτροπή λαµβάνει
γνώση του περιεχοµένου των µελετών και σχεδίων µόνο µετά την
εκπνοή της προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή τους.
3. Για τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των µελετών
και σχεδίων εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
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α) Οι πληροφορίες σχετικά µε τις αναγκαίες προδιαγραφές
για την παρουσίαση των µελετών και σχεδίων µε ηλεκτρονικό
τρόπο, καθώς και την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη
διάθεση των ενδιαφεροµένων µερών. Επιπλέον, τα συστήµατα
ηλεκτρονικής παραλαβής των µελετών και σχεδίων πρέπει να συνάδουν µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Χ του Προσαρτήµατος Α’.
β) Το Ελληνικό Κράτος µπορεί να καθιερώνει µηχανισµούς
εκούσιας πιστοποίησης µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της
υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για τα συστήµατα αυτά.
Άρθρο 82
Επιλογή των ανταγωνιζοµένων
(άρθρο 72 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Όταν οι διαγωνισµοί µελετών συγκεντρώνουν περιορισµένο
αριθµό συµµετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή
και αντικειµενικά κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο
αριθµός των υποψηφίων που καλούνται να συµµετάσχουν στους
διαγωνισµούς µελετών λαµβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης
πραγµατικού ανταγωνισµού.
Άρθρο 83
Σύνθεση της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 73 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα µη συνδεόµενα µε τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
µελετών. Όταν απαιτείται από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό να διαθέτουν ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν, το
ένα τρίτο (1/3) των µελών της κριτικής επιτροπής τουλάχιστον
πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναµο προσόν.
Άρθρο 84
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 74 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά τη διατύπωση της γνώµης της.
2. Η επιτροπή εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µε τρόπο ανώνυµο και βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη του
διαγωνισµού µελετών.
3. Η επιτροπή καταχωρίζει, σε πρακτικό, που υπογράφεται από
τα µέλη της, τις επιλογές στις οποίες προβαίνει, ανάλογα µε τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε µελέτης, καθώς και
τις παρατηρήσεις της ως προς τα σηµεία που χρήζουν αποσαφήνισης.
4. Η ανωνυµία τηρείται µέχρι τη γνωµοδότηση από την κριτική
επιτροπή.
5. Οι υποψήφιοι µπορούν να καλούνται, ενδεχοµένως, να
απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχωρίσει στο
πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε
στοιχείου της µελέτης. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται πλήρη
πρακτικά, όπου καταχωρίζονται όσα διηµείφθησαν µεταξύ των
µελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 85
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 56 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3
του Κανονισµού 1336/2013)
Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις παρα-
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χώρησης δηµοσίων έργων που συνάπτονται από τις αναθέτουσες
αρχές, όταν η αξία των συµβάσεων αυτών ισούται µε ή είναι ανώτερη από το χρηµατικό όριο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 23 του παρόντος νόµου. Η αξία αυτή υπολογίζεται
σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 86
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 57 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Το παρόν τµήµα δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων, οι οποίες:
α) Εµπίπτουν στις δηµόσιες συµβάσεις έργων στις περιπτώσεις των άρθρων 26 και 27 παράγραφος 1 και 4 του παρόντος
νόµου.
β) Ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση
µιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται
στα άρθρα 97 έως 101 του Τρίτου Μέρους, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.
Άρθρο 87
Δηµοσίευση της προκήρυξης στις συµβάσεις
παραχώρησης δηµοσίων έργων
(άρθρο 58 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να προσφύγουν σε
σύµβαση παραχώρησης δηµοσίων έργων, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε σχετική προκήρυξη.
2. Οι προκηρύξεις για τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων
έργων περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
παράρτηµα VII B του Προσαρτήµατος Α’ και, ενδεχοµένως, κάθε
άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την αναθέτουσα
αρχή, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνει η
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Το άρθρο 58 του παρόντος νόµου που αφορά στην προαιρετική δηµοσίευση των προκηρύξεων, εφαρµόζεται επίσης και
για τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων.
Προθεσµία Άρθρο 88
(άρθρο 59 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη
διαδικασία παραχώρησης δηµοσίων έργων, η προθεσµία για την
υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύµβαση παραχώρησης δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των πενήντα δύο (52) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του παρόντος νόµου. Εφαρµόζεται επίσης το άρθρο 60 παράγραφος 7 του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 89
Υπεργολαβία
(άρθρο 60 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί:
α) Είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των έργων
τα οποία αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης
έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το
δικαίωµα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό. Το ελάχιστο αυτό
ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη σύµβαση παραχώρησης δηµόσιου έργου.
β) Είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύµβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι, µε τις προσφορές τους, το
ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου, το οποίο αποτελεί αντικείµενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε
τρίτους.
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Άρθρο 90
Ανάθεση συµπληρωµατικών έργων στον ανάδοχο
(άρθρο 61 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται στις συµπληρωµατικές εργασίες που δεν περιλαµβάνονταν στο αρχικά προβλεπόµενο σχέδιο της παραχώρησης, ούτε στην αρχική
σύµβαση, και οι οποίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει
αναθέσει στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό:
α. όταν αυτές οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν,
από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύµβαση, χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για
τις αναθέτουσες αρχές, ή
β. όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωρισθούν
από την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.
Το συνολικό ποσό των συναπτόµενων συµβάσεων συµπληρωµατικών εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού
του αρχικού έργου που αποτελεί το αντικείµενο της παραχώρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 91
Εφαρµοστέοι κανόνες
(άρθρο 62 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Όταν ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 18 του παρόντος
νόµου, υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από
τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που προβλέπει ο παρών νόµος,
όσον αφορά στη σύναψη των συµβάσεων δηµοσίων έργων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 92
Κανόνες δηµοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις
(άρθρο 63 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 4 του
Κανονισµού 2083/2005)
1. Οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων που
δεν είναι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να εφαρµόζουν
τους κανόνες δηµοσιότητας που ορίζονται στο επόµενο άρθρο,
κατά τη σύναψη των συµβάσεων έργων µε τρίτους, όταν η αξία
αυτών των συµβάσεων ανέρχεται σε ποσό ίσο µε ή µεγαλύτερο
των πέντε εκατοµµυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων
(5.186.000) ευρώ.
Εφόσον πάντως µια σύµβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις
εφαρµογής των περιπτώσεων που απαριθµούνται στο άρθρο 51
του παρόντος νόµου, δεν απαιτείται δηµοσιότητα.
Η αξία των συµβάσεων υπολογίζεται σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου.
2. Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν
κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύµβαση παραχώρησης, ούτε
οι επιχειρήσεις που συνδέονται µε τις επιχειρήσεις αυτές.
Ως «συνδεδεµένη επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρηση στην
οποία ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης µπορεί να ασκεί,
άµεσα ή έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία
µπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος σύµβασης παραχώ-

ρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης επιχείρησης
λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρηµατοδοτικής συµµετοχής
ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκµαίρεται
όταν µια επιχείρηση έναντι µιας άλλης επιχείρησης, άµεσα ή έµµεσα:
α) Κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του καταβεβληµένου κεφαλαίου της επιχείρησης ή,
β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν
στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή
γ) µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης.
Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για τη σύµβαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται σε συνάρτηση µε τις
µεταγενέστερες µεταβολές που σηµειώνονται στους δεσµούς
που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων.
Άρθρο 93
Δηµοσίευση της προκήρυξης
(άρθρο 64 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων που
δεν είναι αναθέτουσες αρχές, και οι οποίοι επιθυµούν να συνάψουν σύµβαση έργων µε τρίτους, γνωστοποιούν την πρόθεσή
τους µέσω προκήρυξης.
2. Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτηµα VII Γ του Προσαρτήµατος Α’ και, ενδεχοµένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται
αναγκαίο από τον ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων
έργων, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνει
η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 2 έως 8 του παρόντος νόµου.
4. Το άρθρο 58 του παρόντος νόµου που αφορά στην εκούσια
δηµοσίευση των προκηρύξεων εφαρµόζεται επίσης.
Άρθρο 94
Προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων
συµµετοχής και την παραλαβή των προσφορών
(άρθρο 65 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Στις συµβάσεις έργων που συνάπτονται από τους αναδόχους
σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων, οι οποίοι δεν είναι
αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχώρησης ορίζουν την προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα επτά (37) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.
Εφαρµόζεται το άρθρο 59 παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος νόµου.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άρθρο 95
Στατιστικά στοιχεία συµβάσεων που συνάπτονται
από αναθέτουσες αρχές
(άρθρα 75, 76 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Η Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 διαβιβάζει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε
έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισµένη σύµφωνα
µε την επόµενη παράγραφο, σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών υψηλής αξίας, αντίστοιχα,
που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούµενο
έτος. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν τις
σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προµηθειών
που ανέθεσαν κατά το προηγούµενο έτος, µέχρι την 31η Μαΐου
κάθε έτους, στην ανωτέρω Αρχή.
2. Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαµβάνεται στο Πα-
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ράρτηµα IV του Προσαρτήµατος Α’, η στατιστική κατάσταση περιλαµβάνει:
α) Τον αριθµό και την αξία των καλυπτόµενων από το παρόν
συµβάσεων που συνήφθησαν.
β) Τον αριθµό και τη συνολική αξία των συµβάσεων που συνήφθησαν δυνάµει παρεκκλίσεων από τη Συµφωνία.
Στο µέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο, σηµείο α’, κατανέµονται ανάλογα µε:
α) Τις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων που χρησιµοποιήθηκαν,
β) και για καθεµία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Α’, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που περιέχονται στο Παράρτηµα II του ίδιου
Προσαρτήµατος και προσδιορίζονται ανά κατηγορία της ονοµατολογίας CPV.
γ) Την ιθαγένεια του οικονοµικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύµβαση.
Στην περίπτωση που οι συµβάσεις συνήφθησαν µέσω διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, τα στοιχεία που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο σηµείο α’, κατανέµονται επιπλέον ανάλογα µε τις
οριζόµενες στα άρθρα 50 και 51 περιστάσεις και διευκρινίζουν
τον αριθµό και την αξία των συµβάσεων που ανατέθηκαν ανά
κράτος - µέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων.
3. Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκείνων που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV του Προσαρτήµατος Α’, η
στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθµό
και την αξία των δηµοσίων συµβάσεων που συνήφθησαν, κατανεµηµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, και
β) τη συνολική αξία των συµβάσεων που συνήφθησαν δυνάµει
των παρεκκλίσεων από τη Συµφωνία.
4. Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συµφωνίας.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 77, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
5. Με απόφαση της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου
15 καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν ιδίως τον
τρόπο και το χρόνο υποβολής των σχετικών στοιχείων των προηγούµενων παραγράφων εκ µέρους των αναθετουσών αρχών.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ,
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 96
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται από αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19 του παρόντος νόµου, κατά την
σύναψη συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, για τις
ανάγκες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα
άρθρα 97 έως 101 του παρόντος νόµου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρµόζονται στις
συµβάσεις που συνάπτουν ή στους διαγωνισµούς µελετών που
διοργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς για ανάγκες διαφορετικές
από τις ανάγκες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων που ορίζονται
στα άρθρα 97 έως 101 του παρόντος νόµου. Οι εν λόγω συµβάσεις συνάπτονται σύµφωνα µε τους κανόνες του Δεύτερου Μέρους.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
Άρθρο 97
Αέριο, θερµότητα και ηλεκτρισµός
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(άρθρο 3 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Όσον αφορά στο αέριο και τη θερµότητα, το παρόν Μέρος
εφαρµόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Διάθεση ή εκµετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασµένων
για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής αερίου ή θερµότητας, ή
β) τροφοδότηση των δικτύων αυτών µε αέριο ή θερµότητα.
2. Η τροφοδότηση µε αέριο ή θερµότητα δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα
φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 1, όταν:
α) Η παραγωγή αερίου ή θερµότητας από τον ενδιαφερόµενο
φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσµα της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του
παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 98 έως 101 του παρόντος νόµου
και,
β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου αποβλέπει µόνο στην
οικονοµική εκµετάλλευση της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί
το πολύ στο 20 % του κύκλου εργασιών του φορέα, µε βάση το
µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, συµπεριλαµβανοµένου του
τρέχοντος έτους.
3. Όσον αφορά στον ηλεκτρισµό, το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Διάθεση ή εκµετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασµένων
για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής ηλεκτρισµού ή
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε ηλεκτρισµό.
4. Η τροφοδότηση µε ηλεκτρισµό δικτύων που προορίζονται
να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που
δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά
την έννοια της παραγράφου 3, όταν:
α) Η παραγωγή ηλεκτρισµού από τον ενδιαφερόµενο φορέα
γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση
δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3
του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 98 έως 101 του παρόντος
νόµου και
β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου εξαρτάται µόνον από
την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30 % της
συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, µε βάση το µέσο
όρο των τριών (3) τελευταίων ετών, συµπεριλαµβανοµένου του
τρέχοντος έτους.
Άρθρο 98
Ύδωρ
(άρθρο 4 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Διάθεση ή εκµετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασµένων
για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής πόσιµου ύδατος ή
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε πόσιµο ύδωρ.
2. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται επίσης στις συµβάσεις που
συνάπτονται ή στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τους φορείς που ασκούν δραστηριότητα οριζόµενη
στην παράγραφο 1, και τα οποία:
α) Συνδέονται µε έργα υδραυλικής µηχανικής, αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών έργων, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για εφοδιασµό µε πόσιµο ύδωρ υπερβαίνει το 20% του
συνολικού όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή
εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης ή
β) συνδέονται µε την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυµάτων.
3. Η τροφοδότηση µε πόσιµο ύδωρ δικτύων που προορίζονται
να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που
δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται ως δραστηριότητα
κατά την έννοια της παραγράφου 1, όταν:
α) Η παραγωγή πόσιµου ύδατος από τον ενδιαφερόµενο
φορέα γίνεται, διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την
άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στα άρθρα 97 έως
101 του παρόντος νόµου και
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β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου εξαρτάται µόνον από
την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30% της
συνολικής παραγωγής πόσιµου ύδατος του φορέα, µε βάση το
µέσο όρο των τριών (3) προηγουµένων ετών, συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.
Άρθρο 99
Υπηρεσίες µεταφορών
(άρθρο 5 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις δραστηριότητες που
αποσκοπούν στη διάθεση ή την εκµετάλλευση δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τοµείς των µεταφορών µε
σιδηρόδροµο, αυτόµατα συστήµατα, τραµ, τρόλεϊ, λεωφορεία
ή καλώδιο.
Όσον αφορά στις υπηρεσίες µεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται µε τους όρους που
ορίζονται από την αρµόδια αρχή, όπως εκείνοι που αφορούν τις
ακολουθητέες διαδροµές, τη διαθέσιµη µεταφορική ικανότητα ή
τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας.
2. Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται στους φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες µεταφορών µε λεωφορείο, οι οποίοι
είχαν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρµογής του π.δ. 57/2000
(Α’45), δυνάµει της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αυτού, µε το
οποίο µεταφέρθηκε η οδηγία 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 2 παρ.4 αυτής
) στο ελληνικό δίκαιο.
Άρθρο 100
Ταχυδροµικές υπηρεσίες
(άρθρο 6 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών ή µε βάση τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ’ του παρόντος άρθρου, άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδροµικών.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρος, και µε την επιφύλαξη του ν. 2668/1998 (Α’ 282), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, νοούνται ως:
α) «ταχυδροµικό αντικείµενο»: αντικείµενο µε συγκεκριµένο παραλήπτη, αποστελλόµενο υπό την τελική του µορφή, ανεξάρτητα
από το βάρος του. Τα αντικείµενα αυτά περιλαµβάνουν, π.χ.,
πέραν των αντικειµένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφηµερίδες, περιοδικά και ταχυδροµικά δέµατα που περιέχουν αντικείµενα µε ή χωρίς εµπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους.
β) «ταχυδροµικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνίστανται στη
συλλογή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται οι εξής:
- «ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα ταχυδροµικές υπηρεσίες»: ταχυδροµικές υπηρεσίες που ανατίθενται ή µπορούν να
ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2668/1998 (Α’ 282),
όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3185/2003 (Α’229).
- «άλλες ταχυδροµικές υπηρεσίες»: ταχυδροµικές υπηρεσίες
που δεν επιτρέπεται να ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα βάσει
του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η οποία ενσωµατώθηκε µε
το ν. 2668/1998 (Α’ 282), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3185/ 2003
(Α’229) και,
γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδροµικών»: υπηρεσίες παρεχόµενες στους ακόλουθους τοµείς:
- υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και µεταγενέστερες της αποστολής, όπως «mailroom
management services»),
- υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που συνδέονται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και παρέχονται εξ ολοκλήρου µε ηλεκτρονικά µέσα (περιλαµβανοµένης της ασφαλούς διαβίβασης
κωδικοποιηµένων εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα, της διαχείρισης διευθύνσεων και της διαβίβασης συστηµένου ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου),
- υπηρεσίες συνδεόµενες µε ταχυδροµικά αντικείµενα που δεν
περιλαµβάνονται στο στοιχείο α’, όπως το διαφηµιστικό ταχυδροµείο χωρίς συγκεκριµένο παραλήπτη,

- χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήµατος XVΙΙ A του Προσαρτήµατος Β’, και στο
άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο δ’ του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ταχυδροµικών ενταλµάτων πληρωµής και των ταχυδροµικών µεταφορών πιστώσεων,
- φιλοτελικές υπηρεσίες και,
- υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ ή την εναποθήκευση µε άλλα µη
ταχυδροµικά καθήκοντα), εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται
από φορέα, ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδροµικές υπηρεσίες
κατά την έννοια του στοιχείου β’ πρώτη και δεύτερη περίπτωση,
και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 104 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου, όσον αφορά
στις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Άρθρο 101
Αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίµων Διάθεση λιµένων και αερολιµένων σε µεταφορείς
(άρθρο 7 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις δραστηριότητες εκµετάλλευσης µιας γεωγραφικής περιοχής µε σκοπό:
α) Την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου,
άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίµων ή
β) τη διάθεση αερολιµένων, θαλάσσιων λιµένων ή λιµένων
εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερµατικών σταθµών µεταφορικών µέσων, σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάµιους µεταφορείς.
Άρθρο 102
Συµβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες
(άρθρο 9 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Σύµβαση για τη διεξαγωγή περισσότερων δραστηριοτήτων
ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τη δραστηριότητα για
την οποία προορίζεται κυρίως. Η επιλογή µεταξύ της σύναψης
µιας µόνο σύµβασης και (της σύναψης) πολλών χωριστών συµβάσεων δεν µπορεί να έχει ως στόχο την καταστρατήγηση της
εφαρµογής του παρόντος Μέρους, όσο και των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου.
2. Εάν µία από τις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο
της συµβάσεως, εµπίπτει στο παρόν Μέρος και η άλλη εµπίπτει
στο Δεύτερο Μέρος και είναι αντικειµενικώς αδύνατον να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύµβαση, η σύµβαση ανατίθεται σύµφωνα µε τους κανόνες του
Δεύτερου Μέρους.
3. Εάν µία από τις δραστηριότητες, για τις οποίες προορίζεται
η σύµβαση, εµπίπτει στο παρόν Μέρος και η άλλη δεν εµπίπτει
στο παρόν Μέρος ή το Δεύτερο Μέρος του παρόντος νόµου και
είναι αντικειµενικώς αδύνατον να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύµβαση, η σύµβαση ανατίθεται σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος Μέρους.
Άρθρο 103
Συµβάσεις µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων
ή κοινοπραξιών
(άρθρα 23 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου, ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στις
συµβάσεις:
α) Τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας µε συνδεδεµένη επιχείρηση ή
β) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς, µε σκοπό την
άσκηση δραστηριοτήτων, κατά την έννοια των άρθρων 97 έως
101 του παρόντος νόµου, µε επιχείρηση συνδεδεµένη µε έναν
από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως «συνδεδεµένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση, της οποίας οι ετήσιοι λογα-
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ριασµοί έχουν ενοποιηθεί µε τους λογαριασµούς του αναθέ- τοντος φορέα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ.
83/349/ΕΟΚ έβδοµης οδηγίας του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
1983, βασιζόµενη στο άρθρο 44 παράγραφος 2 περίπτωση ζ’ της
Συνθήκης για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (L 193), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 283), οι οποίες ενσωµατώθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του
άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37), όπως αυτό προστέθηκε
µε το άρθρο 33 του π.δ. 409/1986 (Α’ 191), και όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
ν. 3460/2006 (Α’ 102) ή στην περίπτωση που οι φορείς δεν εµπίπτουν στον παρόντα νόµο, κάθε
επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας µπορεί να ασκεί,
άµεσα ή έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά την έννοια του άρθρου
19 παράγραφος 2 ή η οποία µπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή
επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία υπόκειται, από κοινού µε
τον αναθέτοντα φορέα, στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης επιχείρησης λόγω της ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή
των κανόνων που τη διέπουν.
3. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται:
α) Στις συµβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλάχιστον του
µέσου κύκλου εργασιών που πραγµατοποίησε η συνδεδεµένη
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τοµέα των υπηρεσιών προέρχεται από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, µε τις οποίες συνδέεται.
β) Στις συµβάσεις προµηθειών, εφόσον το 80% τουλάχιστον
του µέσου κύκλου εργασιών που πραγµατοποίησε η συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τοµέα των προµηθειών προέρχεται από την παροχή αυτών των προµηθειών στις
επιχειρήσεις µε τις οποίες συνδέεται.
γ) Στις συµβάσεις έργων, εφόσον το 80% τουλάχιστον του
µέσου κύκλου εργασιών που πραγµατοποίησε η συνδεδεµένη
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τοµέα των έργων
προέρχεται από την παροχή αυτών των έργων στις επιχειρήσεις
µε τις οποίες συνδέεται.
Όταν, σε συνάρτηση µε την ηµεροµηνία δηµιουργίας της συνδεδεµένης επιχείρησης ή έναρξης των δραστηριοτήτων της, δεν
είναι διαθέσιµος ο κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία, η
επιχείρηση αρκεί να αποδεικνύει ότι η πραγµατοποίηση του κύκλου εργασιών που αναφέρεται στα στοιχεία α’, β’ ή γ’, είναι πιθανή, ιδίως µε προβολή δραστηριοτήτων.
Όταν η ίδια ή παρόµοιες υπηρεσίες, προµήθειες ή έργα παρέχονται από περισσότερες από µία επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε
τον αναθέτοντα φορέα, για τον υπολογισµό των προαναφερόµενων ποσοστών λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών
που προκύπτει αντιστοίχως από την παροχή υπηρεσιών, προµηθειών ή έργων εκ µέρους των συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
4. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις:
α) Τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί
αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς, µε σκοπό την
άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 97 έως
100, µε έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς, ή
β) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας µε µια τέτοια κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει, µε την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί µε σκοπό την άσκηση της συγκεκριµένης
δραστηριότητας επί περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών και ότι
η συστατική πράξη της κοινοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες
φορείς, που τη συγκροτούν, συµµετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον
για την εν λόγω περίοδο.
5. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 1, 3 και 4:
α) Τις επωνυµίες των επιχειρήσεων ή των κοινοπραξιών για τις
οποίες πρόκειται.
β) Τη φύση και την αξία των οριζόµενων συµβάσεων.
γ) Τα στοιχεία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει απαραίτητα
για να αποδείξει ότι οι σχέσεις µεταξύ του αναθέτοντος φορέα
και της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας, στην οποία ανατίθενται
οι συµβάσεις, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος
άρθρου.
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Άρθρο 104
Διαδικασία για τον προσδιορισµό του κατά πόσον
δεδοµένη δραστηριότητα είναι απευθείας
εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό
(άρθρο 30 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι συµβάσεις µε αντικείµενο την άσκηση δραστηριότητας
οριζόµενης στα άρθρα 97 έως 101 δεν υπόκεινται στον παρόντα
νόµο, εάν η δραστηριότητα, στην Ελλάδα, είναι απευθείας εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό, σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση
δεν είναι περιορισµένη.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, προκειµένου να καθορισθεί εάν µια δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειµένη
στον ανταγωνισµό, αποφασίζεται κατόπιν κριτηρίων τα οποία
είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ανταγωνισµού της Συνθήκης
ΕΕ, όπως τα χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων αγαθών ή υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών αγαθών ή υπηρεσιών, οι τιµές
και η πραγµατική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός
προµηθευτών των εν λόγω αγαθών ή παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε µια
αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται εάν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Β.
Όταν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το τεκµήριο ότι υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση σε δεδοµένη αγορά, βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση στην εν λόγω
αγορά είναι ελεύθερη εκ των πραγµάτων και εκ του νόµου.
4. Όταν το αρµόδιο Υπουργείο κρίνει ότι, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, η παράγραφος 1 έχει εφαρµογή σε δεδοµένη δραστηριότητα, απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
της γνωστοποιεί όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, κάθε νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συµφωνία που
αφορά στη συµµόρφωση µε τους όρους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, συνοδευόµενα, ενδεχοµένως, από τη θέση που
έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή, η οποία είναι αρµόδια για την εν
λόγω δραστηριότητα. Αντίγραφο του φακέλου που υποβάλλεται
στην Επιτροπή, κοινοποιείται στην Αρχή της παραγράφου 20 του
άρθρου 15. Οι συµβάσεις µε αντικείµενο την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στον παρόντα
νόµο:
1. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδώσει απόφαση σχετικά µε
τη δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, και εντός
της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή ή δεν
εκδώσει απόφαση σχετικά µε αυτή τη δυνατότητα εφαρµογής
εντός της προθεσµίας αυτής.
2. Στις περιπτώσεις που η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριµένη αγορά τεκµαίρεται µε βάση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος, και όπου µια ανεξάρτητη εθνική αρχή που
είναι αρµόδια για τη σχετική δραστηριότητα έχει προσδιορίσει
τη δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1, οι συµβάσεις που
προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στον παρόντα νόµο, εάν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν έχει καταλήξει στην αδυναµία εφαρµογής της παραγράφου 1, µε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, και εντός
της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.
5. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει ότι, σε δεδοµένη δραστηριότητα έχει εφαρµογή η παράγραφος 1, µε απόφαση βάσει της
παραγράφου 6 του άρθρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως την ενδιαφερόµενη αρχή.
Το αρµόδιο Υπουργείο ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τηρουµένων των παραγράφων 2 και 3, για όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, για κάθε νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική
διάταξη ή συµφωνία που αφορά στη συµµόρφωση µε τους
όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόµενα ενδεχοµένως, από τη θέση που έλαβε η ανεξάρτητη εθνική αρχή
που είναι αρµόδια για τη σχετική δραστηριότητα. Εάν, µετά το
πέρας της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του
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άρθρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
έχει εκδώσει απόφαση σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής της
παραγράφου 1 σε δεδοµένη δραστηριότητα, η παράγραφος 1
τεκµαίρεται εφαρµοστέα.
6. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 4 και 5 του
παρόντος, καθώς και της παραγράφου 6 του άρθρου 30 της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής
της 7ης Ιανουαρίου 2005/15/ΕΚ (L 7), όπως κάθε φορά ισχύει.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΚΛΕΙΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 105
Χρησιµοποίηση ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας ή
διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε ή χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού
(άρθρo 40 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, έργων
και υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρµόζουν τις διαδικασίες που είναι προσαρµοσµένες στους σκοπούς του παρόντος
νόµου.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε
από τις διαδικασίες που περιγράφονται στα στοιχεία α’, β’ ή δ’
της παραγράφου 13 του άρθρου 15, εφόσον, υπό την επιφύλαξη
της παραγράφου 3, έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός, δυνάµει του
άρθρου 109 του παρόντος νόµου.
3. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν µια διαδικασία, χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν, ύστερα από διαδικασία µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία από τις
υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή αν δεν υπάρχει
κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά
οι αρχικοί όροι της σύµβασης.
β) Εάν η σύναψη της σύµβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιµών, µελέτης ή ανάπτυξης, και όχι µε σκοπό
την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας
και ανάπτυξης, και στο βαθµό που η σύναψη µιας τέτοιας σύµβασης δε θίγει την προκήρυξη διαγωνισµού για τις επόµενες
συµβάσεις που θα επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς τους σκοπούς.
γ) Αν, για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε
την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί
να ανατεθεί µόνο σε ορισµένο οικονοµικό φορέα.
δ) Στο βαθµό που είναι απολύτως απαραίτητος, αν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα
για τους αναθέτοντες φορείς, δεν είναι δυνατή η τήρηση των
προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
ε) Στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών για συµπληρωµατικές παραδόσεις εκ µέρους του αρχικού προµηθευτή, οι
οποίες προορίζονται είτε για τη µερική ανανέωση προµηθειών ή
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφισταµένων προµηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να προµηθευθεί
υλικό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα
µπορούσε να οδηγήσει σε ασυµβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση ή τη συντήρηση.
στ) Για συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχικά κατακυρωθείσα µελέτη ούτε στην αρχικά
συναφθείσα σύµβαση, αλλά τα οποία, λόγω περιστάσεων που
δεν µπορούσαν να προβλεφθούν, έχουν καταστεί απαραίτητα για
την εκτέλεση αυτής της σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον εργολήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών που εκτελεί

την αρχική σύµβαση, όταν τα εν λόγω συµπληρωµατικά έργα ή
υπηρεσίες δεν µπορούν να διαχωρισθούν, τεχνικά ή οικονοµικά,
από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα στους αναθέτοντες φορείς ή όταν τα εν λόγω συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες, αν και µπορούν να διαχωρισθούν
από την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της.
ζ) Στην περίπτωση των συµβάσεων έργων, για νέα έργα που
συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων εργασιών και ανατίθενται στον εργολήπτη, στον οποίο οι ίδιοι αναθέτοντες φορείς
έχουν αναθέσει προηγούµενη σύµβαση, µε την προϋπόθεση ότι
τα έργα αυτά είναι σύµφωνα µε µια βασική µελέτη και ότι για τη
µελέτη αυτή έχει συναφθεί µια πρώτη σύµβαση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισµού. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού για την
πρώτη µελέτη, πρέπει να επισηµαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα
προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία, το δε ποσό του συνολικού
προϋπολογισµού για τη συνέχιση των έργων λαµβάνεται υπόψη
από τους αναθέτοντες φορείς για την εφαρµογή των διατάξεων
της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και
του άρθρου 25.
η) Αν πρόκειται για προµήθειες που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων.
θ) Για τις συµβάσεις που συνάπτονται βάσει συµφωνίας-πλαισίου, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου 2 του
άρθρου 108.
ι) Για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, µε την αξιοποίηση µιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα, µπορούν να αποκτηθούν προµήθειες σε τιµή
πολύ χαµηλότερη από τις τιµές που επικρατούν συνήθως στην
αγορά.
ια) Για την αγορά προµηθειών, υπό όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς,
είτε από προµηθευτή που παύει οριστικά την εµπορική δραστηριότητά του είτε από το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή πτώχευσης,
δικαστικού συµβιβασµού, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή άλλης
ανάλογης διαδικασίας.
ιβ) Όταν η σχετική σύµβαση υπηρεσιών ακολουθεί διαγωνισµό
µελετών που έχει διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και πρέπει, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες, να
ανατεθεί αυτή στον νικητή ή σε ένα από τους νικητές του εν λόγω
διαγωνισµού. Στην τελευταία περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισµού καλούνται να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις.
Άρθρο 106
Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών
(άρθρo 35 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικονοµικούς
φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύµβασης, κατόπιν
αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται συστηµατικά στις συµβάσεις προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών, τις
οποίες οι φορείς αναθέτουν ή τις τεχνικές προδιαγραφές, στις
οποίες προτίθενται να παραπέµψουν, για τις συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, κατά την
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 111.
2. Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των οικονοµικών φορέων που
ενδιαφέρονται, αρκεί η παραποµπή στα εν λόγω έγγραφα.
Άρθρο 107
Εναλλακτικές προσφορές
(άρθρo 36 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Όταν η ανάθεση της σύµβασης γίνεται µε βάση το κριτήριο
της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, οι
αναθέτοντες φορείς µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον
οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις
που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς.
Στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν αν επιτρέπουν ή όχι τις εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις επιτρέπουν, αναφέρουν τις ελάχιστες
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προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις για την παρουσίασή τους.
2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει
εναλλακτικές προσφορές δυνάµει της παραγράφου 1, δεν µπορούν να απορρίπτουν εναλλακτική προσφορά για το µόνο λόγο
ότι, αν αυτή επιλεγεί, θα οδηγήσει αντίστοιχα είτε στη σύναψη
σύµβασης υπηρεσιών και όχι σύµβασης προµηθειών, είτε στη σύναψη σύµβασης προµηθειών και όχι σύµβασης υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ
Άρθρο 108
Συµφωνίες-πλαίσιο
(άρθρo 14 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να θεωρούν συµφωνίαπλαίσιο ως σύµβαση, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 15, και να εφαρµόζουν για την ανάθεσή της τον παρόντα νόµο.
2. Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συµφωνία-πλαίσιο, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, µπορούν να εφαρµόζουν την
περίπτωση θ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 105, όταν συνάπτουν συµβάσεις που βασίζονται στη συµφωνία αυτή.
3. Όταν µια συµφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι αναθέτοντες φορείς δεν
µπορούν να εφαρµόζουν την περίπτωση θ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 105.
4. Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να προσφεύγουν στις
συµφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά, κατά τρόπο που να εµποδίζει,
να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 109
Προκηρύξεις που χρησιµοποιούνται ως µέσο έναρξης διαγωνισµού
(άρθρo 42 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Στην περίπτωση συµβάσεων προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών, ο διαγωνισµός αρχίζει µε την έκδοση:
α) Περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όπως αναφέρεται στο
παράρτηµα XV Α του Προσαρτήµατος Β ή
β) προκήρυξης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β, ή
γ) Προκήρυξης σύµβασης, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα
XIIΙ του Προσαρτήµατος Β, µέρος A, B ή Γ.
2. Στην περίπτωση των δυναµικών συστηµάτων αγορών, ο διαγωνισµός για το σύστηµα αρχίζει µε την έκδοση της προκήρυξης που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1, ενώ
ο διαγωνισµός για τις συµβάσεις που βασίζονται σε τέτοια συστήµατα αρχίζει µέσω της απλουστευµένης προκήρυξης που
αναφέρεται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ του Προσαρτήµατος Β, µέρος
Δ.
3. Όταν ο διαγωνισµός αρχίζει µέσω περιοδικής ενδεικτικής
προκήρυξης:
α) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τα έργα, τις προµήθειες ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί.
β) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ότι η σύµβαση αυτή θα
συναφθεί µε κλειστή διαδικασία ή διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς εκ των υστέρων δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, και να καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς
να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους και
γ) Πρέπει να έχει δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΧ
του Προσαρτήµατος Β, το πολύ δώδεκα (12) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης, η οποία αναφέρεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 115. Ο αναθέτων φορέας τηρεί
τις προθεσµίες του άρθρου 113 του νόµου αυτού.
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Άρθρο 110
Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων
(άρθρo 44 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήµατα ΧΙΙΙ, ΧΙV, XV Α, XV
Β και XVI του Προσαρτήµατος Β και, ενδεχοµένως, κάθε επί
πλέον πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από τον αναθέτοντα
φορέα, σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα έντυπα που υιοθετούνται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την προβλεπόµενη στο άρθρο
68 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ διαδικασία.
2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται
από τους αναθέτοντες φορείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα
µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης του Παραρτήµατος ΧΧ του Προσαρτήµατος Β, σηµείο 3 είτε µε άλλα µέσα. Οι προκηρύξεις και
γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα109, 111 και 112
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά δηµοσίευσης του παραρτήµατος ΧΧ του Προσαρτήµατος Β, σηµείο 1
στοιχεία α’ και β’.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που καταρτίζονται και
αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και
τις λεπτοµέρειες διαβίβασης του παραρτήµατος ΧΧ σηµείο 3
του Προσαρτήµατος Β, δηµοσιεύονται το πολύ πέντε (5) ηµέρες
από την αποστολή τους.
Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις, οι οποίες δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτηµα ΧΧ του
Προσαρτήµατος Β σηµείο 3, δηµοσιεύονται εντός δώδεκα (12)
ηµερών το αργότερο µετά την αποστολή τους. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και µετά από αίτηση του αναθέτοντος
φορέα, οι προκηρύξεις διαγωνισµού που προβλέπονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 δηµοσιεύονται
εντός πέντε (5) ηµερών, αν η προκήρυξη έχει αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία.
4. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δηµοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα και αυθεντικό θεωρείται µόνο το
πρωτότυπο κείµενο που δηµοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης ή γνωστοποίησης δηµοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες της
Ε.Ε.. Η δαπάνη της δηµοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βαρύνει την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
5. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις και το περιεχόµενό
τους δεν µπορούν να δηµοσιοποιούνται πριν από την ηµεροµηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκηρύξεις
και γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν
πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που
περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ
αγοραστή», σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 111, και, πρέπει να αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ή γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δηµοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι
ενδεικτικές περιοδικές προκηρύξεις δεν µπορούν να δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η γνωστοποίηση που ανακοινώνει τη δηµοσίευσή τους
µε τη µορφή αυτή και πρέπει να αναφέρουν την ηµεροµηνία της
εν λόγω αποστολής.
6. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι
σε θέση να αποδείξουν την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.
7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα
βεβαίωση της δηµοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης.
Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της δηµοσίευσης.
8. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να δηµοσιεύουν σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 έως 7, προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις
για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση δηµοσίευσης βάσει του
παρόντος νόµου.
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Άρθρο 111
Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για
την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής
(άρθρo 41 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον µια
φορά τον χρόνο, µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η
οποία αναφέρεται στο παράρτηµα XVΑ του Προσαρτήµατος Β,
και δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς στο “προφίλ αγοραστή”, όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΧΧ του Προσαρτήµατος Β σηµείο 2
στοιχείο β’:
α) Όταν πρόκειται για προµήθειες, την εκτιµώµενη συνολική
αξία των συµβάσεων ή των συµφωνιών - πλαισίων ανά οµάδες
προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόµενους µήνες, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία,
λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΙ της
παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 του παρόντος
νόµου, ισούται µε ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
(750.000) ευρώ.
Οι οµάδες των προϊόντων καθορίζονται από τους αναθέτοντες
φορείς µε παραποµπή στην ονοµατολογία CPV.
β) Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιµώµενη συνολική
αξία των συµβάσεων ή των συµφωνιών-πλαισίων για καθεµία από
τις απαριθµούµενες στο Παράρτηµα XVIΙ A του Προσαρτήµατος
Β κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν
κατά τους δώδεκα (12) επόµενους µήνες, εφόσον η εν λόγω εκτιµώµενη συνολική αξία, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της
υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του
άρθρου 25 του παρόντος νόµου, ισούται µε ή υπερβαίνει τις
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ.
γ) Όταν πρόκειται για έργα, τα κύρια χαρακτηριστικά των συµβάσεων έργων ή των συµφωνιών-πλαισίων που οι αναθέτοντες
φορείς προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα (12) επόµενους µήνες, η εκτιµώµενη αξία των οποίων ισούται µε ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο ΙΙ
της παραγράφου 2 του άρθρου 23, λαµβανοµένων υπόψη των
διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Οι προκηρύξεις
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ αποστέλλονται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή»,
το ταχύτερο δυνατό, µετά την έναρξη του οικονοµικού έτους. Η
προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ αποστέλλεται
στην Επιτροπή ή δηµοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο, µετά την έγκριση του προγράµµατος εργασιών στο
οποίο εντάσσονται οι συµβάσεις έργων ή οι συµφωνίες-πλαίσιο,
τις οποίες οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να συνάψουν. Οι
αναθέτοντες φορείς που δηµοσιεύουν την περιοδική ενδεικτική
προκήρυξη στο “προφίλ αγοραστή” τους, διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τη
µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο
παράρτηµα ΧΧ, σηµείο 3 του Προσαρτήµατος Β, γνωστοποίηση
µε την οποία ανακοινώνουν τη δηµοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». Η δηµοσίευση των
προκηρύξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’
είναι υποχρεωτική µόνον εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν
επιλέξει τις συντετµηµένες προθεσµίες παραλαβής των προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 4 του παρόντος
νόµου. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, ιδίως, να δηµοσιεύουν ή
να αναθέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δηµοσίευση περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων µε αντικείµενο σηµαντικά έργα,
χωρίς να επαναλαµβάνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί σε προηγούµενη περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, εφόσον αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι
συµπληρωµατικές.
3. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρµόσουν σύστηµα προεπιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 120 του παρόντος
νόµου, συντάσσεται προκήρυξη, σύµφωνα µε το τυποποιηµένο
υπόδειγµα προκήρυξης, που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΧΙV
του Προσαρτήµατος Β, η οποία αναφέρει τον σκοπό, τον οποίο
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εξυπηρετεί το σύστηµα προεπιλογής, και τις λεπτοµέρειες της
πρόσβασης στους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστηµα
έχει διάρκεια άνω των τριών (3) ετών, η προκήρυξη πρέπει να δηµοσιεύεται ετησίως. Όταν το σύστηµα έχει µικρότερη διάρκεια,
αρκεί η αρχική προκήρυξη.
Άρθρο 112
Γνωστοποιήσεις για συµβάσεις που έχουν συναφθεί
(άρθρo 43 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι έχουν συνάψει σύµβαση
ή συµφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν τη γνωστοποίηση που αφορά
στις συναφθείσες συµβάσεις, η οποία περιλαµβάνεται στο παράρτηµα XVΙ του Προσαρτήµατος Β. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 67 της µε αριθµό 2004/17/ΕΚ οδηγίας, εντός προθεσµίας
δύο (2) µηνών από την ανάθεση της σύµβασης ή τη σύναψη της
συµφωνίας- πλαισίου. Στην περίπτωση συµφωνιών- πλαισίων που
συνάπτονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 108, οι
αναθέτοντες φορείς απαλλάσσονται από την αποστολή γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων της ανάθεσης για κάθε σύµβαση
που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτοντες φορείς
αποστέλλουν τη γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα της σύναψης των συµβάσεων που βασίζονται σε δυναµικό σύστηµα αγορών, το αργότερο δύο (2) µήνες µετά τη σύναψη κάθε σύµβασης.
Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε
τριµηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις συγκεντρωµένες γνωστοποιήσεις εντός δύο (2) µηνών το αργότερο
µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το παράρτηµα XVΙ του Προσαρτήµατος Β και προορίζονται να δηµοσιευθούν, δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΧ του
Προσαρτήµατος Β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εµπορικό χαρακτήρα που τυχόν επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών
σχετικά µε τον αριθµό των υποβληθεισών προσφορών, την ταυτότητα των οικονοµικών φορέων και τις τιµές.
3. Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύµβαση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (Σύµβαση Ερ. και Αν.) µε διαδικασία
χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού, σύµφωνα µε την περίπτωση β’
της παραγράφου 3 του άρθρου 105, µπορούν να περιορίζουν τις
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε το παράρτηµα XVΙ του Προσαρτήµατος Β, σχετικά µε τη φύση και την ποσότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στην ένδειξη “υπηρεσίες
έρευνας και ανάπτυξης”. Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύµβαση έρευνας και ανάπτυξης, η οποία δεν µπορεί να
συναφθεί µε διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 105,
µπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε το παράρτηµα XVΙ του Προσαρτήµατος Β,
σχετικά µε τη φύση και την ποσότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για λόγους εµπορικού
απορρήτου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτοντες φορείς µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται σχετικά µε
αυτή την παράγραφο να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτοµερείς
µε εκείνες που περιλαµβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, η οποία έχει δηµοσιευθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 110. Όταν εφαρµόζουν σύστηµα προεπιλογής, οι
αναθέτοντες φορείς µεριµνούν, στις περιπτώσεις αυτές, ώστε οι
εν λόγω πληροφορίες να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτοµερείς
µε την κατηγορία που ορίζεται στο µητρώο των προεπιλεγµένων
παρόχων υπηρεσιών, το οποίο καταρτίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 120 του παρόντος νόµου.
4. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων που συνάπτονται για υπηρεσίες οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα XVIΙ B του Προσαρτήµατος Β, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην
προκήρυξη εάν δέχονται τη δηµοσίευσή τους.
5. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το παράρτηµα XVΙ του Προσαρτήµατος Β, και δηλώνονται ως µη δηµοσιεύσιµες, δηµοσιεύονται µόνο σε απλουστευµένη µορφή, και
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σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΧ του Προσαρτήµατος Β για στατιστικούς λόγους.
Άρθρο 113
Προθεσµίες παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής
και παραλαβής των προσφορών
(άρθρo 45 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτοντες φορείς
λαµβάνουν υπόψη ιδίως το πολύπλοκο της σύµβασης και το
χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, µε
την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο
παρόν άρθρο.
2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών είναι πενήντα δύο (52) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.
3. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισµού, εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι κανόνες:
α) Η προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής,
έπειτα από προκήρυξη που δηµοσιεύθηκε δυνάµει της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 ή πρόσκληση από
αναθέτοντα φορέα, δυνάµει της παραγράφου 3 του άρθρου 115
του παρόντος νόµου, ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα
επτά (37) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής
της προκήρυξης ή της πρόσκλησης και σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από είκοσι δύο (22) ηµέρες, αν η προκήρυξη αποστέλλεται για δηµοσίευση µε άλλα µέσα, εκτός των
ηλεκτρονικών ή της τηλεοµοιοτυπίας και σε δεκαπέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον, αν η προκήρυξη αποστέλλεται µε αυτά τα
µέσα.
β) Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να ορίζεται µε κοινή συµφωνία µεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των
υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους
τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους.
γ) Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε
την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας
ορίζει προθεσµία η οποία, κατά γενικό κανόνα, ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ηµέρες, σε καµία δε περίπτωση
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες, από την
ηµεροµηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.
4. Αν οι αναθέτοντες φορείς που έχουν δηµοσιεύσει περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη, όπως ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου
111, που αναφέρεται στο παράρτηµα ΧΧ του Προσαρτήµατος
Β, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα, τριάντα έξι (36) ηµέρες, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης. Οι συντετµηµένες αυτές προθεσµίες είναι αποδεκτές,
υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιλαµβάνει, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτεί το παράρτηµα XV A µέρος Ι του Προσαρτήµατος Β, όλες τις πληροφορίες
που απαιτούνται από το παράρτηµα XV Α µέρος ΙΙ του Προσαρτήµατος Β, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά τη δηµοσίευση της
προκήρυξης, και ότι η προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ ενός ελάχιστου διαστήµατος πενήντα δύο (52) ηµερών και ενός µέγιστου διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών πριν από
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισµού,
που προβλέπεται από την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 109.
5. Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτίζονται και
αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και
τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτηµα
ΧΧ σηµείο 3 του Προσαρτήµατος Β, οι προθεσµίες παραλαβής
των αιτήσεων συµµετοχής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση και παραλαβής των προσφορών
στις ανοικτές διαδικασίες, µπορούν να συντέµνονται κατά επτά
(7) ηµέρες.
6. Η προθεσµία µπορεί να συντέµνεται κατά πέντε (5) ακόµη

2085

ηµέρες για την παραλαβή των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, εκτός αν έχει ορισθεί προθεσµία µε κοινή συµφωνία,
βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3, εφόσον ο αναθέτων φορέας παρέχει απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε
κάθε έγγραφο του διαγωνισµού, ήδη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης που χρησιµοποιείται ως µέσο έναρξης
του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΧ του Προσαρτήµατος Β. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει την ηλεκτρονική
διεύθυνση, στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκµηρίωση.
7. Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλεσµα των
συντµήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6,
δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσµία για
την παραλαβή των προσφορών µικρότερη από δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισµού. Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισµού δεν αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό µέσο, το
σωρευτικό αποτέλεσµα των συντµήσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 4, 5 και 6, δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών µικρότερη από είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής
της προκήρυξης του διαγωνισµού.
8. Το σωρευτικό αποτέλεσµα των συντµήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσµία, για την παραλαβή της
αίτησης συµµετοχής, µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες από
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού ή της
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που
δηµοσιεύθηκε δυνάµει της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 19, ή πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυνάµει της
παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος νόµου. Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσµα των συντµήσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 4, 5 και 6, δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, εκτός
αν έχει ορισθεί προθεσµία µε κοινή συµφωνία βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 να καταλήγει σε προθεσµία για
την παραλαβή των προσφορών µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες
από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
9. Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα του διαγωνισµού
και τα συµπληρωµατικά έγγραφα ή πληροφορίες, µολονότι ζητήθηκαν σε εύθετο χρόνο, δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσµιών που ορίζονται στα άρθρα 114 και115 ή αν οι προσφορές
δεν µπορούν να καταρτισθούν παρά µόνο έπειτα από επιτόπια
επίσκεψη ή επιτόπου εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται
στην προκήρυξη ή συγγραφή υποχρεώσεων, η προθεσµία παραλαβής των προσφορών παρατείνεται, εκτός αν πρόκειται για
προθεσµία που έχει ορισθεί µε κοινή συµφωνία βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3, ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να είναι ενήµεροι όλων των πληροφοριών που
είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των προσφορών.
10. Στο παράρτηµα ΧΧΙΙ του Προσαρτήµατος Β, παρατίθεται
ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προθεσµιών που ορίζονται στο
παρόν άρθρο.
Άρθρο 114
Ανοικτές διαδικασίες: έγγραφα του διαγωνισµού και συµπληρωµατικές πληροφορίες
(άρθρo 46 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν
προσφέρουν, µε ηλεκτρονικό µέσο και σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 113, απρόσκοπτη, πλήρη και, άµεση πρόσβαση στο κείµενο της συγγραφής υποχρεώσεων και εν γένει σε
όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτά αποστέλλονται στους
οικονοµικούς φορείς εντός έξι (6) ηµερών από την παραλαβή της
αίτησης, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί εµπροθέσµως πριν από
την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
2. Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, οι συµπληρωµατικές πληροφορίες για τη συγγραφή υποχρεώσεων
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παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρµόδιες υπηρεσίες έξι (6) ηµέρες το αργότερο πριν από τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών.
Άρθρο 115
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών
ή διαπραγµάτευσης
(άρθρo 47 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης, οι αναθέτοντες φορείς καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλλουν τις
προσφορές τους ή να συµµετάσχουν σε διαπραγµάτευση. Η
πρόσκληση προς τους υποψηφίους περιλαµβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσεων και εν γένει όλων των εγγράφων του διαγωνισµού είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα
έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται
σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 113 του παρόντος νόµου.
2. Όταν φορέας άλλος από τον αναθέτοντα που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία ανάθεσης έχει στη διάθεσή του τη συγγραφή υποχρεώσεων ή/και τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα, η
πρόσκληση διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας, από την
οποία µπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα
εν λόγω έγγραφα και, ενδεχοµένως, την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής της αίτησης αυτής, καθώς και το ύψος
και τους τρόπους πληρωµής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρµόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονοµικούς
φορείς αµέσως µετά την παραλαβή της αίτησής τους.
3. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγγραφή
υποχρεώσεων ή τα συµπληρωµατικά έγγραφα, γνωστοποιούνται
από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρµόδιες υπηρεσίες, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που
έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν
ζητηθεί εµπρόθεσµα.
4. Επιπλέον, η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) Κατά περίπτωση, τη λήξη της προθεσµίας για την αίτηση
συµπληρωµατικών εγγράφων, καθώς και το ποσό και τον τρόπο
πληρωµής του ποσού που πρέπει, ενδεχοµένως, να καταβληθεί
για τη λήψη των εγγράφων.
β) Την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των
προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν
και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
γ) Τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισµού που έχει δηµοσιευθεί ήδη.
δ) Μνεία των εγγράφων που πρέπει ενδεχοµένως να επισυναφθούν.
ε) Τα κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης, όταν δεν περιλαµβάνονται στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής που χρησιµεύει ως µέσο έναρξης διαγωνισµού.
στ) Τη βαρύτητα (σχετική στάθµιση) των κριτηρίων ανάθεσης
της σύµβασης ή, ενδεχοµένως, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισµού, στην προκήρυξη για την
ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.
3. Όταν η έναρξη διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη, οι αναθέτοντες φορείς καλούν εκ των
υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε την εν
λόγω σύµβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή
των συµµετεχόντων σε διαπραγµάτευση.
Η πρόσκληση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) Φύση και ποσότητα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δικαιωµάτων προαιρέσεως για συµπληρωµατικές συµβάσεις και,
εφόσον αυτό είναι δυνατό, την εκτιµώµενη προθεσµία που τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων προαιρέσεως.
Αν πρόκειται για ανανεώσιµες συµβάσεις, φύση και ποσότητα,

και, εφόσον αυτό είναι δυνατό, την κατά προσέγγιση προθεσµία
δηµοσίευσης µεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισµών για
έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται.
β) Χαρακτήρα της διαδικασίας: κλειστή ή µε διαπραγµάτευση.
γ) Ενδεχοµένως, ηµεροµηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προµηθειών της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών.
δ) Διεύθυνση και ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την
κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, καθώς και γλώσσα ή γλώσσες,
στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.
ε) Διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα που πρέπει να συνάψει
τη σύµβαση και να παράσχει τις απαιτούµενες πληροφορίες
στους ενδιαφεροµένους να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων
και άλλα έγγραφα.
στ) Όρους οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από τους
οικονοµικούς φορείς.
ζ) Ύψος και λεπτοµέρειες καταβολής οποιουδήποτε ποσού,
το οποίο απαιτείται για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης.
η) Είδος της σύµβασης που αποτελεί αντικείµενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: αγορά, χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή συνδυασµό των ανωτέρω
συµβάσεων, και
θ) Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης και στάθµιση αυτών ή,
ενδεχοµένως, τα κριτήρια αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας, σε
περίπτωση που δεν περιλαµβάνονται στην ενδεικτική προκήρυξη
ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς διαπραγµάτευση.
Άρθρο 116
Ενηµέρωση των αιτούντων προεπιλογή,
των υποψηφίων και των προσφερόντων
(άρθρo 49 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατό, τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς σχετικά µε τις
αποφάσεις που λαµβάνουν για τη σύναψη συµφωνίας-πλαισίου
ή την ανάθεση της σύµβασης ή την ένταξη σε δυναµικό σύστηµα
αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους
αποφάσισαν να µη συνάψουν συµφωνία-πλαίσιο ή να µην αναθέσουν σύµβαση, για την οποία υπήρξε διαγωνισµός, ή να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να µην εφαρµόσουν δυναµικό σύστηµα
αγορών. Οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται γραπτώς, εφόσον
υποβληθεί σχετική αίτηση, στους αναθέτοντες φορείς.
2. Κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου µέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν, το συντοµότερο δυνατό: α) σε
κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα τους
λόγους απόρριψης της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40, αιτιολογούν και την απόφασή τους για τη µη ισοδυναµία ή την απόφασή
τους ότι τα έργα, οι προµήθειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και γ) σε
κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα
χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας
προσφοράς, καθώς και το όνοµα του αναδόχου ή των συµβαλλοµένων µερών στη συµφωνία-πλαίσιο.
Οι σχετικές προθεσµίες δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να
υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή της
γραπτής αίτησης. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να µη γνωστοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση
της σύµβασης ή τη σύναψη της συµφωνίας-πλαισίου ή την ένταξη σε δυναµικό σύστηµα αγορών, οι οποίες αναφέρονται στην
παράγραφο 1, εφόσον η κοινολόγηση θα αποτελούσε εµπόδιο
για την εφαρµογή των κείµενων διατάξεων ή θα ήταν αντίθετη
προς το δηµόσιο συµφέρον ή θα έθιγε νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του οικονοµικού φορέα, στον οποίο
ανατέθηκε η σύµβαση ή θα µπορούσε να θίξει τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων.
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3. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται
σύστηµα προεπιλογής ενηµερώνουν τους αιτούντες ως προς
την απόφαση που λαµβάνουν σχετικά µε την προεπιλογή εντός
εύλογης προθεσµίας.
Αν για την απόφαση σχετικά µε την προεπιλογή, απαιτείται διάστηµα άνω του εξαµήνου από την κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί στον αιτούντα, µέσα σε
δύο (2) µήνες από την κατάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την παράταση της προθεσµίας και την ηµεροµηνία κατά
την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.
4. Οι αιτούντες αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται,
ενηµερώνονται, το συντοµότερο δυνατόν, και, σε κάθε περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών το αργότερο από την ηµεροµηνία της απόφασης, ως προς την απόφαση αυτή και ως προς
τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι αυτοί πρέπει
να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 120.
5. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται
σύστηµα προεπιλογής περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής
ενός οικονοµικού φορέα µόνο για λόγους που στηρίζονται στα
κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 120. Η πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής κοινοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς στον οικονοµικό
φορέα, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, µε µνεία του λόγου ή των λόγων που οδήγησαν σε
αυτήν.
Άρθρο 117
Πληροφορίες που διατηρούνται για τις συµβάσεις
που έχουν συναφθεί
(άρθρο 50 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύµβαση, τις
κατάλληλες πληροφορίες που τους επιτρέπουν, σε µεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά µε:
α) Την προεπιλογή και την επιλογή οικονοµικών φορέων και
την ανάθεση των συµβάσεων.
β) Την εφαρµογή διαδικασιών, χωρίς προηγούµενη προκήρυξη
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 105.
γ) Τη µη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 32,105 έως 107
και 109 έως 116, δυνάµει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται
στα άρθρα 96 έως 102, την υποπαράγραφο II της παραγράφου
2 του άρθρου 23, στα άρθρα 25 έως 28 και104.
Οι αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για
την τεκµηρίωση της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που
διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα.
2. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία ανάθεσης της σύµβασης,
ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε
θέση να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις απαραίτητες πληροφορίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 118
Γενικές διατάξεις
(άρθρο 51 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Για τους σκοπούς της επιλογής των συµµετεχόντων στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων:
α) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισµού των προσφερόντων ή των υποψηφίων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 4 του άρθρου 121, αποκλείουν
τους οικονοµικούς φορείς που ανταποκρίνονται στους εν λόγω
κανόνες και κριτήρια.
β) Επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους, σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 121.
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γ) Στις κλειστές και µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε προκήρυξη διαγωνισµού, περιορίζουν, ενδεχοµένως, τον αριθµό των
επιλεγέντων δυνάµει των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ υποψηφίων, σύµφωνα µε το άρθρο 121.
2. Όταν η έναρξη του διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε προκήρυξη για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής και ενόψει
της επιλογής των συµµετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων για ειδικές συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο της
προκήρυξης του διαγωνισµού, οι αναθέτοντες φορείς:
α) Επιλέγουν τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 120.
β) Εφαρµόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που αφορούν
στις κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες στους εν λόγω
οικονοµικούς φορείς.
3. Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συµβατότητα των προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγµένοι προσφέροντες
προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη σύµβαση βάσει των κριτηρίων που
προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44.
Άρθρο 119
Αµοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηµατοοικονοµικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιµές και τα αποδεικτικά στοιχεία
(άρθρο 52 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν, όταν επιλέγουν τους
συµµετέχοντες σε µια διαδικασία κλειστή ή µε διαπραγµάτευση,
κατά τη λήψη της απόφασής τους για την προεπιλογή ή κατά
την αναπροσαρµογή των κριτηρίων και των κανόνων προεπιλογής:
α) Να επιβάλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηµατοοικονοµικούς όρους σε ορισµένους οικονοµικούς φορείς, εφόσον δεν θα
τους επέβαλαν σε άλλους.
β) Να απαιτούν δοκιµές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέµατα, ως
προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειµενικές αποδείξεις.
2. Όταν ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισµούς, µε τα οποία βεβαιώνεται
ότι ο οικονοµικός φορέας τηρεί ορισµένα πρότυπα ποιοτικής
εξασφάλισης, οι αναθέτοντες φορείς παραπέµπουν σε συστήµατα ποιοτικής εξασφάλισης που βασίζονται στις σχετικές σειρές ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισµούς
που ακολουθούν τις σειρές ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίησης. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς που εδρεύουν στα άλλα κράτη - µέλη.
Αποδέχονται επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης της ποιότητας εκ µέρους των οικονοµικών φορέων.
3. Για τις συµβάσεις έργων και υπηρεσιών και µόνο σε ενδεδειγµένες περιπτώσεις, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν, προκειµένου να ελέγχουν την τεχνική ικανότητα του
οικονοµικού φορέα, την αναφορά µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που ενδέχεται να εφαρµόσει ο οικονοµικός φορέας
κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν
οι αναθέτοντες φορείς ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που
συντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισµούς, µε τα οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονοµικός φορέας τηρεί ορισµένα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, παραπέµπουν στο EMAS ή στα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πιστοποιούνται από οργανισµούς που τηρούν την κοινοτική νοµοθεσία ή τα ευρωπαϊκά ή
διεθνή πρότυπα τα οποία αφορούν την πιστοποίηση. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνουν
δεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ µέρους των οικονοµικών φορέων.
Άρθρο 120
Συστήµατα προεπιλογής
(άρθρο 53 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
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1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής των οικονοµικών φορέων. Οι
φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστηµα προεπιλογής, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των οικονοµικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγµή, αίτηση για προεπιλογή.
2. Το σύστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 µπορεί
να περιλαµβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής. Η διαχείρισή
του πρέπει να γίνεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και κανόνων προεπιλογής που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα.
Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του παρόντος νόµου. Τα κριτήρια και οι κανόνες είναι δυνατό να
αναπροσαρµόζονται, αν παρίσταται ανάγκη.
3. Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 µπορούν να περιλαµβάνουν τα κριτήρια αποκλεισµού που απαριθµούνται στο άρθρο 68 για τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά. Όταν ένας αναθέτων
φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 18,
τα εν λόγω κριτήρια και οι κανόνες περιλαµβάνουν τα κριτήρια
αποκλεισµού που απαριθµούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου
68.
4. Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά
µε τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα του οικονοµικού φορέα, τότε
αυτός ο οικονοµικός φορέας µπορεί, ενδεχοµένως, να κάνει
χρήση των ικανοτήτων άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής
φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω
φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα µέσα αυτά καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήµατος προεπιλογής, όπως µε την
παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ µέρους των εν λόγω φορέων. Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 33 µπορεί να επικαλείται την
ικανότητα των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
5. Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά
µε τις τεχνικές και/ή επαγγελµατικές ικανότητες του οικονοµικού
φορέα, αυτός µπορεί, ενδεχοµένως, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα
ότι θα διαθέτει τα µέσα αυτά καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του
συστήµατος προεπιλογής, όπως µε την παρουσίαση εγγυήσεων
εκ µέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονοµικό φορέα τα απαραίτητα µέσα. Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 33,
µπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συµµετεχόντων στην
κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
6. Τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 παρέχονται, µετά από αίτησή τους, στους
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς. Η αναπροσαρµογή
αυτών των κριτηρίων και κανόνων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς. Αν ένας αναθέτων φορέας κρίνει
ότι το σύστηµα προεπιλογής ορισµένων τρίτων φορέων ή οργανισµών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς τις επωνυµίες των εν
λόγω τρίτων φορέων ή οργανισµών.
7. Τηρείται µητρώο των προεπιλεγέντων οικονοµικών φορέων.
Το µητρώο αυτό µπορεί να χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα
µε τα είδη των συµβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.
8. Οι αναθέτοντες φορείς, όταν θεσπίζουν και διαχειρίζονται
σύστηµα προεπιλογής, τηρούν ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 111 σχετικά µε τις προκηρύξεις για την
ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, των παραγράφων 3, 4 και 5
του άρθρου 116 σχετικά µε την ενηµέρωση των οικονοµικών φορέων που έχουν ζητήσει προεπιλογή, του άρθρου 118 σχετικά
µε την επιλογή συµµετεχόντων, όταν η προκήρυξη του διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε προκήρυξη για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής και, τις διατάξεις του άρθρου 119 σχετικά µε
την αµοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνι-
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κούς ή χρηµατοοικονοµικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά,
τις δοκιµές και τα αποδεικτικά στοιχεία.
9. Όταν η έναρξη του διαγωνισµού γίνεται µε προκήρυξη για
την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, οι προσφέροντες σε κλειστή διαδικασία ή οι συµµετέχοντες σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση επιλέγονται µεταξύ των υποψηφίων που έχουν
προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου συστήµατος.
Άρθρο 121
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
(άρθρο 54 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής
σε ανοικτή διαδικασία, ενεργούν σύµφωνα µε αντικειµενικούς
κανόνες και κριτήρια που είναι στη διάθεση των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων.
2. Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι επιλέγουν τους υποψηφίους για κλειστή διαδικασία ή για διαδικασία µε διαπραγµάτευση, προβαίνουν στην επιλογή σύµφωνα µε τα αντικειµενικά
κριτήρια και τους κανόνες που έχουν ορίσει και τα οποία είναι
στη διάθεση των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων.
3. Στις κλειστές διαδικασίες ή στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, τα κριτήρια είναι δυνατόν να βασίζονται στην αντικειµενική ανάγκη του αναθέτοντος φορέα να µειώσει τον αριθµό των
υποψηφίων στο επίπεδο που επιβάλλει η εξισορρόπηση µεταξύ
των ειδικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και των µέσων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της. Ο
αριθµός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να
λαµβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού.
4. Τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 µπορούν να περιλαµβάνουν τα κριτήρια αποκλεισµού που απαριθµούνται στο άρθρο 68 για τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται σχετικά. Όταν ο αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 18, τα κριτήρια που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος περιλαµβάνουν τα κριτήρια αποκλεισµού που απαριθµούνται στο άρθρο
68.
5. Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα του οικονοµικού φορέα, τότε ο οικονοµικός φορέας µπορεί, κάθε φορά που αυτό ενδείκνυται και για δεδοµένη
σύµβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ
αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει τα απαραίτητα
µέσα, όπως µε την παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ µέρους
των εν λόγω φορέων. Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία
οικονοµικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 33, µπορεί να
επικαλείται την ικανότητα των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία
ή άλλων φορέων.
6. Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά µε τις τεχνικές ή επαγγελµατικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα, τότε ο οικονοµικός φορέας µπορεί, κάθε φορά που αυτό ενδείκνυται και για
δεδοµένη σύµβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των σχέσεων µεταξύ
αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει, για την εκτέλεση της σύµβασης, τα απαραίτητα µέσα, όπως µε την παροχή
εγγυήσεων εκ µέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν
στον οικονοµικό φορέα τα απαραίτητα µέσα. Υπό τους ίδιους
όρους, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων που αναφέρεται
στο άρθρο 33, µπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συµµετεχόντων στις κοινοπραξίες ή άλλων φορέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ
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Άρθρο 122
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα,
καταγωγής τρίτων χωρών
(άρθρο 58 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που περιέχουν
προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών, µε τις οποίες η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυµερή ή διµερή πλαίσια, συµφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση
των κοινοτικών επιχειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων
χωρών. Εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας έναντι τρίτων χωρών.
2. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύµβασης προµηθειών µπορεί να απορρίπτεται, αν το µέρος των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται από τον
Κανονισµό (ΕΟΚ) 2913/1992 (L 302) του Συµβουλίου της 12ης
Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως ισχύει, υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας των
προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται
στον εξοπλισµό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως
προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, µεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι ισοδύναµες, σύµφωνα µε τα
κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 43, προτιµάται
η προσφορά που δεν µπορεί να απορριφθεί κατ’ εφαρµογή της
παραγράφου 2. Το ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναµο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιµών δεν υπερβαίνει το 3%. Δεν προτιµάται
προσφορά έναντι άλλης, δυνάµει του πρώτου εδαφίου, όταν η
αποδοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει
υλικό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη
υφισταµένου υλικού, πράγµα που θα οδηγούσε σε ασυµβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε
δυσανάλογες δαπάνες.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειµένου να
καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν λαµβάνονται υπόψη
οι τρίτες χώρες, στις οποίες επεκτείνεται το ευεργέτηµα των διατάξεων της Oδηγίας 2004/17/ΕΚ µε απόφαση του Συµβουλίου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Άρθρο 123
Σχέσεις µε τρίτες χώρες στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών
(άρθρο 59 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τις τυχόν γενικού χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και
αναφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, εκ του νόµου ή εκ των
πραγµάτων, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.
2. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τις τυχόν δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, εκ του νόµου ή εκ των πραγµάτων, και οι
οποίες οφείλονται στη µη τήρηση των διεθνών διατάξεων εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο παράρτηµα XXΙΙΙ του Προσαρτήµατος Β’ στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την
ανάθεση συµβάσεων σε τρίτες χώρες.
3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρίτων χωρών, οι
οποίες απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 124
Γενική διάταξη
(άρθρο 60 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
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1. Οι κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισµού µελετών θεσπίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου και τα άρθρα 125 και 127 έως 130 και τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µελετών.
2. Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν
µπορεί να περιορίζεται:
α) Στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τµήµα της Ελληνικής Επικράτειας.
β) Από την ιδιότητα των συµµετεχόντων ως φυσικών ή νοµικών
προσώπων.
Άρθρο 125
Κατώτατα όρια
(άρθρο 61 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στους διαγωνισµούς µελετών
που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων υπηρεσιών, η εκτιµώµενη αξία των οποίων ισούται µε ή
υπερβαίνει τις τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες (414.000
ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Για τους σκοπούς
της παρούσας παραγράφου, ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ της σύµβασης υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων βραβείων συµµετοχής ή πληρωµής
ποσών στους συµµετέχοντες.
2. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισµών µελετών, όταν το συνολικό ύψος των χρηµατικών
βραβείων συµµετοχής στους διαγωνισµούς και των ποσών που
καταβάλλονται στους συµµετέχοντες, ισούται µε ή υπερβαίνει
τις τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες (414.000 ευρώ).
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «κατώτατο
όριο» νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών,
συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, της σύµβασης υπηρεσιών, η οποία µπορεί
να ανατίθεται εκ των υστέρων, δυνάµει της παραγράφου 3 του
άρθρου 105, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν έχει αποκλείσει µία
τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισµού.
Άρθρο 126
Διαγωνισµοί µελετών που εξαιρούνται
(άρθρο 62 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Το παρόν τµήµα δεν εφαρµόζεται:
1. Στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται υπό τις
ίδιες συνθήκες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28, στο άρθρο 26 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 27
για τις συµβάσεις υπηρεσιών.
2. Στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται για την
άσκηση µίας δραστηριότητας για την οποία µε απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κριθεί εφαρµοστέα η παράγραφος
1 του άρθρου 104 ή θεωρείται ότι αυτή εφαρµόζεται σύµφωνα
µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 ή το τέταρτο εδάφιο
της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου.
Άρθρο 127
Κανόνες δηµοσιότητας και διαφάνειας
(άρθρο 63 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυµούν να διοργανώσουν
διαγωνισµό µελετών, τον διοργανώνουν µέσω προκήρυξης. Οι
αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισµό, ανακοινώνουν τα αποτελέσµατά του µε σχετική γνωστοποίηση. Η
προκήρυξη διαγωνισµού περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτηµα XVIΙI του Προσαρτήµατος Β’ και η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων διαγωνισµού µελετών περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτηµα XIX του
Προσαρτήµατος Β’, σε σχήµα τυποποιηµένου εντύπου που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 68 παράγραφος 2 της Oδηγίας 2004/17/ΕΚ.
Η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων διαγωνισµού µελετών
διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός προθεσµίας δύο
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(2) µηνών από τη λήξη του διαγωνισµού και υπό τους όρους που
καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται τις τυχόν ευαίσθητες εµπορικές πτυχές
που ενδέχεται να επισηµάνουν οι αναθέτοντες φορείς, όταν διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές, όσον αφορά στον αριθµό των
µελετών ή σχεδίων που έχουν παραληφθεί, την ταυτότητα των
οικονοµικών φορέων και τις προσφερόµενες τιµές.
Οι παράγραφοι 2 έως 8 του άρθρου 110 εφαρµόζονται και στις
προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις σχετικά µε διαγωνισµούς µελετών.
Άρθρο 128
Μέσα επικοινωνίας
(άρθρο 64 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Προκειµένου για κάθε µορφής επικοινωνία σχετικά µε διαγωνισµούς εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου
36.
Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγµατοποιούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δε
θίγεται η ακεραιότητα και το απόρρητο του συνόλου των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς µελετών. Η κριτική επιτροπή λαµβάνει γνώση του
περιεχοµένου των σχεδίων και µελετών µόνο µετά την εκπνοή
της προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή τους.
3. Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και µελετών:
α) Οι πληροφορίες σχετικά µε τις αναγκαίες προδιαγραφές
για την παρουσίαση των σχεδίων και µελετών µε ηλεκτρονικό
τρόπο, καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται
στη διάθεση των ενδιαφεροµένων, ενώ, και τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και µελετών πρέπει να είναι
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος XXIV του Προσαρτήµατος Β’.
β) Μπορεί να καθιερώνονται ή να διατηρούνται µηχανισµοί
εθελοντικής πιστοποίησης µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου
των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχονται για αυτά τα συστήµατα.
Άρθρο 129
Διοργάνωση διαγωνισµών µελετών, επιλογή των
συµµετεχόντων και κριτική επιτροπή
(άρθρο 65 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Για τη διοργάνωση των διαγωνισµών, οι αναθέτοντες φορείς
εφαρµόζουν διαδικασίες προσαρµοσµένες στις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
2. Όταν οι διαγωνισµοί µελετών αφορούν περιορισµένο
αριθµό συµµετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή
και αντικειµενικά κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των υποψηφίων που καλούνται να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς µελετών πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ανάγκη
εξασφάλισης πραγµατικού ανταγωνισµού.
3. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά
πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
µελετών. Όταν απαιτείται από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µελετών να διαθέτουν συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των µελών της κριτικής
επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ισοδύναµο προσόν.
Άρθρο 130
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 66 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τη διατύπωση των γνωµοδοτήσεών της.
2. Η επιτροπή εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τρόπο ανώνυµο και αποκλειστικά βάσει
των κριτηρίων που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού µελετών.
3. Η επιτροπή καταχωρίζει την κατάταξη των µελετών σε πρα-

κτικά, τα οποία υπογράφουν τα µέλη της και στα οποία αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε µελέτης, τις
παρατηρήσεις της και ενδεχόµενα σηµεία που πρέπει να διευκρινισθούν.
4. Οι υποψήφιοι µπορούν να καλούνται, εφόσον απαιτείται, να
απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχωρήσει στα
πρακτικά της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε
στοιχείου της µελέτης. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται πλήρη
πρακτικά του διαλόγου µεταξύ της κριτικής επιτροπής και των
υποψηφίων.
5. Η ανωνυµία πρέπει να τηρείται µέχρι την ολοκλήρωση του
έργου της κριτικής επιτροπής.
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άρθρο 131
Στατιστικά στοιχεία συµβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς
(άρθρο 67 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Η Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 διαβιβάζει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο στατιστική κατάσταση σχετικά
µε το συνολικό ύψος, κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι έως Χ του Προσαρτήµατος Β’, των
συναφθεισών συµβάσεων ήσσονος και χαµηλής αξίας.
2. Όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων, στις οποίες
αναφέρονται τα παραρτήµατα II, III, V, IX και Χ του Προσαρτήµατος Β’, η ανωτέρω Αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το αργότερο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισµένη, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών υψηλής αξίας, αντίστοιχα, που έχουν συνάψει οι αναθέτοντες φορείς κατά το προηγούµενο έτος. Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων,
υπηρεσιών και προµηθειών που ανέθεσαν κατά το προηγούµενο
έτος, µέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, στην ως άνω Αρχή.
Στην κατάσταση αυτή, περιλαµβάνονται τα στοιχεία τα οποία
είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής της συµφωνίας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν περιλαµβάνουν τις πληροφορίες σχετικά µε συµβάσεις που έχουν
ως αντικείµενο τις υπηρεσίες, οι οποίες απαριθµούνται στην κατηγορία 8 του Παραρτήµατος XVII Α του Προσαρτήµατος Β’, τις
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες απαριθµούνται στην κατηγορία 5 του Παραρτήµατος XVII Α του Προσαρτήµατος Β’ των
οποίων οι κλάσεις στο CPV είναι αντίστοιχες µε αριθµό αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526 ή τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVII Β του Προσαρτήµατος Β’.
3. Με απόφαση της ανωτέρω Αρχής καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν ιδίως τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των σχετικών στοιχείων των προηγούµενων παραγράφων
από τους αναθέτοντες φορείς. Με όµοια απόφαση της ίδιας
Αρχής καθορίζονται λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: α) για λόγους διοικητικής απλούστευσης µπορούν να εξαιρούνται οι
συµβάσεις χαµηλής αξίας µε καθορισµό συγκεκριµένου χρηµατικού ορίου, εφόσον δεν θίγεται η χρησιµότητα των στατιστικών
και β) τηρείται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχοµένων
πληροφοριών.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 132
Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών
(άρθρο 54 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 56 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να
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προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς.
2. Στις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες
µε προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης, σύµφωνα µε το
άρθρο 50 του παρόντος νόµου, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση µίας δηµόσιας σύµβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός
πλειστηριασµός, όταν οι προδιαγραφές της σύµβασης µπορούν
να καθορισθούν µε ακρίβεια.
Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισµό µεταξύ των
µερών µίας συµφωνίας-πλαισίου, όπως προβλέπεται στη 2η περίπτωση του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54, και
τόσο από τις αναθέτουσες αρχές όσο και από τους αναθέτοντες
φορείς κατά το διαγωνισµό για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων,
στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών που προβλέπει
το άρθρο 133 του παρόντος νόµου.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά:
α) Είτε µόνο τις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιµή.
β) Είτε τις τιµές ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που
επισηµαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική
άποψη, προσφορά.
3. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, το
αναφέρουν στην προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο
έναρξης διαγωνισµού.
Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις
εξής πληροφορίες:
α) Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείµενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιµα ποσοτικά, κατά τρόπο ώστε να
εκφράζονται σε αριθµούς ή ποσοστά,
β) τα ενδεχόµενα όρια των αξιών που µπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειµένου της σύµβασης,
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και τη
χρονική στιγµή που ενδεχοµένως τίθενται στη διάθεσή τους,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή του
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού,
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες µπορούν
να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχοµένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών και
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιούµενο
ηλεκτρονικό σύστηµα και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.
4. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, πριν προβούν
στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, διενεργούν µια πρώτη πλήρη
αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το επιλεγµένο κριτήριο ή τα επιλεγµένα κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους,
όπως έχουν καθορισθεί.
Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων
να υποβάλουν νέες τιµές και/ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει
όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατοµική βάση µε το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και
προσδιορίζει την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί
να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασµός δεν µπορεί να αρχίζει πριν παρέλθουν δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων.
5. Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το
αποτέλεσµα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τη στάθµιση
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 43.
Η πρόσκληση αναφέρει, επίσης, τον µαθηµατικό τύπο, βάσει
του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό η
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αυτόµατη κατάταξη, σε συνάρτηση µε τις νέες υποβαλλόµενες
τιµές και/ή τις νέες αξίες. Ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει
τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισµό της πλέον συµφέρουσας, από οικονοµική άποψη, προσφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη
συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόµενες διακυµάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων µε
συγκεκριµένες τιµές.
Αν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.
6. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες
εκείνες που τους δίνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγµή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν,
επίσης, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά µε
άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό επισηµαίνεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, οποτεδήποτε, να ανακοινώνουν τον αριθµό των συµµετεχόντων σε
κάθε φάση του πλειστηριασµού. Σε καµία περίπτωση δεν γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή
των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
7. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς περατώνουν
τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε έναν ή περισσότερους από
τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με την επισήµανση στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό της ηµεροµηνίας και λήξεως της διαδικασίας που έχει
ήδη καθορισθεί.
β) Όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές/
αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό την προθεσµία που θα τηρήσουν µετά
την παραλαβή της τελευταίας υποβολής, πριν περατώσουν τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό.
γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασµού, όπως καθορίζονται
στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό, έχουν πραγµατοποιηθεί στο σύνολό τους.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, σύµφωνα
µε την περίπτωση γ’, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε την περίπτωση β’, η πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του πλειστηριασµού.
8. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι
αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο, βάσει των αποτελεσµάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
9. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν επιτρέπεται
να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει
τον ανταγωνισµό ή τροποποιεί το αντικείµενο της σύµβασης,
όπως αυτό καθορίσθηκε στην προκήρυξη του διαγωνισµού και
διευκρινίστηκε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 133
Δυναµικά συστήµατα αγορών
(άρθρo 33 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 15 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να
προσφεύγουν σε δυναµικά συστήµατα αγορών.
2. Για την εφαρµογή ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι
αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της µέχρι
την ανάθεση των συµβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος. Γίνονται δεκτοί στο σύστηµα όλοι οι προσφέροντες, οι
οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και
τα ενδεχόµενα συµπληρωµατικά έγγραφα. Οι ενδεικτικές προσφορές µπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγµή, υπό τον
όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρε-
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ώσεων. Για την εφαρµογή του συστήµατος και τη σύναψη των
συµβάσεων στο πλαίσιο του συστήµατος, οι αναθέτουσες αρχές/
αναθέτοντες φορείς χρησιµοποιούν, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά
µέσα σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του
άρθρου 36.
3. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς:
α) Δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, στην οποία διευκρινίζουν ότι πρόκειται για δυναµικό σύστηµα αγορών.
β) Διευκρινίζουν, µεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων
τη φύση των προβλεπόµενων αγορών που αποτελούν αντικείµενο αυτού του συστήµατος, καθώς και όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που αφορούν στο σύστηµα αγορών, στο χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις τεχνικές διευθετήσεις
και προδιαγραφές της σύνδεσης.
γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε συµπληρωµατικό έγγραφο, ήδη από τη δηµοσίευση της προκήρυξης
έως τη λήξη του συστήµατος, και αναφέρουν στην προκήρυξη
τη διεύθυνση στο διαδίκτυο, στην οποία αναρτώνται αυτά τα έγγραφα.
4. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς παρέχουν, σε
όλη τη διάρκεια του δυναµικού συστήµατος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονοµικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά µε σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστηµα, σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός µέγιστης προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, η οποία αρχίζει από την υποβολή της
ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν ωστόσο να παρατείνουν την
περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω µεταξύ, δεν έχει µεσολαβήσει άλλος διαγωνισµός. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ενηµερώνει το ταχύτερο δυνατόν τον προσφέροντα, για τον
οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο, σχετικά µε την αποδοχή
του στο δυναµικό σύστηµα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς του.
5. Κάθε συγκεκριµένη σύµβαση πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διαγωνισµού. Πριν από τον εν λόγω διαγωνισµό, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν απλουστευµένη
προκήρυξη διαγωνισµού, µε την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, εντός
προθεσµίας η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της απλουστευµένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες
φορείς προχωρούν στο διαγωνισµό µόνο µετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν
υποβληθεί εντός της εν λόγω προθεσµίας.
6. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς καλούν όλους
τους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστηµα να
υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση που
πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήµατος. Για τον
σκοπό αυτόν καθορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή
των προσφορών.
Η ανάθεση της σύµβασης γίνεται στον προσφέροντα, ο οποίος
υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης, τα οποία επισηµαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισµού
για την έναρξη εφαρµογής του δυναµικού συστήµατος αγορών.
Τα κριτήρια αυτά µπορούν ενδεχοµένως να προσδιορίζονται
στην προαναφερθείσα πρόσκληση.
7. Η διάρκεια ενός δυναµικού συστήµατος αγορών δεν µπορεί
να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαιρετικές, ειδικά αιτιολογηµένες, περιπτώσεις.
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να
προσφεύγουν σε αυτό το σύστηµα κατά τρόπο ώστε να εµποδίζουν, περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό.
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς ή οι συµµετέχοντες στο
σύστηµα δεν επιβαρύνονται µε έξοδα διεκπεραίωσης.

Άρθρο 134
Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Oι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρµόζονται κατά την
ανάθεση και εκτέλεση, µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του Μέρους Β’ του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρµόζονται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων και στις
συµβάσεις του ν. 3389/2005 (Α’ 232), εφόσον τούτο ορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 135
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων
(«ΕΣΗΔΗΣ»)»: Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτηµάτων, τον προγραµµατισµό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µε τη χρήση και εφαρµογή
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
β) «Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί
το ΕΣΗΔΗΣ µε την ονοµασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και
µε λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και µε ηλεκτρονική
διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
γ) «Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»: Οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18
του παρόντος νόµου, οι αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19, οι
οικονοµικοί φορείς του άρθρου 33 και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του Δηµόσιου Τοµέα, που χρησιµοποιούν το
ΕΣΗΔΗΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 136
Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται
να χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος, από την υποβολή
του αιτήµατος µέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών, µε εκτιµώµενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο
χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρµογής του συνόλου ή µέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου µπορεί να µετατίθεται, σε όλες ή ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων συµβάσεων, για
όλες ή για ορισµένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων ή σε µέρη
αυτών.
2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των δηµοσίων
συµβάσεων του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές/ τους
αναθέτοντες φορείς µε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται, σύµφωνα
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
µε την οποία καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες που αφορούν:
α) Τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δοµή
και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Πλαισίου
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 - Β’
1301), και εφεξής ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο
πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη
δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική
ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης
νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 36, του Παραρτήµατος X’ του Προσαρτήµατος Α’, και
του Παραρτήµατος XXIV του Προσαρτήµατος Β’ του παρόντος
νόµου, καθώς και του ν. 3979/ 2011 (Α’ 138) και του ΠΗΔ.
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β) Τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ,
όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών,
της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της διαχείρισης του
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της
διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των δηµόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών
συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών.
γ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο
και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τυχόν τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων.
δ) Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ µε την Εθνική
Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τα πληροφοριακά συστήµατα του Δηµόσιου Τοµέα, όπως των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, των πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα, των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης,
των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλµένων γραφείων, του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
του ν. 3862/2010 (Α’ 112) όπως ισχύει, όσον αφορά στοιχεία και
έγγραφα των δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια
και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα
που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας
ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των
φορολογικών και ασφαλιστικών Αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς, επίσης, και µε τα πληροφοριακά συστήµατα άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
στ) Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους
όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο,
την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σηµείο χωροθέτησης.
3. Με το π.δ. 25/2014 (Α’ 44) ρυθµίζεται η κατάρτιση, η τήρηση, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, που αφορούν
στις δηµόσιες συµβάσεις του παρόντος νόµου, που ανατίθενται
και εκτελούνται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα µέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής
διαχείρισης, αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδοµένων, καθώς και στις κατευθύνσεις για τα µέτρα οργανωτικής
και τεχνικής ασφάλειας
Άρθρο 137
Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος περί του
Οργανισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος περί του
Οργανισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις αρµοδιότητες του Τµήµατος αυτού υπάγονται:
α) η παρακολούθηση, η ενηµέρωση, ο εµπλουτισµός, η συντήρηση και η διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ,
β) ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποί-
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ησης των χρηστών,
γ) η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήµατος του ΕΣΗΔΗΣ,
δ) η µέριµνα για την επικοινωνία, τη διαλειτουργικότητα, και
το συντονισµό του ΕΣΗΔΗΣ µε τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και άλλους φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, καθώς
και µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης,
µε αντίστοιχα συστήµατα κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών,
ε) η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.
Άρθρο 138
Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του
ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύµφωνα µε την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται
για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στα διάφορα στάδια της διαδικασίας
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και των λοιπών
εφαρµογών του συστήµατος αυτού. Το επίπεδο ασφαλείας είναι
ανάλογο προς τους κινδύνους και πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, ιδίως του άρθρου 36, του Παραρτήµατος X του Προσαρτήµατος Α’ και του Παραρτήµατος XXIV του Προσαρτήµατος Β’
αυτού, του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) του ν. 3979/2011 και της κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας νοµοθεσίας, ιδίως του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ),
το οποίο κυρώθηκε µε τη µε αριθµό ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1301).
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της µε αριθµό ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β’ 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς
φορείς, πιστοποιηµένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές
για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους µε τον
εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται µε σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται
στο χρήστη µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, µε ασφαλή κρυπτογραφηµένο
τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου µε βέβαιη χρονολογία.
Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα
ή στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου ή στο φορέα που έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ η παρέµβαση στη διαδικασία
χρονοσήµανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισµένων
χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν
υποχρεούται, συνολικά ή µερικά, να χρησιµοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ.
Η ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και, στη συνέχεια, µετά από αιτιολογηµένη απόφασή τους,
η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν χρησιµοποιεί το
ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και πιστοποίησης της αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενηµέρωσης των οικονοµικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας
χωρίς τη χρήση ή µε µερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής
παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραµµένων προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί Επίσηµο Κατάλογο Αναγνωρισµένων Οικονοµικών Φορέων του άρθρου 75. Το
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Μητρώο αυτό συνδέεται διαλειτουργικά µε το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και τα Μητρώα Μελετητών και
Εταιρειών Μελετών που τηρούνται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του
µε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήµατος
µε ήδη υπάρχοντα µητρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 139
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(«ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) το οποίο
αποτελεί µέρος του ΕΣΗΔΗΣ έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δηµοσιοποίηση στοιχείων, που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές,
αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές προµηθειών του παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως εκτιµώµενης αξίας και διαδικασίας ανάθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’ ύλην συναρµόδιου Υπουργού
µπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος τίτλου.
2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50) και του άρθρου 22 του παρόντος. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του
ατόµου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται
στην κείµενη νοµοθεσία, των κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου
που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.
3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές προµηθειών
ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις δηµόσιες συµβάσεις: α) το πρωτογενές αίτηµα, β) το εγκεκριµένο
αίτηµα, ήτοι ανάληψη υποχρέωσης ή/και δέσµευση πίστωσης, γ)
οι προκηρύξεις, σύµφωνα µε τo άρθρo 152 και η διακήρυξη µε
τα παραρτήµατά της, δ) η απόφαση ανάθεσης ή κατακύρωσης,
ε) η σύµβαση, στ) κάθε εντολή πληρωµής και ζ) το αποδεικτικό
κάθε πληρωµής. Η καταχώριση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα επιµέρους στοιχεία: (1) το όνοµα του φορέα, (2) τον
ΑΦΜ του, (3) το είδος της σύµβασης, ήτοι προµήθεια, υπηρεσία
ή έργο, (4) τον προϋπολογισµό, (5) τον Αριθµό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ.
113/2010 (Α’ 94), (6) την αξία της σύµβασης, (7) την ιθαγένεια –
εθνικότητα του οικονοµικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η
σύµβαση, (8) τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και σε περίπτωση ανάθεσης µε διαδικασία διαπραγµάτευσης, αναφορά στη
νοµική βάση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (9) τον
αριθµό και την αξία των συµβάσεων που συνήφθησαν, (10) τoν
κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δηµοσίων Συµβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) και
(11) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοµατολογίας
των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial
units for statistics - NUTS) του δηµόσιου φορέα.
Τα παραπάνω στοιχεία δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο
«Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόµατα από το
ΚΗΜΔΗΣ.
γ. Η µη καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων της παραπάνω περίπτωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για το όργανο
που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη
για την καταχώριση.

δ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5.
4. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που
ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 5, που
αφορούν στις ένοπλες δυνάµεις, καταχωρίζονται σε εσωτερικό
διαβαθµισµένο πληροφοριακό υποσύστηµα του ΚΗΜΔΗΣ, µε την
επιφύλαξη της τήρησης των κανονισµών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εθνικής Άµυνας, ρυθµίζονται
ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό
τόπο τήρησής του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση
σε αυτό, και τα τυχόν επίπεδα διαβάθµισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόµενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά
περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση µπορούν
να καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στον καθορισµό του τρόπου, του χρόνου και των επιµέρους διαδικασιών
καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεµών, κατά την έναρξη
ισχύος του ν. 4013/2011 (Α’ 204), δηµοσίων συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου.
6. Οι πράξεις των περιπτώσεων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου
3 που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώρισή τους σε αυτό. Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν
θίγουν τις σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις ως προς την άσκηση
ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, ούτε τις ρυθµίσεις που ισχύουν
για τις διοικητικές προσφυγές.
7. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθµών Διαδικτυακής Ανάρτησης
Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και µε βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές µεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις. Η καταχώριση δηµοσίων
συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, µε την έννοια
ότι η ύπαρξη αριθµού ΑΔΑΜ εξοµοιώνεται µε δικαιολογητικό που
απαιτείται και την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995
(Α’ 247). Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του κειµένου που καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειµένου της πράξης, ισχύει το κείµενο που καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Με ευθύνη του
προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται
αµελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείµενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εξαιρούνται από
τις ρυθµίσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται
τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουµένων όσο
και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων του Δηµοσίου.
8. Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε
το άρθρο 152 του παρόντος νόµου, αντικαθιστά την υποχρέωση
δηµοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
9. Το ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί το επίσηµο εθνικό πληροφοριακό σύστηµα για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή προκηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων (eSenders) στο Tenders Electronic Daily
(TED).
10. Το ΚΗΜΔΗΣ διασυνδέεται υποχρεωτικά και αδιάλειπτα µε
την Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Για τη
διασύνδεση του ΚΗΜΔΗΣ µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα,
ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 136.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυ-
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ξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, µε το Μητρώο
Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ΕΣΗΔΗΣ,
το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης
συγχρηµατοδοτούµενων έργων, καθώς και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου της πορείας ανάθεσης
και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 140
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται:
α. Στις δηµόσιες συµβάσεις χαµηλής αξίας, όπως ορίζονται
στο άρθρο 23 του παρόντος νόµου και
β. στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών χαµηλής προτεραιότητας, ανεξάρτητα από την εκτιµώµενη αξία τους.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους µπορούν να µην εφαρµόζονται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Κατά τα λοιπά, στις συµβάσεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στα επιµέρους άρθρα αυτού.
Άρθρο 141
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
1. Οι συµβάσεις του παρόντος Μέρους συνάπτονται σύµφωνα
µε τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) Την ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε ή χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, τον ανταγωνιστικό διάλογο,
β) το συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 143 ή
γ) την απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 144.
2. Οι συµβάσεις του παρόντος Μέρους µπορούν να συνάπτονται και µέσω του συστήµατος προεπιλογής του άρθρου 120, ανεξάρτητα αν η σύµβαση συνάπτεται από αναθέτουσα αρχή του
άρθρου 18 ή αναθέτοντα φορέα του άρθρου 19.
Άρθρο 142
Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης
1. Για σύναψη των συµβάσεων του παρόντος µέρους, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς επιλέγουν ελεύθερα είτε
την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε προκήρυξη διαγωνισµού είτε τον ανταγωνιστικό διάλογο είτε το σύστηµα προεπιλογής του άρθρου 120.
2. Για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού ισχύουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 51, όταν συνάπτονται από αναθέτουσα αρχή του
άρθρου 18 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 105, όταν συνάπτονται από αναθέτοντα φορέα του άρθρου 19.
3. Στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος µέρους, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί
να περιορίζει τα έγγραφα της σύµβασης που καθορίζονται στο
άρθρο 39 και να µην επιβάλει ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την
χρηµατοοικονοµική ή οικονοµική επάρκεια και την επαγγελµατική
ή/και τεχνική ικανότητα των οικονοµικών φορέων, παρά µόνον
εφόσον αυτό αιτιολογείται ειδικά από τυχόν ιδιαιτερότητες της
σύµβασης και υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της
αναλογικότητας.
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Άρθρο 143
Συνοπτικός διαγωνισµός
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς
να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τµήµατος ή τµηµάτων σύµβασης µεγαλύτερης αξίας, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία των συγκεκριµένων τµηµάτων
δεν υπερβαίνει το ποσό του προηγουµένου εδαφίου ούτε το είκοσι τοις εκατό (20 %) της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων
της σύµβασης. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης για τις ανάγκες της εφαρµογής της παρούσας παραγράφου γίνεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Το ποσό
των τµηµάτων που έχουν τυχόν ανατεθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 144 συνυπολογίζεται για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα
αρχή/ ο αναθέτων φορέας δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 152. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς, τρεις
(3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική
αγορά.
3. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την
ανάθεση της σύµβασης.
4. Ο συνοπτικός διαγωνισµός διεξάγεται από ειδική τριµελή
επιτροπή που συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί
όλα τα στάδια του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
5. Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 144
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τµήµατος ή τµηµάτων σύµβασης µεγαλύτερης αξίας, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία των συγκεκριµένων τµηµάτων
δεν υπερβαίνει το ποσό του προηγουµένου εδαφίου ούτε το 20
% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων της σύµβασης. Ο
υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης για τις ανάγκες της εφαρµογής της παρούσας παραγράφου γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα, χωρίς
να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό
αυτό.
3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα
γίνεται µε κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο και την οικονοµική του
προσφορά.
4. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεση, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας δηµοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 152. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει
κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας
αρχής/του αναθέτοντος φορέα,
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και της αξίας
της,
γ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα
στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας.
5. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παραγράφου 4, η σύµ-
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βαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.
Άρθρο 145
Προθεσµίες
1. Στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων του παρόντος µέρους, τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που
έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
2. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή/
αναθέτων φορέας λαµβάνει υπόψη, ιδίως, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύµβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών, µε την
επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο
άρθρο αυτό.
3. Οι προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής
και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε
να προκύπτει η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών.
Άρθρο 146
Εξαιρέσεις
Στις συµβάσεις που ρυθµίζονται από το µέρος αυτό δεν εφαρµόζονται:
α) Η υποχρέωση διαβίβασης έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 51,
β) Τα άρθρα 56, 57, 109, 110 και 111, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 58 και της παραγράφου 8 του άρθρου 110.
γ) Τα άρθρα 59, 60, 61 και 113, 114, 115.
δ) Το άρθρο 192.
ε) Τα άρθρα 95,131.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ
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ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 147
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις του παρόντος νόµου, ανεξάρτητα από την
εκτιµώµενη αξία τους.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους µπορούν να µην εφαρµόζονται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 148
Προγραµµατισµός δηµοσίων συµβάσεων

1. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς προγραµµατίζουν τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων
που προτίθενται να συνάψουν στο επόµενο κάθε φορά οικονοµικό έτος. Για τον σκοπό αυτό συντάσσουν πίνακα προγραµµατισµού, ο οποίος περιλαµβάνει ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Τον αριθµό, το είδος και το αντικείµενο των συµβάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των ενδεικτικών ποσοτήτων, καθώς και
των δικαιωµάτων προαίρεσης.
β) Τη συνολική εκτιµώµενη αξία των συµβάσεων και, ενδεχοµένως, καθεµίας από αυτές.
γ) Τη διαδικασία ανάθεσης των συµβάσεων.
δ) Την προγραµµατισµένη έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης
των συµβάσεων.
ε) Την προβλεπόµενη διάρκεια των συµβάσεων.
στ) Κάθε άλλη σχετική πληροφορία ή στοιχείο που ήθελε καθοριστεί δυνάµει της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου139.
2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, µετά την έγκριση του προϋπολογισµού τους, καταχωρίζουν τον πίνακα προγραµµατισµού στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων
Συµβάσεων του ν. 4013/2011, και φέρουν την ευθύνη για την
ακρίβεια των παρεχόµενων πληροφοριών. Ο πίνακας ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση για τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες
παραµένει αναρτηµένος τουλάχιστον µέχρι τις 30 Ιουλίου του
επόµενου οικονοµικού έτους από αυτό που αφορά στον προγραµµατισµό. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου
139 µπορεί να διαβαθµίζεται η πρόσβαση αρχών ή φορέων του
Δηµοσίου Τοµέα ή οικονοµικών φορέων στα στοιχεία του πίνακα
προγραµµατισµού.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά µε την ανάρτηση του πίνακα προγραµµατισµού δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις
που
αφορούν,
απαιτούν
ή
περιλαµβάνουν
διαβαθµισµένες πληροφορίες. Ως τέτοιες νοούνται οι πληροφορίες εκείνες, η κοινολόγηση των οποίων µπορεί να επιφέρει
βλάβη ή ζηµία στα συµφέροντα της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή να παραβλάψει τυχόν απόρρητα.
Άρθρο 149
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις µε την αγορά
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, πριν την
έναρξη µίας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις µε την αγορά, προκειµένου
να αξιολογήσουν τη διάρθρωση, την ικανότητα και τη δυναµικότητα της αγοράς και να ενηµερώσουν τους οικονοµικούς φορείς
για τα σχέδια και τις απαιτήσεις των συµβάσεών τους. Η διαβούλευση είναι υποχρεωτική για τις συµβάσεις υψηλής αξίας.
Για τον σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητήσουν ή να δεχτούν τις συµβουλές φορέων
του Δηµόσιου Τοµέα ή ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων ή φορέων της αγοράς, εφόσον οι εν λόγω συµβουλές δεν έχουν ως
αποτέλεσµα την παρεµπόδιση του ανταγωνισµού και δεν καταλήγουν σε παραβίαση των αρχών της ίσης µεταχείρισης, της
αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.
2. Αν ένας προσφέρων ή υποψήφιος ή µία επιχείρηση που
σχετίζεται µε προσφέροντα ή υποψήφιο έχει παράσχει συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή έχει εµπλακεί
µε οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσει τη µη
στρέβλωση του ανταγωνισµού, λόγω της συµµετοχής του εν
λόγω προσφέροντος ή υποψηφίου.
3. Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν συγκεκριµένα τη γνωστοποίηση στους άλλους προσφέροντες και υποψηφίους τυχόν
σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της
προηγούµενης εµπλοκής του προσφέροντος ή του υποψηφίου
στην προετοιµασία της διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων ή που
προέκυψαν από αυτή, καθώς και τον προσδιορισµό επαρκών
προθεσµιών για την παραλαβή των προσφορών. Ο ενδιαφερό-
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µενος προσφέρων ή υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία
µόνο αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Πριν από οποιονδήποτε τέτοιο αποκλεισµό, παρέχεται η ευκαιρία στους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να αποδείξουν
ότι η συµµετοχή τους στην προετοιµασία της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης δεν µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση του
ανταγωνισµού. Τα µέτρα που λαµβάνονται τεκµηριώνονται στα
πρακτικά που συντάσσονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 63 και 117.
Άρθρο 150
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων µε την αγορά
1. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρόσκλησης για
ανοιχτή, µη δεσµευτική συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής/ αναθέτοντος φορέα και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο
πρόσφορο, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, µέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Η δαπάνη
των τυχόν δηµοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο µέσο δηµοσιότητας βαρύνει την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα. Σε
περίπτωση συµβάσεων για τις οποίες η εφαρµογή της παρούσας
διάταξης θα υποχρέωνε τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες
φορείς να παράσχουν πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων
είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συµφέροντά τους ή µπορεί να
παραβλάψει τυχόν απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου δεν δηµοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται µε κάθε
πρόσφορο τρόπο.
2. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία της αναθέτουσας
αρχής/αναθέτοντος φορέα, το αντικείµενο της σύµβασης, τον
τρόπο και την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαµβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικά µε τη
σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί.
3. Η διαδικασία διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ηµέρες και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες
από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παρατείνεται, ιδίως σε περιπτώσεις συµβάσεων µείζονος οικονοµικής αξίας ή µε ιδιαίτερα σύνθετο αντικείµενο. Μετά τη λήξη
της προθεσµίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας
συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα σχόλια που υποβλήθηκαν.
Άρθρο 151
Τεκµηρίωση δηµόσιας σύµβασης
1. Για την τεκµηρίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων του Μέρους Β’ του παρόντος η αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας συντάσσει και τηρεί σε ηλεκτρονική
µορφή ειδικό «Φάκελο Δηµόσιας Σύµβασης». Ο Φάκελος Δηµόσιας Σύµβασης συµπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα
επιµέρους στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης της σύµβασης, την
ακολουθεί ως τη λήξη της και περιλαµβάνει ιδίως:
α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης, β) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης, γ) τα έγγραφα της
σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 39 και δ) τον προϋπολογισµό
της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του.
2. Το περιεχόµενο, η διαδικασία και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικά
µε την συγκρότηση και τήρηση του Φακέλου της παραγράφου
1, µπορούν να καθορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 172.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 152
Δηµοσιότητα σε εθνικό επίπεδο
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1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν
τις προκηρύξεις και διακηρύξεις ή αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ανεξάρτητα από την εκτιµώµενη
αξία τους και τη διαδικασία ανάθεσης, µε την επιφύλαξη της
εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 139, στο ΚΗΜΔΗΣ
και στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, µέσω διαύλου αυτοµατοποιηµένης διανοµής (RSSFEED). Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 39 και
γίνεται χρήση των προτύπων που εκδίδονται από την Αρχή της
παραγράφου 20 του άρθρου 15.
2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν
προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) δηµόσιας σύµβασης στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3548/2007 (Α’ 68), καθώς και τις κείµενες κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου διατάξεις περί υποχρεωτικής δηµοσιοποίησης δια του περιφερειακού και τοπικού τύπου διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων, υπό την έννοια του άρθρου 15 του Μέρους
Β’ του παρόντος.
3. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων της
παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν Αριθµό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 139.
4. Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων της παραγράφου 2 βαρύνει
την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα.
Άρθρο 153
Λόγοι αποκλεισµού
1. Οι λόγοι αποκλεισµού του προσφέροντος ή του υποψηφίου
καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Ο προσφέρων ή ο υποψήφιος αποκλείεται της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης εφόσον:
α) Συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 68 είτε κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης του
άρθρου 155 είτε κατά το χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 170.
β) Συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους προαιρετικούς λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 68 και καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης είτε
κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης του άρθρου 155 είτε κατά
το χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 170.
γ) Έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας είτε κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης του
άρθρου 155 είτε κατά το χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 170.
δ) Συντρέχει στο πρόσωπό του κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 45, η οποία δεν
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα λιγότερο επαχθή µέτρα.
ε) Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας διαθέτει επαρκείς
εύλογες ενδείξεις ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες
µε άλλους οικονοµικούς φορείς, µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού κατά τη διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριµένης
σύµβασης.
στ) Ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής/του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισµό ή στην
ποιοτική επιλογή οικονοµικών φορέων ή στην ανάθεση της σύµβασης.
ζ) Από την προηγούµενη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα
στο στάδιο της προπαρασκευής της διαδικασίας ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 149, προκύπτει στρέβλωση του ανταγωνισµού, η οποία δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα λιγότερο
επαχθή µέτρα.
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η) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α’ 30),
όπως ισχύουν, εφόσον η υπό ανάθεση σύµβαση υπάγεται βάσει
της προεκτιµώµενης αξίας της στο πεδίο εφαρµογής του ν.
3310/2005.
3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης
της δηµόσιας σύµβασης ο προσφέρων ή ο υποψήφιος που είναι
κοινοπραξία οικονοµικών φορέων κατά την έννοια του άρθρου
33, αποκλείεται από τη συµµετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης
της δηµόσιας σύµβασης όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 στο πρόσωπο ενός από τα µέλη της κοινοπραξίας.
4. Ο προσφέρων ή ο υποψήφιος αποκλείεται, επίσης, όταν
συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 στο
πρόσωπο τρίτων φορέων που παρέχουν προς τον προσφέροντα
ή τον υποψήφιο οικονοµική, χρηµατοοικονοµική ή τεχνική ικανότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 70 παρ. 2, 71 παρ. 3, 120 παράγραφοι 4 και 5, και 121 παράγραφοι 5 και 6.
5. Ο οικονοµικός φορέας που τελεί σε µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 µπορεί να προσκοµίζει
στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα µέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του. Ειδικότερα, ο
οικονοµικός φορέας µπορεί να αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή
έχει δεσµευθεί να καταβάλει τυχόν επιβληθέντα πρόστιµα ή
άλλες χρηµατικές κυρώσεις ή αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο
τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές, και
έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς
και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού, κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα που
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία ανάθεσης. Σε περίπτωση που τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της κρίσης.
Άρθρο 154
Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων
ή υποψηφίων
1. Με την επιφύλαξη της τήρησης των γενικών αρχών του άρθρου 16 η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας καθορίζει τα
ελάχιστα προσόντα και ικανότητες που οφείλουν να διαθέτουν
οι προσφέροντες/ υποψήφιοι για να συµµετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης.
2. Για τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες ανάθεσης οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι υποβάλλουν δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξουν ιδίως:
α) τη νοµιµοποίησή τους,
β) την προσωπική κατάσταση και επαγγελµατική τους επάρκεια,
γ) την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική επάρκεια και τεχνική
ικανότητά τους,
δ) την επίκληση της χρηµατοοικονοµικής ή τεχνικής ικανότητας τρίτων,
ε) την ύπαρξη συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης,
στ) κάθε άλλη απαίτηση ή στοιχείο πρόσφορο για τη διενέργεια του ελέγχου καταλληλότητας.
3. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι αυτά πληρούνται, εξειδικεύονται στα
έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 155.
4. Για τις ανάγκες του ελέγχου της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των προσφερόντων ή υποψηφίων, οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν
από τους οικονοµικούς φορείς να έχουν κατάλληλη οικονοµική
και χρηµατοπιστωτική ικανότητα. Για το σκοπό αυτό, µπορούν
να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να έχουν έναν ορι-

σµένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και ένας ορισµένος ελάχιστος κύκλος εργασιών στον
τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση. Επιπρόσθετα, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν
να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς πληροφορίες σχετικά
µε τους ετήσιους λογαριασµούς τους, από τις οποίες προκύπτουν στοιχεία, όπως ο λόγος µεταξύ ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν, επίσης, να ζητούν από τους οικονοµικούς φορείς
να διαθέτουν ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων.
5. Ο απαιτούµενος ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιστάσεις που
αφορούν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τη φύση
των έργων, των υπηρεσιών ή των προµηθειών. Η αναθέτουσα
αρχή αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις στα έγγραφα της δηµόσιας σύµβασης.
6. Ο λόγος µεταξύ ενεργητικού και παθητικού µπορεί να εκτιµάται, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξειδικεύουν στα έγγραφα της σύµβασης τις µεθόδους και τα
κριτήρια για την συνεκτίµησή του. Τα κριτήρια αυτά είναι αντικειµενικά και σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης
µεταχείρισης και της µη διάκρισης.
7. Όταν µία σύµβαση διαιρείται σε τµήµατα, οι παράγραφοι 3
έως 5 εφαρµόζονται σε σχέση µε κάθε επιµέρους τµήµα. Αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τµήµατα που πρέπει να
εκτελεστούν ταυτόχρονα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών ανά οµάδες τµηµάτων.
8. Αν οι συµβάσεις βάσει συµφωνίας-πλαισίου πρόκειται να
ανατεθούν µετά από προκήρυξη νέου διαγωνισµού, η µέγιστη
απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των εκτελεστικών συµβάσεων που θα εκτελεστούν
ταυτόχρονα, ή, αν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιµώµενης
αξίας της συµφωνίας-πλαισίου. Στην περίπτωση των δυναµικών
συστηµάτων αγορών, η µέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 υπολογίζεται µε βάση
το αναµενόµενο µέγιστο µέγεθος των επιµέρους συµβάσεων που
θα συναφθούν µέσω του δυναµικού συστήµατος αγορών.
9. Για τον έλεγχο της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας των προσφερόντων ή των υποψηφίων, η αναθέτουσα
αρχή/ο αναθέτων φορέας µπορεί να ζητά µε τη διακήρυξη ένα ή
περισσότερα δικαιολογητικά ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κατά
περίπτωση σύµβασης, τις δυνατότητες της συγκεκριµένης αγοράς, στην οποία απευθύνεται, και την ανάγκη εξασφάλισης συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού.
10. Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των προσφερόντων ή των υποψηφίων µπορεί να ελέγχεται µε βάση, ιδίως την
τεχνογνωσία τους, την αποτελεσµατικότητα, την εµπειρία και
την αξιοπιστία τους. Για τον έλεγχο της ικανότητας αυτής η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας προσδιορίζει στη διακήρυξη
τα αναγκαία στοιχεία ανάλογα µε το είδος και το φυσικό ή οικονοµικό αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης.
Άρθρο 155
Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής
1. Κατά την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας υποβάλλει δήλωση στην οποία αναγράφεται:
α) Ότι δεν βρίσκεται σε καµία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 153. Επίσης,
δηλώνει τους φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
β) Ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε το
άρθρο 154 και τα έγγραφα της σύµβασης.
γ) Ότι, ανάλογα µε την περίπτωση, ικανοποιεί τους αντικειµενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί,
σύµφωνα µε τα άρθρα 67 παράγραφοι 2 και 3 και 120.
δ) Ότι ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 159, και στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 4 του
άρθρου 45.
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ε) Ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η
σύµβαση.
στ) Ότι θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαµβάνει στη
δήλωσή του.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηµατοοικονοµικές, τεχνικές ή επαγγελµατικές δυνατότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 70 παρ. 2, 71 παρ. 3, 120 παράγραφοι 4
και 5, 121 παράγραφοι 5 και 6, θα πρέπει να προσκοµίζει δηλώσεις των εν λόγω φορέων µε το περιεχόµενο των περιπτώσεων
α’ έως και στ’.
Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/
1986 (Α’ 75), χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω
δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόµενη σε αυτήν ηµεροµηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία µε την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συµµετοχής τις οποίες συνοδεύει.
2. Η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας µπορεί να ζητεί
ανά πάσα στιγµή από τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν την ολοκλήρωσή της,
να υποβάλουν το σύνολο ή τµήµα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαµβάνει στη δήλωσή του ο προσφέρων/ υποψήφιος, αν, κατά
την άποψή τους, είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της οµαλής
διενέργειας της διαδικασίας.
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να προβλέπεται ότι οι οικονοµικοί φορείς δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά έγγραφα ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον και στο βαθµό που η αναθέτουσα
αρχή/ ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα
πιστοποιητικά ή τις σχετικές πληροφορίες απευθείας µε πρόσβαση σε βάση δεδοµένων που τηρείται σε οποιοδήποτε κράτος
- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθεται δωρεάν. Η δήλωση της παραγράφου 1 περιέχει, επίσης, τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την απευθείας αναζήτηση δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως τη διαδικτυακή διεύθυνση της βάσης δεδοµένων,
στοιχεία ταυτοποίησης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
4. Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί κοινοπραξία κατά
την έννοια του άρθρου 33, υποβάλλει τη δήλωση της παραγράφου 1, τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 για
κάθε µέλος της κοινοπραξίας.
5. Όταν υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής ή προσφορά από
υποψήφιο ή προσφέροντα που δηλώνει ότι θα χρησιµοποιήσει
τη χρηµατοοικονοµική ή οικονοµική επάρκεια ή επαγγελµατική
ή τεχνική ικανότητα τρίτων οικονοµικών προσώπων ή υπεργολάβων για την εκτέλεση της σύµβασης, στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκοµίζονται από τον υποψήφιο για κάθε
τρίτο οικονοµικό φορέα ή υπεργολάβο τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στις παραγράφους 1 ή 2, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη διακήρυξη.
6. Με απόφαση της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου
15 εκδίδεται πρότυπο δήλωσης της παραγράφου 1 και καθορίζεται ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόµενο αυτής.
Άρθρο 156
Επίκληση ικανοτήτων τρίτων φορέων
1. Όταν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται για την απόδειξη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που αφορούν είτε στην
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια ή στην τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα, που ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, τις ικανότητες τρίτων φορέων, σύµφωνα µε τα άρθρα 70
παρ. 2, 71 παρ. 3, 120 παράγραφοι 4 και 5, 121 παράγραφοι 5
και 6, εφαρµόζονται επιπλέον οι παράγραφοι 2 και 3.
2. Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα ή µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι υποψήφιοι ή προσφέροντες µπορούν να
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βασίζονται στις ικανότητες τρίτων φορέων, µόνο αυτοί θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται
οι συγκεκριµένες ικανότητες.
3. Εφόσον ο προσφέρων ή ο υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων οικονοµικών φορέων, όσον αφορά στα κριτήρια
που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας µπορεί να επιβάλει στον προσφέροντα ή στον υποψήφιο και στον τρίτο φορέα
να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
4. Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επιθυµεί να στηριχθεί στις
ικανότητες τρίτων φορέων, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, οφείλει να αποδεικνύειµε κάθε πρόσφορο µέσο
στην αναθέτουσα αρχή/ στον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, µε την προσκόµιση,
κατά την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών, της
σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Ο ειδικότερος τρόπος
και τα µέσα απόδειξης της διάθεσης στον προσφέροντα ή στον
υποψήφιο των εν λόγω πόρων, µπορεί να διευκρινίζονται περαιτέρω µε τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 172.
5. Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας εξετάζει έαν οι
τρίτο οικονοµικοί φορείς, στις ικανότητες των οποίων ο προσφέρων ή ο υποψήφιος προτίθεται να στηριχθεί, πληρούν τα σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 154, ή αν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισµού, σύµφωνα µε
το άρθρο 153. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας µπορεί
να απαιτεί από τον προσφέροντα/υποψήφιο να αντικαταστήσει
έναν τρίτο οικονοµικό φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που
καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης και ο προσφέρων/ υποψήφιος υποχρεούται να το πράξει.
6. Με τους ιδίους όρους, µία κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33, µπορεί να στηρίζεται
στις ικανότητες των µελών της κοινοπραξίας ή άλλων φορέων.
Άρθρο 157
Εγγυήσεις
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ζητούν από
τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό,
αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ, και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός
ΦΠΑ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η
αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της,
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου
χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συµµετοχής.
Δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών-πλαίσιο ή σε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 143.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153
έως 156, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 168 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της
προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει
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στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο», το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί της συνολικής
αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας
πλαίσιο, η οποία θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ’
έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της συµφωνίαςπλαίσιο. Προκειµένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύµβαση, ο
οικονοµικός φορέας µπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περίπτωση β’.
δ) «Εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση µε την προκαταβολή. Όταν, σύµφωνα µε τα
έγγραφα της σύµβασης, προσκοµίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύµβασης
προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται
µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που
θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής.
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης
καλής εκτέλεσης πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τους όρους
των εγγράφων της σύµβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση
προκαταβολής µπορεί να χορηγείται τµηµατικά εφόσον τούτο
ορίζεται στους όρους της διακήρυξης και στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν:
α) «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των
ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται
από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται η προσκόµιση τέτοιας εγγύησης. Το ύψος
της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό.
β) «Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης», η
οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται
από τον ανάδοχο της σύµβασης κατά την εκτέλεσή της. Η ασφάλιση αυτή ζητείται υποχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις έργων.
3. Τα έγγραφα της σύµβασης ορίζουν κατά τρόπο σαφή και
ορισµένο τις απαιτούµενες εγγυήσεις, τον τύπο, το ακριβές
ποσό, τη διαδικασία κατάπτωσης, επιστροφής ή αποδέσµευσης,
και τους ειδικότερους όρους αυτών.
4. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 έως 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας Δηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν.
2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Άρθρο 158
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
ή αιτήσεων συµµετοχής
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία ανάθεσης
πρέπει να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής ή προσφορά εντός
της προθεσµίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή/στον αναθέτοντα φορέα µε
οποιοδήποτε, από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του
νόµου αυτού, µέσα και παραλαµβάνονται από το αρµόδιο όργανο επί αποδείξει.
3. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή/στον αναθέτοντα φορέα µε οποιονδήποτε
τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφρα-

γίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα διενέργειας
της διαδικασίας ανάθεσης, προκειµένου να αποσφραγιστούν
µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε τη διαδικασία των άρθρων
164 έως 167. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή/στον αναθέτοντα
φορέα εκπρόθεσµα, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς
να αποσφραγιστούν.
4. Οι προσφορές, οι αιτήσεις συµµετοχής και τα δικαιολογητικά συµµετοχής, εν γένει, που κατατίθενται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 159.
5. Πριν τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος µπορεί να τροποποιήσει, συµπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά
του ή την αίτηση συµµετοχής του.
Άρθρο 159
Περιεχόµενο των προσφορών και
αιτήσεων συµµετοχής
1. Στην ανοικτή διαδικασία οι προσφέροντες υποβάλλουν µε
την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει:
αα. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατ’ άρθρο 157,
εφόσον απαιτείται.
ββ. Τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 155 και στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής, σχετικά µε την προσωπική τους κατάσταση και την
οικονοµική ή χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την επαγγελµατική
ή την τεχνική ικανότητά τους.
γγ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου.
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Aν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,
τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς.
δ) Νόµιµη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή
της αίτησης συµµετοχής, εφόσον υποβάλλεται από τρίτο.
2. Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση:
α) Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλουν κατά το στάδιο προεπιλογής τα δικαιολογητικά συµµετοχής της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1.
β) Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι υποβάλλουν την τεχνική και
οικονοµική προσφορά τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 1.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, εκτός από την εγγύηση και
τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 155.
3. Τα Δικαιολογητικά Συµµετοχής, πλην της εγγύησης και των
δηλώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 155, µπορούν να
υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή,
στη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 155 δηλώνεται ρητά
ότι τα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
4. Εφόσον τα δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται
µε την προσφορά ή την αίτηση συµµετοχής δεν είναι συνταγµένα
στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται επίσηµη µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
5. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε
το ν.1497/1984 (Α’ 188).
6. Στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελ-
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ληνική.
7. Αν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής υπάρχει
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον συντάκτη, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Άρθρο 160
Πληρότητα και νοµιµότητα δικαιολογητικών –
Διευκρινίσεις
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους
να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 159, που έχουν υποβάλει,
µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέα δεν λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων
των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες
ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελή σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74)
και µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα
υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε τον νόµο,
τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται
να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά
µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα,
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση της παραγράφου 1 δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας
σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή /ο αναθέτων φορέας µπορεί, µέσα σε
εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος,
να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του περιεχοµένου της τεχνικής
ή οικονοµικής προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων
φορέας κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς ή τη µεταβολή στην κατάταξη των προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης προσφοράς
σε σχέση µε τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4, είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα,
άν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών
των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Άρθρο 161
Χρόνος ισχύος των προσφορών

2101

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες
για διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και, που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την επόµενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Αν οι προσφέροντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των
προσφορών τους πέραν του χρόνου που ορίζεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, και αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη
της ισχύος τους, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά
τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα
αρχή/ο αναθέτων φορέας κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης
µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί προσφέροντες.
Άρθρο 162
Λόγοι απόρριψης προσφορών
1. Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας, µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία είναι ελλιπής κατά τα προηγούµενα άρθρα ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης
και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα
έγγραφα της σύµβασης.
β) Στην οποία η τιµή δεν είναι απόλυτα προσδιορισµένη.
γ) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα,
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωσή της, σύµφωνα
µε το άρθρο 160.
δ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 160.
ε) Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τα
χαρακτηριστικά του αντικειµένου της σύµβασης.
στ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
των εγγράφων της σύµβασης.
ζ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης που επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως στο πλαίσιο της
διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου ή
στη διαδικασία διαπραγµάτευσης.
Άρθρο 163
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρµόδιο
όργανο της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, όπως
αυτό ορίζεται στο άρθρο 195 του παρόντος νόµου.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 166, αξιολογούνται µόνον οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους των εγγράφων της σύµβασης. Στο
στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης το αρµόδιο όργανο µπορεί να
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επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των προσφερόντων, προκειµένου να εξετάσει τις πραγµατικές κατασκευαστικές δυνατότητές
τους για τα συγκεκριµένα υλικά που προσφέρουν στο διαγωνισµό.
3. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή
περισσότερων προσφερόντων, στα έγγραφα της σύµβασης
µπορεί να ορίζεται ότι η κατακύρωση γίνεται είτε στην προσφορά
µε την ανώτερη τεχνική βαθµολογία είτε στην προσφορά µε τη
χαµηλότερη τιµή, βάσει της σχετικής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία µεταξύ
τους στα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια τιµή, η αναθέτουσα αρχή / ο
αναθέτων φορέας καλεί εγγράφως όλους τους προσφέροντες
που υπέβαλαν τις προσφορές µε την ίδια τιµή να υποβάλουν,
µέσα σε εύλογη προθεσµία που καθορίζει το αρµόδιο όργανο
στην σχετική πρόσκληση και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε (5) και µεγαλύτερη από δέκα (10) ηµέρες, βελτιωµένη οικονοµική προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο και
ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων που, βάσει της βελτιωµένης οικονοµικής του προσφοράς, υποβάλει τη χαµηλότερη συνολική τιµή. Αν και µετά από τη διαδικασία αυτή δεν προκύψει
ανάδοχος, η αναθέτουσα αρχή /ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον
ανάδοχο µε κλήρωση. Η διαδικασία και οι όροι της κλήρωσης καθορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 172.
4. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή, ισότιµες
θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων
φορέας καλεί εγγράφως όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές να υποβάλουν, µέσα σε εύλογη
προθεσµία που καθορίζει το αρµόδιο όργανο στην σχετική πρόσκληση και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε (5)
και µεγαλύτερη από δέκα (10) ηµέρες, βελτιωµένη οικονοµική
προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο και ανάδοχος ανακηρύσσεται ο µειοδότης. Αν και µετά από τη διαδικασία αυτή δεν προκύψει µειοδότης, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας επιλέγει
τον ανάδοχο µε κλήρωση. Η διαδικασία και οι όροι της κλήρωσης
καθορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 172.
Άρθρο 164
Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης
των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
1. Στην ανοικτή διαδικασία, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής λαµβάνει χώρα την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής γίνεται
δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στη διαδικασία
ανάθεσης και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Στα
έγγραφα της σύµβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των
προσφερόντων στα δικαιολογητικά συµµετοχής, σύµφωνα µε το
άρθρο 34. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των προσφερόντων, των δικαιολογητικών που αυτοί
υπέβαλαν και των αποτελεσµάτων του ελέγχου τους σε πρακτικό
το οποίο συντάσσει.
4. Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση, που διενεργείται είτε αυθηµερόν, ευθύς αµέσως µετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης της παραγράφου 1, είτε σε επόµενη ηµέρα, διενεργείται η
αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών. Κατά τη διαδικασία
αυτή ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και ακολουθεί η βαθµολόγησή τους. Σε περίπτωση ασυµφωνίας της τε-
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χνικής προσφοράς µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης,
το αρµόδιο όργανο εισηγείται τον αποκλεισµό του προσφέροντα
από τη συνέχεια της διαδικασίας και εκδίδει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές
και τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών που γίνονται αποδεκτές.
5. Τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς επικυρώνονται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα
στους προσφέροντες.
6. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τους
προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για
την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Οικονοµικές
προσφορές προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
7. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται παρουσία των προσφερόντων που προσκλήθηκαν σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο. Ακολουθεί ο έλεγχος πληρότητας και
κανονικότητας των οικονοµικών προσφορών και η κατάταξη των
προσφορών ανάλογα µε το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται µε την σύνταξη πρακτικού του αρµόδιου οργάνου.
Άρθρο 165
Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των
αιτήσεων συµµετοχής και προσφορών στην κλειστή διαδικασία µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
1. Στην κλειστή διαδικασία, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής
και των προσφορών διενεργείται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής λαµβάνει χώρα την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά το
πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας γίνεται δηµόσια, παρουσία των υποψηφίων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Στα έγγραφα της
σύµβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων στα
δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 34.
4. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συµµετοχής, το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των
υποψηφίων, στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν και
προβαίνει στη βαθµολόγηση των αιτήσεων συµµετοχής των υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων προεπιλογής που καθορίζονται στα
έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 68.
5. Τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής της παραγράφου 1 και προεπιλογής καταχωρούνται σε σχετικό πρακτικό προεπιλογής, που επικυρώνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα στους προσφέροντες ή υποψηφίους.
6. H αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τους
υποψηφίους που προεπιλέγησαν για υποβολή προσφορών στο
δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας.
7. Μετά την υποβολή προσφορών κατά το δεύτερο στάδιο της
κλειστής διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας
προσκαλεί τους προσφέροντες, να παραστούν στη δηµόσια συνεδρίαση αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται σε σχετική πρόσκληση. Σε επόµενη
κλειστή συνεδρίαση, που διενεργείται είτε αυθηµερόν, ευθύς
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αµέσως µετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης του προηγούµενου εδαφίου, είτε σε επόµενη ηµέρα ελέγχεται η πληρότητα,
η νοµιµότητα και η κανονικότητα των τεχνικών προσφορών και
ακολουθεί η βαθµολόγηση ή αξιολόγησή τους. Σε περίπτωση
ασυµφωνίας της τεχνικής προσφοράς µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης, το αρµόδιο όργανο εισηγείται τον αποκλεισµό του προσφέροντα από τη συνέχεια της διαδικασίας και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και τη βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών που γίνονται αποδεκτές.
8. Τα αποτελέσµατα του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς επικυρώνονται µε απόφαση της αναθέτουσας
αρχής/ του αναθέτοντος φορέα, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής στους προσφέροντες.
9. Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τους
προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για
την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Οικονοµικές
προσφορές προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
10. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται παρουσία των προσφερόντων που προσκλήθηκαν σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο. Ακολουθεί ο έλεγχος της πληρότητας, της νοµιµότητας και της κανονικότητας των οικονοµικών
προσφορών και η κατάταξη των προσφορών ανάλογα µε το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε
τη σύνταξη πρακτικού του αρµόδιου οργάνου.
Άρθρο 166
Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών σε ένα στάδιο µε κριτήριο ανάθεσης
τη χαµηλότερη τιµή
1. Στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής
διαδικασίας, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή και
δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς ή προβλέπεται
η υποβολή της και µόνο ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητάς της, σύµφωνα τους όρους των εγγράφων της σύµβασης, η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης της
προσφοράς διενεργείται σε ενιαίο στάδιο, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
2. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της
οικονοµικής προσφοράς γίνεται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων
τους. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει κατ’ αρχάς στον έλεγχο και
την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και εν συνεχεία
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας. Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση, που διενεργείται είτε
ευθύς αµέσως µετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης του
πρώτου εδαφίου είτε σε επόµενη ηµέρα, αποσφραγίζεται και
ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητα της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος που υπέβαλε τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής που υπέβαλε
απέβη θετικός. Αν η τεχνική προσφορά κριθεί πληµµελής ή µη
κανονική, αποσφραγίζεται και ελέγχεται κατά τα ανωτέρω η τεχνική προσφορά του προσφέροντος που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής.
3. Μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 2, το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση σε πρακτικό των
προσφερόντων, των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της
αξιολόγησής τους και της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσµατος του ελέγχου της
πληρότητας και κανονικότητας αυτών, κατά σειρά µειοδοσίας.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, της αξιολόγησης της οικονοµικής
προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών, σύµφωνα µε τις
προηγούµενες παραγράφους, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων
φορέας προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη µειοδότη,
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στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 168.
5. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, της αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και του
ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής
προσφοράς του πρώτου µειοδότη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 4 και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 168, επικυρώνονται µε την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 170.
6. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των στοιχείων των
προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς. Στα έγγραφα της
σύµβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των προσφερόντων
στα δικαιολογητικά συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 34.
Άρθρο 167
Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης
των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης
ή ανταγωνιστικού διαλόγου
1. Στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης ή ανταγωνιστικού διαλόγου, η διαδικασία αποσφράγισης και
αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών διενεργείται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
2. Για την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συµµετοχής κατά το πρώτο στάδιο της προεπιλογής, στο πλαίσιο
διαδικασίας διαπραγµάτευσης ή ανταγωνιστικού διαλόγου,
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 165.
3. Οι ειδικότεροι όροι διενέργειας των επόµενων σταδίων της
διαπραγµάτευσης ή του ανταγωνιστικού διαλόγου, καθορίζονται
στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού του αρµόδιου οργάνου σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
διαπραγµάτευσης.
Άρθρο 168
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ή των αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 163
έως 166, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’
74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα έγγραφα
της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 155. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του πρώτου εδαφίου.
2. To αρµόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την προσκόµισή τους.
3. Αν δεν προσκοµισθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσµία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή η δεκαήµερη (10) προθεσµία για την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 8, εκκινεί από την εποµένη
της λήξης της προθεσµίας προσκόµισης των δικαιολογητικών.
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4. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 155 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί και, µε την επιφύλαξη του επόµενου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 155, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στα έγγραφα
της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
6. Αν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που
προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται
η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα
άρθρα 154-157, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος
φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί,
και, µε την επιφύλαξη του επόµενου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 154-157, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
7. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δέχεται τα ήδη
κατατεθειµένα σε αυτήν/αυτόν πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης που πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, εφόσον αυτή έχουν ήδη υποβληθεί σε
προγενέστερη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, που
πραγµατοποιήθηκε από την ίδια αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και είναι σε ισχύ.
8. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης κατά τις
παραγράφους 4, 5 ή 6 είτε κατακύρωσης της σύµβασης κατά το
άρθρο 170. Η σχετική απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή του φακέλου
από το αρµόδιο όργανο διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο χρόνος πρόσβασης όσων έχουν
έννοµο συµφέρον σε αυτά.
Άρθρο 169
Οψιγενείς µεταβολές
1. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι
προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύµφωνα

µε το άρθρο 155, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 155 και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 168, οι προσφέροντες/
υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα
αρχή/τον αναθέτοντα φορέα σχετικά και το αργότερο µέχρι την
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 168.
2. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα για οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που
επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον αυτή είχε προσκοµισθεί,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 168, και
εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων
αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του
προσωρινού αναδόχου, εφόσον είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 168.
Άρθρο 170
Απόφαση κατακύρωσης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης συνιστά εκτελεστή διοικητική
πράξη, στην οποία ενσωµατώνονται τα αποτέλεσµατα του σταδίου αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς ή διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 164 έως 167, και του σταδίου
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην απόφαση αυτή
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της
σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 182 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθου 187.
2. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί, µε
απόδειξη, αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών σε κάθε προσφέροντα µε κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
κ.λπ.), επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύµβασης επέρχονται είτε από την άπρακτη πάροδο της
προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή από την έκδοση απόφασης
επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής του άρθρου 182 κατά της απόφασης κατακύρωσης είτε µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 187 και µετά την ολοκλήρωση
του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόσον
απαιτείται.
4. Μετά την κατά την προηγούµενη παράγραφο επέλευση των
εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, εντός είκοσι (20)
ηµέρων από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Κατά το στάδιο αυτό επιτρέπεται, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα και του
προς ον η κατακύρωση προσωρινού αναδόχου, η µείωση του
προσφερόµενου τιµήµατος.
5. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Άρθρο 171
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης
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1. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα
µε
ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση
της αναθέτουσας
αρχής/του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εφόσον από την παρατυπία είτε δεν αναπτύχθηκε αποτελεσµατικός ανταγωνισµός είτε επηρεάζεται το αποτέλεσµά της.
β) Εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω µη υποβολής προσφοράς ή απόρριψης όλων των προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 162.
γ) Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται
µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση
του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα.
δ) Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης.
ε) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου
168 και της παραγράφου 5 του άρθρου 170.
στ) Αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη.
2. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα
το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
3. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι
λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, η αναθέτουσα
αρχή/ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία για το εν λόγω
τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
4. Αν µαταιωθεί η διαδικασία της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή επιστρέφει στους οικονοµικούς φορείς τις προσφορές ή τις αιτήσεις συµµετοχής τους, εφόσον έχουν υποβληθεί.
5. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης,
το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της
διαδικασίας ανάθεσης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της, ή να
προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφόσον στην
τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 50, 51, 105.
Άρθρο 172
Κανονισµοί Ανάθεσης Δηµοσίων Συµβάσεων
1. α) Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδεται «Κανονισµός
Ανάθεσης Δηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών».
β) Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εκδίδεται «Κανονισµός Ανάθεσης Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων».
γ) Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων εκδίδεται «Κανονισµός Ανάθεσης Δηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων».
2. Τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 1 εκδίδονται
µετά από γνώµη της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15,
µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, η δε έκδοσή τους δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
εφαρµογή του παρόντος νόµου. Με τα ανωτέρω διατάγµατα
ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και
έργων, αντιστοίχως, που συνάπτονται από αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς και δεν ρυθµίζονται ειδικώς από τις
διατάξεις του παρόντος. Ειδικότερα, οι Κανονισµοί ρυθµίζουν
ιδίως:
(1) το ελάχιστο περιεχόµενο και τις ελάχιστες απαιτήσεις του
φακέλου της σύµβασης του άρθρου 151,
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(2) τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης, τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και προεπιλογής,
(3) τις προθεσµίες ολοκλήρωσης κάθε σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενδεικτικές ή αποκλειστικές,
(4) τους ειδικότερους όρους συµµετοχής, τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης για την απόδειξη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, της οικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής ή επαγγελµατικής ικανότητας, καθώς και τα δικαιολογητικά
που επιτρέπουν την επίκληση τεχνικών ή χρηµατοοικονοµικών
ικανοτήτων τρίτων οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο
156,
(5) τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών, την ανάπτυξη συστήµατος εθνικών τεχνικών προδιαγραφών,
(6) τα κριτήρια ανάθεσης και τις µεθόδους αξιολόγησης των
υποψηφίων,
(7) τους όρους υπεργολαβίας, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται ο καθορισµός ελάχιστου ή µέγιστου ποσοστού και η διαδικασία επιλογής υπεργολάβων,
(8) τον αναλυτικό τρόπο υποβολής των προσφορών και τα συστήµατα υποβολής προσφορών,
(9) τις αναλυτικές διαδικαστικές ενέργειες για την αποσφράγιση των προσφορών µέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης
ή της απευθείας ανάθεσης της σύµβασης, που δεν ρυθµίζονται
αναλυτικά από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
(10) τα κριτήρια χαρακτηρισµού µιας προσφοράς ως «ασυνήθιστα χαµηλής», τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές αιτιολόγησης των «ασυνήθιστα χαµηλών» προσφορών και τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία απόρριψης «ασυνήθιστα χαµηλών» οικονοµικών προσφορών,
(11) τις προϋποθέσεις καταβολής των εγγυήσεων που αφορούν στο στάδιο της ανάθεσης, τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους, τις περιπτώσεις κατάπτωσης, την απόσβεση, συνολική
ή τµηµατική, το χρόνο επιστροφής τους, και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας διενέργειας
των διαδικασιών ανάθεσης της σύµβασης,
(12) τις αρµοδιότητες και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων που συµµετέχουν στην ανάθεση των συµβάσεων,
(13) τις χρηµατικές κυρώσεις, όπως (πρόστιµα, κατάπτωση
ποινικής ρήτρας ή εγγυοδοσίας, αποκλεισµό εν όλω ή εν µέρει,
(14) τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία
των συλλογικών οργάνων διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης,
(15) τα ζητήµατα της αντιµετώπισης αθέµιτων πρακτικών και
πρακτικών νόθευσης του ανταγωνισµού,
(16) τις λεπτοµέρειες διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης
των συµβάσεων «χαµηλής αξίας» µε απλοποιηµένες διαδικασίες,
(17) τις λεπτοµέρειες διενέργειας των διαδικασιών διαπραγµάτευσης και ανταγωνιστικού διαλόγου,
(18) τα θέµατα της διαδικασίας επιλογής της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,
(19) τη διαµόρφωση των οικονοµικών προσφορών (έκπτωση,
ελεύθερη συµπλήρωση, κατ’αποκοπή, απολογιστικά),
(20) τα ζητήµατα της εφαρµογής του δικαιώµατος προαίρεσης
και της υποδιαίρεσης του έργου σε τµήµατα,
(21) τα θέµατα τα σχετικά µε την καταλληλότητα του συστήµατος ανάθεσης σε σχέση µε τη φύση και το είδος της υπό
ανάθεση σύµβασης,
(22) τα θέµατα της εφαρµογής των συµφωνιών-πλαίσιο,
(23) τα ζητήµατα της συνεκτίµησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραµέτρων κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων,
(24) τα θέµατα του υπολογισµού του συνολικού κόστους κύκλου ζωής του έργου ή αγαθού,
(25) κάθε σχετικό θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
3. Στον «Κανονισµό Ανάθεσης Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων»
ρυθµίζονται µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα θέµατα:
(1) η ανάπτυξη συστήµατος εθνικών τεχνικών προδιαγραφών
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και τιµολόγησης τεχνικών έργων, η οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση της λειτουργίας και διαχείριση του διαδικτυακού τόπου τήρησής του, της δοµής, του περιεχοµένου και της πρόσβασης σε
αυτό, η εκπροσώπησητων ενδιαφερόµενων µερών, η σύµπραξη
µε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς και ζητήµατα παρεχόµενων υπηρεσιών και της τιµολόγησής τους,
(2) περιπτώσεις εφαρµογής και τρόπου ανάθεσης µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή,
(3) ο έλεγχος της επάρκειας του προϋπολογισµού, της ωριµότητας και κατασκευασιµότητας του έργου (απαλλοτριώσεις,
αρχαιολογία, ΟΚΩ), της πληρότητας της µελέτης και των τευχών
και της εγκυρότητας των τεχνικών προδιαγραφών,
(4) η τιµολόγηση των έργων κατά τη µελέτη, η σύνταξη του
προϋπολογισµού µελέτης όπως απρόβλεπτα, ΓΕ&ΟΑ, και η επικαιροποίησή του προϋπολογισµού,
(5) ο τρόπος διαµόρφωσης των οικονοµικών προσφορών (έκπτωση, ελεύθερη συµπλήρωση, κατ’αποκοπή, απολογιστικά),
(6) η τεκµηρίωση, ο έλεγχος και η διόρθωση των οικονοµικών
προσφορών (έλεγχος οµαλότητας, ΥΧΠ, αιτιολόγηση),
(7) ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης
(energy performance contracts).
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 173
Γενική αρχή
Κατά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να τηρούν τις κείµενες διατάξεις
στους τοµείς του περιβάλλοντος, των εργασιακών σχέσεων και
της κοινωνικής πρόνοιας, που επιβάλλονται από το ενωσιακό δίκαιο, την εσωτερική νοµοθεσία, τις συλλογικές συµφωνίες ή από
διατάξεις του διεθνούς περιβαλλοντικού, προνοιακού ή εργατικού δικαίου που απαριθµούνται στο Προσάρτηµα Β’.
Άρθρο 174
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
(άρθρo 26 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 38 Οδηγίας
2004/17/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης,
εφόσον οι όροι αυτοί είναι συµβατοί µε το ενωσιακό δίκαιο και
προβλέπονται στην προκήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισµού ή
στα έγγραφα της σύµβασης. Οι όροι αυτοί µπορούν ιδίως να
αφορούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους.
Άρθρο 175
Υπεργολαβία
1. Η τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 173 από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακόλουθηση και έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να περιλαµβάνουν στα έγγραφα της σύµβασης ρήτρα υπεργολαβίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 65.
3. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύµβασης ότι, κατόπιν αιτήµατος του
υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύµβασης το επιτρέπει, η
αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την
αµοιβή του για την εκτέλεση προµήθειας υπηρεσιας ή έργου, δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας µε τον ανάδοχο. Στην περίπτωση
αυτή, στα έγγραφα της σύµβασης καθορίζονται τα ειδικότερα
µέτρα ή οι µηχανισµοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να
εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωµές.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη
του ζητήµατος της ευθύνης του κύριου αναδόχου.
5. Στην περίπτωση των συµβάσεων έργων και όσον αφορά στις
υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται στις εγκαταστάσεις υπό

την άµεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος
φορέα, µετά τη σύναψη της σύµβασης και το αργότερο µέχρι
την έναρξη της εκτέλεσής της, ο ανάδοχος υποδεικνύει στην
αναθέτουσα αρχή/στον αναθέτοντα φορέα το όνοµα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων
του, που εµπλέκονται στα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες, στο βαθµό
που είναι γνωστά κατά τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Ο κύριος
ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει αµελλητί την αναθέτουσα
αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα για τυχόν µεταβολές στις πληροφορίες αυτές κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και να παρέχει τις πληροφορίες αυτές σχετικά µε νέους υπεργολάβους
που θα εµπλακούν στην εκτέλεση των εν λόγω έργων ή υπηρεσιών.
Εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της περίπτωσης β’
της παραγράφου 6, οι απαιτούµενες πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, όπως
προβλέπονται στο άρθρο 155 ή και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά
στοιχεία που προσδιορίζει η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται σε
προµηθευτές.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µπορεί να επεκτείνονται τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου:
α) Στις συµβάσεις προµηθειών, στις συµβάσεις υπηρεσιών
εκτός εκείνων που αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα
υπό την άµεση εποπτεία της/του ή σε προµηθευτές που συµµετέχουν σε συµβάσεις έργων ή υπηρεσίων.
β) Σε υπεργολάβους των υπεργολάβων του αναδόχου.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’
ύλην αρµοδίου Υπουργού, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε σχετικό
θέµα που αφορά στις άµεσες πληρωµές των υπεργολάβων, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, ιδίως προβλέποντας άµεσες πληρωµές προς τους υπεργολάβους, χωρίς αίτηση των τελευταίων,
καθώς και το είδος των µέτρων που αναφέρονται στην εφαρµογή
των διατάξεων των παραγράφων 3, 5 και 6. Μπορεί επίσης να περιορίζεται το πεδίο εφαρµογής των µέτρων αυτών είτε σε ορισµένα είδη συµβάσεων είτε σε ορισµένες κατηγορίες
αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων φορέων ή οικονοµικών φορέων ή στις συµβάσεις υψηλής αξίας.
Άρθρο 176
Υποκατάσταση υπεργολάβου
1. Η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας µπορεί να περιλαµβάνει στα έγγραφα της σύµβασης ρήτρα υποκατάστασης
υπεργολάβου που δηλώθηκε στην προσφορά.
2. Υποκατάσταση υπεργολάβου µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της σύµβασης.
3. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είχε επικαλεσθεί τις τεχνικές ή χρηµατοοικονοµικές ικανότητες του υπεργολάβου, σύµφωνα µε το άρθρο 156, η υποκατάσταση του τελευταίου
επιτρέπεται µόνο εφόσον στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου
δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 153 και διαθέτει τα ίδια ή ανώτερα επίπεδα τεχνικής ή χρηµατοοικονοµικής ικανότητας του άρθρου 154 µε τον υπεργολάβο
που υποκαθιστά.
Άρθρο 177
Τροποποίηση δηµόσιας σύµβασης
1. Τυχόν ουσιώδης τροποποίηση των διατάξεων δηµόσιας
σύµβασης ή συµφωνίας-πλαισίου κατά τη διάρκειά της θεωρείται νέα ανάθεση για τους σκοπούς του παρόντος νόµου. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται νέα διαδικασία ανάθεσης σύµφωνα
µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
2. Τυχόν τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαισίου κατά
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τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου 1 αν διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαισίου που συνήφθη αρχικώς. Σε κάθε
περίπτωση, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, µια τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης αν συντρέχει µία από τις κατωτέρω
προϋποθέσεις:
α) Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, αν αποτελούσαν
µέρος της αρχικής διαδικασίας ανάθεσης, θα είχαν οδηγήσει στη
συµµετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που
επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν επιπλέον συµµετέχοντες στη
διαδικασία ανάθεσης.
β) Η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαισίου υπέρ του αναδόχου κατά
τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση ή συµφωνίαπλαίσιο.
γ) Η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαισίου.
3. Οι τροποποιήσεις δεν θεωρούνται ουσιώδεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1, αν συµπεριλαµβάνονταν στα αρχικά
έγγραφα της σύµβασης µε τη µορφή σαφών, ακριβών και ρητών
ρητρών ή δυνατοτήτων αναθεώρησης. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή
δυνατοτήτων αναθεώρησης, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή δυνατότητες αναθεώρησης που θα µπορούσαν να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίαςπλαισίου.
Άρθρο 178
Κανονισµοί Εκτέλεσης Δηµοσίων Συµβάσεων
1.α. Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδεται «Κανονισµός
Εκτέλεσης Δηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών».
β. Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εκδίδεται «Κανονισµός Εκτέλεσης Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων».
γ. Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων εκδίδεται «Κανονισµός Εκτέλεσης Δηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων».
2. Τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 1 εκδίδονται
µετά από γνώµη της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15,
εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
νόµου, η δε έκδοσή τους δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
εφαρµογή του. Με τα ανωτέρω διατάγµατα ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, αντιστοίχως, που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και δεν ρυθµίζονται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος. Οι Κανονισµοί
αυτοί ρυθµίζουν ιδίως:
(1) το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων,
(2) τους γενικούς και ειδικούς όρους κατάρτισης, τροποποίησης, καταγγελίας και λύσης των συµβάσεων,
(3) τους κανόνες που διέπουν τις παραλαβές, τις παραδόσεις,
τις πληρωµές, την έκπτωση ή την υποκατάσταση του αναδόχου
και τις συναφείς κυρώσεις,
(4) την είσπραξη των δικαιωµάτων του Δηµοσίου και την ευθύνη έναντι τρίτων,
(5) τη χρηµατοδότηση,
(6) το ύψος της προκαταβολής επί της συµβατικής αξίας, τις
προθεσµίες απόδοσης λογαριασµού, τους διάφορους τρόπους
πληρωµής και κάθε άλλο θέµα που αφορά στην αποπληρωµή
του τιµήµατος της σύµβασης,
(7) τις προϋποθέσεις καταβολής των εγγυήσεων που αφορούν
το στάδιο της εκτέλεσης, τον τύπο, το ύψος, τους υποχρέους,
τις περιπτώσεις κατάπτωσης, την απόσβεση, συνολική ή τµηµατική, το χρόνο επιστροφής τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που
αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύµβασης,
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(8) τις αρµοδιότητες και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων
που συµµετέχουν στην εκτέλεση των συµβάσεων,
(9) οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση σε όσους δεν εκπληρώνουν τις ανειληµµένες υποχρεώσεις τους,
(10) τη διαδικασία, τα όργανα, τα µέσα, τους διαδικαστικούς
κανόνες, τις προθεσµίες και τις διαδικασίες προδικαστικής επίλυσης διαφορών,
(11) τη δωσιδικία και το εφαρµοστέο δίκαιο,
(12) κάθε σχετικό θέµα που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύµβασης.
3. Στον «Κανονισµό Εκτέλεσης Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων»
ρυθµίζονται µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα θέµατα:
(1) τα ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους που εφαρµόζονται κατά περίπτωση,
(2) οι υποχρεώσεις των κοινοπρακτούντων αναδόχων,
(3) τα θέµατα των διάφορων προθεσµιών,
(4) οι υποχρεώσεις και ενέργειες των οργάνων της υπηρεσίας,
(5) η διαµονή του αναδόχου και η εκπροσώπηση αυτού,
(6) η τήρηση του ηµερολογίου του έργου,
(7) η επιβολή και κατάπτωση των ποινικών ρητρών, η συνοµολόγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριµ) στον ανάδοχο για
τη γρηγορότερη από την προθεσµία περάτωσης του έργου ή µέρους αυτού,
(8) η τµηµατική απόσβεση εγγυητικής προκαταβολής, τα θέµατα επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου µέρους της προκαταβολής µετά τη λύση ή λήξη της σύµβασης µε οποιονδήποτε
τρόπο,
(9) η καταµέτρηση των εργασιών και οι υπόχρεοι για την καταµέτρηση,
(10) η πιστοποίηση και πληρωµή των εργασιών και η αναθεώρηση τους,
(11) η εφαρµογή της αναθεώρησης των τιµών και ιδίως ο τρόπος διαπίστωσης των βασικών τιµών, τα όργανα για τη διαπίστωση αυτή, ο τρόπος που θα υπολογίζεται η αναθεώρηση για
τα υλικά που πιστοποιούνται πριν ενσωµατωθούν ή για τις άλλες
ηµιτελείς εργασίες, ο περιορισµός της αναθεώρησης στις περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή µηχανήµατα από τον
φορέα του έργου ή η εξαίρεση από την αναθεώρηση αποζηµιώσεων του αναδόχου από οποιαδήποτε αιτία,
(12) η απολογιστική εκτέλεση των εργασιών,
(13) οι τροποποιήσεις του προϋπολογισµού, ο κανονισµός και
η έγκριση τιµών µονάδας νέων εργασιών,
(14) οι διαδικασίες για τη διαπίστωση ελαττωµάτων ή ζηµιών,
η έκπτωση του αναδόχου, ο προσδιορισµός των αποζηµιώσεων
λόγω υπερηµερίας του κυρίου του έργου και ζηµιών λόγω ανωτέρας βίας, η επέµβαση του φορέα κατασκευής του έργου για
τη διόρθωση ελαττωµάτων, η συνέχιση των εργασιών µετά την
έκπτωση,
(15) η διακοπή των έργων και η διάλυση των συµβάσεων,
(16) η αξία του εισκοµισθέντων υλικών και του αναπόσβεστου
µέρους των εγκαταστάσεων σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης,
(17) οι προθεσµίες παραλαβής του έργου, προσωρινής και
οριστικής, ο τρόπος που διενεργείται η παραλαβή, οι συνέπειες
της µη εµπρόθεσµης διενέργειας της παραλαβής, τα θέµατα που
συνδέονται µε τη διοικητική παραλαβή και µε ενδεχόµενες παραλαβές τµηµάτων του έργου, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
σύνταξη των επιµετρήσεων του έργου και την τυχόν επιβολή
στον ανάδοχο ειδικών ποινικών ρητρών ή άλλων συνεπειών για
την καθυστέρηση των επιµετρήσεων,
(18) ο καθορισµός του χρόνου συντήρησης, οι συνέπειες παραµέλησης από τον ανάδοχο της συντήρησης των έργων,
(19) η χρήση του έργου πριν από την παραλαβή, τα όρια, ο
τρόπος και ο τύπος παροχής των εγγυήσεων, η αντικατάσταση
των παρακρατήσεων µε εγγυητικές επιστολές, η απόδοση ή κατάπτωση των εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών,
(20) η διαδικασία, τα όργανα, τα µέσα, οι διαδικαστικοί κανόνες, οι προθεσµίες και οι διαδικασίες προδικαστικής επίλυσης
διαφορών,
(21) κάθε σχετικό θέµα που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύµβασης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 179
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στις διαφορές που αναφύονται:
α) Κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου από αναθέτουσες αρχές
του άρθρου 18 και αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19, και
β) κατά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος
νόµου, πλην των εξαιρουµένων σύµφωνα µε τα άρθρα 26 έως
30, 103 και 104 του παρόντος.
Οι συµβάσεις της παρούσας παραγράφου περιλαµβάνουν τις
συµβάσεις προµηθειών, έργων και υπηρεσιών, τις συµφωνίεςπλαίσιο, τα δυναµικά συστήµατα αγορών, τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων, καθώς και τις συµβάσεις υπηρεσιών
της παραγράφου 3 του άρθρου 31 και της παραγράφου 3 του
άρθρου 32.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και για τις συµβάσεις που
συνάπτουν οι κεντρικές αρχές προµηθειών του άρθρου 20.
Όπου στο παρόν Μέρος γίνεται αναφορά σε αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς, η αναφορά αυτή καταλαµβάνει και
τις κεντρικές αρχές προµηθειών.
ΤΙΤΛΟΣ I
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 180
Είδη έννοµης προστασίας
Κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας, ο οποίος έχει ή
είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη δηµόσια σύµβαση
του άρθρου 179 και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία
από παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα επόµενα άρθρα:
α) προσωρινά µέτρα για την επανόρθωση της εικαζόµενης παράβασης ή για την αποτροπή περαιτέρω ζηµίας,
β) ακύρωση της παράνοµης πράξης της αναθέτουσας
αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της υπογραφείσας σύµβασης
και
γ) επιδίκαση αποζηµίωσης.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 181
Αρµόδια όργανα
1. Η Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 ή άλλο όργανο
που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του
παρόντος, είναι αρµόδια σε πρώτο και τελευταίο βαθµό να αποφανθούν επί των προσφυγών του άρθρου 182 για την ακύρωση
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προµηθειών. Η Αρχή ή άλλο
όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
2 του παρόντος είναι αρµόδια να αποφανθούν επί των σχετικών
προσφυγών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι προσφυγές αφορούν δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη
αξία ανώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,

στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
β) Οι προσφυγές δεν αφορούν δηµόσιες συµβάσεις, τις οποίες
συνάπτει η Αρχή ή άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 2 του παρόντος, ως αναθέτουσες
αρχές.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από γνώµη της
Αρχής µε πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, το ποσό της παραγράφου 1 µπορεί
να αναπροσαρµόζεται και µπορεί να ανατίθεται στην Αρχή ή σε
άλλα όργανα η εξέταση προσφυγών για την ακύρωση πράξεων
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων,
ή κεντρικών αρχών προµηθειών, οι οποίες αφορούν τις κατηγορίες συµβάσεων της παραγράφου 1 ή κατηγορίες επιπλέον
αυτών.
3. Το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προµηθειών, σε
τριµελή σύνθεση, είναι αρµόδιο σε πρώτο και τελευταίο βαθµό
για την εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων και αιτήσεων
ακύρωσης κατά αποφάσεων της Αρχής της παραγράφου 20 του
άρθρου 15, ή άλλου οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του παρόντος, που εκδίδονται δυνάµει
της παραγράφου 1 του άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, το Συµβούλιο
της Επικρατείας είναι αρµόδιο, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό,
για την εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων και αιτήσεων
ακύρωσης κατά αποφάσεων της Αρχής της παραγράφου 20 του
άρθρου 2 ή άλλου οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του παρόντος, που αφορούν: α) δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές µε
εκτιµώµενη αξία, που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 25,
ανώτερη του ποσού των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ, στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, β) συµβάσεις
υψηλής αξίας που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς, γ) συµβάσεις
παραχώρησης δηµοσίων έργων ή υπηρεσιών, καθώς και συµβάσεις σύµπραξης δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα του ν. 3389/2005 (Α’
232) και δ) δηµόσιες συµβάσεις κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 3894/2010 (Α’ 204). Για την εκδίκαση των διαφορών της
παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του π.δ.18/ 1989 (Α’ 8).
Άρθρο 182
Προσφυγή ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου
1. Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας οφείλει, µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών, αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνοµης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής/του
αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προµηθειών, να υποβάλει προσφυγή ενώπιον της Αρχής ή άλλου οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου
181, µε ταυτόχρονη κοινοποίησή της στην αναθέτουσα αρχή/
στον αναθέτοντα φορέα ή στην κεντρική αρχή προµηθειών, υποβάλλοντας πλήρη φάκελο, όπου θα προσδιορίζονται ειδικώς οι
νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά
του. Με την προσφυγή του προηγούµενου εδαφίου ζητείται η
ακύρωση ή η τροποποίηση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα ή της κεντρικής αρχής προµηθειών. Για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου, ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα,
καθώς και της αιτιολογίας της. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης ή πρόσκλησης, η πλήρης γνώση αποδεικνύεται µε βεβαίωση παραλαβής ή αποστολής της στον
προσφέροντα/υποψήφιο και, ελλείψει τέτοιας βεβαίωσης, τεκµαίρεται ότι συντελέστηκε στο µέσον του χρονικού διαστήµατος
από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης κατά το
άρθρο 37 µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών/αιτήσεων συµµετοχής, που ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
2. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής της παραγράφου 1 κατατίθεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται
αναλογικά προς την, χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ, εκτιµώ-
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µενη αξία της υπό ανάθεση σύµβασης µε κλιµακωτό τρόπο και
µε ορισµό ανώτατου και κατώτατου ορίου ως προς το καταβαλλόµενο ποσό. Δεν µπορεί το κατώτατο όριο να είναι µικρότερο
των διακοσίων (200) ευρώ και το ανώτατο όριο να υπερβαίνει τις
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση ποσοστιαίου υπολογισµού του παραβόλου, το ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το
1% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο δύναται να υπολογίζεται µε διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό
ύψος ανάλογα µε το αν πρόκειται για σύµβαση υψηλής ή χαµηλής αξίας κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου
23 αντίστοιχα. Αν στα έγγραφα της σύµβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τµήµα µόνον της υπό ανάθεση σύµβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της,
χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ, εκτιµώµενης αξίας του τµήµατος ή των τµηµάτων της σύµβασης για το οποίο συµµετέχει ο
προσφεύγων. Το παράβολο της παραγράφου αυτής αποτελεί
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Με προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται κλιµακωτά το ύψος του παραβόλου, ο τρόπος υπολογισµού
του, το ανώτατο και κατώτατο όριο αυτού, ο τρόπος και ο χρόνος
κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου, ο τρόπος απόδειξης
της είσπραξής του, η τυχόν απόδοσή του, σε περίπτωση ολικής
ή µερικής αποδοχής της προσφυγής, ή σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του πριν τη συζήτησή της. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα προβλέπεται επίσης
συγκεκριµένο ποσό παραβόλου σε περίπτωση που η εκτιµώµενη
αξία της υπό ανάθεση σύµβασης δεν είναι γνωστή κατά τον
χρόνο άσκησης της προσφυγής, καθώς και η δυνατότητα να ζητηθεί η καταβολή της διαφοράς σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής διαπιστωθεί ότι το ποσό του
παραβόλου που κατεβλήθη ήταν πολύ χαµηλό.
3. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής του άρθρου
αυτού και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη της έκδοσης
της πράξης της παραγράφου 2 του άρθρου 183.
4. Η προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του προσφεύγοντος
σε κάθε θιγόµενο από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της ή
στον εκπρόσωπο ή στον αντίκλητο αυτού. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της προσφυγής.
5. Η κοινοποίηση της προσφυγής στην αναθέτουσα αρχή/στον
αναθέτοντα φορέα ή στην κεντρική αρχή προµηθειών που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πραγµατοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 του
παρόντος, όπως µε η επιστολή, µε τηλεοµοιοτυπία, µε τα ηλεκτρονικά µέσα και το τηλέφωνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του παρόντος. Εντός δέκα ηµερών από την κατάθεση
της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ή η
κεντρική αρχή προµηθειών οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί
κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στην Αρχή/άλλο όργανο που
ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 µε κάθε πρόσφορο µέσο τον διοικητικό φάκελο και τις
τυχόν απόψεις της. Σε περίπτωση µη αποστολής φακέλου από
την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα ή την κεντρική
αρχή προµηθειών, η Αρχή/ άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 µπορεί να
συνάγει τεκµήριο οµολογίας της αναθέτουσας αρχής /του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προµηθειών για την
πραγµατική βάση των ισχυρισµών του προσφεύγοντος. Το ίδιο
τεκµήριο µπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισµένα στοιχεία από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα
φορέα ή την κεντρική αρχή προµηθειών, όµως η Αρχή/ άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
2 του άρθρου 181 µπορεί να κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βάσιµου των προβαλλόµενων αιτιάσεων. Η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, σταθµίζοντας τις
συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει
ότι η παράλειψη αποστολής φακέλου και απόψεων ή η καθυστερηµένη αποστολή τους καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσια-
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στική παροχή έννοµης προστασίας, µπορεί, µε την απόφαση επί
της προσφυγής, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηµατική κύρωση
στην αναθέτουσα αρχή/στον αναθέτοντα φορέα. Το ποσό της
κύρωσης αυτής δεν µπορεί να είναι µικρότερο από πεντακόσια
(500) ευρώ ούτε µεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
και καταβάλλεται µία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, αποτελεί δε έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Οικονοµικών, ορίζεται ο τρόπος και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης της χρηµατικής κύρωσης, ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
6. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά πράξης, η
οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
Άρθρο 183
Διαδικασία λήψης απόφασης ενώπιον
της Αρχής/άλλου οργάνου
1. Η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 λαµβάνει τις αποφάσεις της µετά τη διεξαγωγή διαδικασίας κατ’ αντιµωλίαν. Η
Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της
παραγράφου 2 του άρθρου 181 ορίζει µε πράξη του Προέδρου
της/του την ηµέρα και ώρα εξέτασης της προσφυγής, καθώς και
την προθεσµία κλήσης των µερών. Η ηµεροµηνία εκδίκασης δεν
πρέπει να απέχει πέραν των σαράντα (40) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής, η δε προθεσµία κλήσης δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται µε επιµέλεια του προσφεύγοντος προς την
υπηρεσία που είναι αρµόδια για την παραλαβή των προσφορών,
η οποία οφείλει να ενηµερώνει σχετικά και την αναθέτουσα
αρχή/τον αναθέτοντα φορέα ή την κεντρική αρχή προµηθειών,
αν υπηρεσία και αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή κεντρική
αρχή προµηθειών δεν συµπίπτουν, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο του οποίου την κλήση θεωρεί αναγκαία η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
2 του άρθρου 181. Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση. Τα
συµµετέχοντα µέρη οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα κρίσιµα
έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που έχουν στη διάθεσή
τους, εντός προθεσµίας που ορίζεται µε το διάταγµα που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 7.
2. Η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 µπορεί, µε την κατάθεση της προσφυγής και µετά από κλήση της αναθέτουσας
αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρική αρχής προµηθειών, προ τριών (3) ηµερών, να εκδώσει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως, πράξη που καταχωρίζεται κάτω από την
προσφυγή και περιέχει τα προσωρινά µέτρα, τα οποία πρέπει να
ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης, όπως την αναστολή της
προόδου της διαδικασίας. Μπορεί επίσης, να διατάσσει την άρση
της απαγόρευσης σύναψης της σύµβασης, εφόσον η προσφυγή
κρίνεται ως προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιµη, περί
του οποίου αρκεί απλή µνεία. Η πράξη µπορεί να ανακληθεί από
την Αρχή/ άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα
της παραγράφου 2 του άρθρου 181 ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής
προµηθειών και αφού κληθεί προς ακρόαση ο αιτών προ τριών
(3) ηµερών.
3. Οι αποφάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται µε
το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 αιτιολογούνται γραπτώς, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του διατάγµατος που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της
παραγράφου 7.
4. Η Αρχή/ άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 αποφαίνεται επί της
βασιµότητας των πραγµατικών και νοµικών αιτιάσεων της προσφυγής σε σχέση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, της σχετικής λοιπής εσωτερικής νοµοθεσιας και της νοµοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είτε την απορρίπτει είτε την αποδέχε-
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ται εν όλω ή εν µέρει, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση αυτών. Στην περίπτωση αποδοχής της προσφυγής ακυρώνει εν όλω ή εν µέρει την παράνοµη πράξη της αναθέτουσας
αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προµηθειών ή επιβάλλει την οφειλόµενη ρητή ενέργεια. Η απόφαση επί
της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την εκδίκαση της προσφυγής. Η προσφυγή όµως µπορεί να
απορριφθεί αν, από τη στάθµιση της βλάβης του προσφεύγοντος, των συµφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δηµοσίου συµφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από
την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του προσφεύγοντος. Η απόρριψη της προσφυγής για οποιονδήποτε
λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώµατα του προσφεύγοντος. Το διατακτικό των αποφάσεων αυτών, υπογραφόµενο από τον Πρόεδρο,
τα µέλη και τον Γραµµατέα, εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την εκδίκαση της προσφυγής ή, αν
έχει χορηγηθεί προθεσµία στα µέρη για τη νοµιµοποίησή τους ή
για την υποβολή υποµνήµατος, από τη λήξη της προθεσµίας
αυτής. Η προθεσµία προς τα µέρη δεν µπορεί, πάντως, να υπερβαίνει τις τρεις (3) ηµέρες από την εκδίκαση.
5. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ή οι κεντρικές
αρχές προµηθειών συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της
Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα
της παραγράφου 2 του άρθρου 181 και είτε συνεχίζουν τη διαδικασία είτε ανακαλούν ή τροποποιούν καταλλήλως τη διοικητική
πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
2 του άρθρου 181, ή, επί παράλειψης, εκδίδουν την οφειλόµενη
ρητή πράξη, µε την επιφύλαξη της προσβολής των αποφάσεων
της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 ενώπιον του αρµόδιου
δικαστηρίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 181.
6. Οι αποφάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται µε το
προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 δεν
ανακαλούνται ούτε τροποποιούνται από τη διοίκηση και προσβάλλονται µόνο ενώπιον του αρµόδιου Δικαστηρίου, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 181 και το άρθρο 186.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από γνώµη της
Αρχής, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, εκδίδεται
«Κανονισµός Εκδίκασης Προσφυγών» ενώπιον της Αρχής, µε τον
οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας
της Αρχής ή άλλου οργάνου ως οργάνου εξέτασης προσφυγών,
κατά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
181 και ιδίως:
α) η ενώπιόν της διαδικασία, στην οποία συµπεριλαµβάνονται
οι ειδικότερες προθεσµίες που δεν ρυθµίζονται στον παρόντα
νόµο, η γλώσσα διεξαγωγής της διαδικασίας, οι ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της Αρχής/άλλου οργάνου, ο ορισµός και τα
καθήκοντα εισηγητών,
β) ο τρόπος και τα διαδικαστικά και τεχνικά θέµατα που αφορούν στην κατάθεση των προσφυγών και στις επιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων, καθώς και της κλήσης των µερών, η
εκπροσώπησή τους κατά την ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου
διαδικασία, στην οποία συµπεριλαµβάνονται θέµατα παροχής
πληρεξουσιότητας και διορισµού αντικλήτου, και ο τρόπος άσκησης παρέµβασης,
γ) το ελάχιστο περιεχόµενο της προσφυγής, τα προσκοµιζόµενα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου, ο σχηµατισµός φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου,
δ) η διαδικασία ακρόασης των µερών και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής της ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου, η διαδικασία συζήτησης της προσφυγής, η διακοπή, η επανάληψη και
η κατάργηση της ενώπιόν της διαδικασίας, η υποβολή υποµνηµάτων από τα µέρη,
ε) τα µέσα και οι κανόνες απόδειξης και ιδίως η δυνατότητα
και η διαδικασία διορισµού πραγµατογνώµονα,
στ) οι ειδικότεροι κανόνες λήψης των αποφάσεων από την
Αρχή/άλλου όργανο, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται η δυνατότητα συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων σε τµήµατα ή περι-
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φερειακά παραρτήµατα, ο αριθµός και η σύνθεσή τους, οι κανόνες της διεξαγωγής και του τόπου των συνεδριάσεων,
ζ) οι ειδικότεροι κανόνες έκδοσης και δηµοσίευσης των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου,
η) η εξαίρεση των µελών της Αρχής/άλλου οργάνου,
θ) οι ειδικότεροι κανόνες σύνταξης των εισηγήσεων και κατάρτισης των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου, καθώς και των
πρακτικών των συνεδριάσεων,
ι) οι επιδόσεις των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου,
ια) η διόρθωση των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου
λόγω γραφικών ή αριθµητικών σφαλµάτων,
ιβ) η τύχη της προσφυγής σε περιπτώσεις αποδοχής της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης, παραίτησης από την προσφυγή, θανάτου ή λύσης των νοµικών προσώπων, ανάκλησης,
ακύρωσης ή τροποποίησης της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγµατος εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων122/2012 (Α’
215) και 123/2012 (Α’ 216).
Άρθρο 184
Δικαστική προστασία κατά αποφάσεων
της Αρχής/άλλου οργάνου
1. Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να ζητήσει ενώπιον του αρµόδιου Δικαστηρίου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 181, τη λήψη προσωρινών µέτρων για την επανόρθωση
της εικαζόµενης παράβασης ή για την αποτροπή περαιτέρω ζηµίας από τις αποφάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται
από το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181,
που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 182 και 183, καθώς και την
ακύρωση των αποφάσεων αυτών, εφόσον παραβιάζουν κανόνα
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, σχετικού µε τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της
σύµβασης.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων του άρθρου
αυτού, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρµόζονται οι
διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
3. Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις του π.δ. 18/1989, η άσκηση
αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση
της αίτησης ακύρωσης και κατατίθεται µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την κοινοποίηση στα µέρη της απόφασης της
Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγµα
της παραγράφου 2 του άρθρου 181. Η προθεσµία άσκησης της
αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός αν,
µε προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 5 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989, ο αρµόδιος Δικαστής ή το αρµόδιο Δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. Στο διάστηµα αυτό αναστέλλεται και η εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης της
Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγµα
της παραγράφου 2 του άρθρου 181, εφόσον αυτή επιτρέπει τη
σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση των προβλεπόµενων στο π.δ. 18/1989 ενδίκων βοηθηµάτων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε
την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω.
4. Η προθεσµία άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων διακόπτεται µε την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής και αρχίζει από
την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε
υπέρ αυτού τη χορήγηση αναστολής, οφείλει µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να
ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθηµα, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. Η δικάσιµος για την εκδίκασή της
δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριµήνου από την κατάθεση του
δικογράφου.
5. Τα προβλεπόµενα στο π.δ. 18/1989 ένδικα βοηθήµατα δεν
επιτρέπεται να περιέχουν αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προσφυγής που ασκήθηκε ενώπιον της Αρχής/άλλου
οργάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181.
6. Εφόσον ασκηθούν τα προβλεπόµενα στο π.δ. 18/1989 ένδικα βοηθήµατα, ο αιτών ειδοποιεί αµελλητί σχετικά τα λοιπά
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µέρη και την Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται από το προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 µε κάθε πρόσφορο
µέσο, σύµφωνα µε το άρθρο 36, όπως είναι η επιστολή, η τηλεοµοιοτυπία, τα ηλεκτρονικά µέσα και το τηλέφωνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 36. Σε κάθε περίπτωση, εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών, η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται από το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 οφείλει,
εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο Δικαστήριο, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τον πλήρη φάκελο µε τα
υποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία.
7. Αντίγραφο των σχετικών δικογράφων κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος και προς την Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται από το π.δ. της παραγράφου 2 του άρθρου 181,
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητές της.
8. Εφόσον η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή, η αναθέτουσα
Αρχή/ο αναθέτων φορέας ή η κεντρική αρχή προµηθειών µπορεί να συµµορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόµενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει
κατάλληλα τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή,
επί παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόµενη ρητή πράξη. Στην
περίπτωση αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθηµα που ασκήθηκε,
εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
9. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 182 και
του άρθρου 190, αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της
Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγµα
της παραγράφου 2 του άρθρου 181, δυνάµει της οποίας επιτρεπόταν η σύναψη σύµβασης, µετά τη σύναψη της σχετικής
σύµβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψή
της είχε ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισµού
µε απόφαση επί αιτήσεως αναστολής ή µε προσωρινή διαταγή.
Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει
αποζηµίωση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 191.
10. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς
την αίτηση αναστολής και η σύµβαση υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από τη συζήτηση του κύριου ένδικου βοηθήµατος, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου
32 του π.δ. 18/1989.
Άρθρο 185
Παράνοµη υπογραφή σύµβασης
Η υπογραφή της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή/τον
αναθέτοντα φορέα ή την κεντρική αρχή προµηθειών κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 182 και 184, δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόµενο, ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννοµης προστασίας.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ/ΑΛΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΩΣ
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Άρθρο 186
Αρµόδιο δικαστήριο
1. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση όλων των διαφορών
του παρόντος τµήµατος, πλην των διαφορών της παραγράφου
3 του άρθρου 190 και των διαφορών του άρθρου 191, είναι το
Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα, σε τριµελή σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως.
2. Σε περίπτωση συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς συνυπολογισµό του ΦΠΑ, αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων του
παρόντος τµήµατος εκδικάζονται από τον Πρόεδρο Εφετών του
Διοικητικού Εφετείου του τόπου όπου εδρεύει η αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας ή από τον Εφέτη που αυτός ορίζει. Σε
περίπτωση ιδιαίτερης σπουδαιότητας της υπόθεσης, ο ανωτέρω
Πρόεδρος ή ο Εφέτης µπορεί να εισάγει την αίτηση στο τριµελές
συµβούλιο του δικαστηρίου, στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος
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Εφετών και µετέχει ο Εφέτης εισηγητής.
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούµενων παραγράφων, διαφορές του παρόντος τµήµατος, πλην των διαφορών της παραγράφου 3 του άρθρου 190 και των διαφορών του
άρθρου 191, που αφορούν: α) δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές µε εκτιµώµενη αξία, υπολογιζόµενη
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του παρόντος νόµου, ανώτερη του
ποσού των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ, στο
οποίο συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, β) συµβάσεις υψηλής αξίας
που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς, γ) συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων ή υπηρεσιών, καθώς και συµβάσεις σύµπραξης δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα του
ν. 3389/2005
(Α’ 232) και δ) δηµόσιες συµβάσεις κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3894/2010 (Α’ 204), εκδικάζονται από το Συµβούλιο
της Επικρατείας.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 186 έως 191,
για την εκδίκαση των διαφορών των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
5. Τα δικαστήρια που είναι αρµόδια κατά τις γενικές διατάξεις
εξακολουθούν να εκδικάζουν τις διαφορές της παραγράφου 3
του άρθρου 190 και του άρθρου 191.
Άρθρο 187
Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
1. Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να ζητήσει ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων
προσωρινά µέτρα για την επανόρθωση της εικαζόµενης παράβασης ή για την αποτροπή περαιτέρω ζηµίας. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων στρέφεται κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή της κεντρική αρχής προµηθειών ή της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15, ή άλλου
οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, όταν η εν λόγω Αρχή/άλλο όργανο που
ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις ως αναθέτουσα αρχή
και κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση της
παράνοµης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα, της κεντρικής αρχής προµηθειών ή της Αρχής
της παραγράφου 20 του άρθρου 15 ή άλλου οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου
181, όταν η εν λόγω Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 συνάπτει
δηµόσιες συµβάσεις ως αναθέτουσα αρχή. Για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου, ως πλήρης νοείται η γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφεροµένου, καθώς
και της αιτιολογίας της.
2. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη του
ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς το συνυπολογισµό του ΦΠΑ, η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών της προηγούµενης παραγράφου και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων, κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται αλλιώς µε την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την
παράγραφο 7.
3. Για τις δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς το
συνυπολογισµό του ΦΠΑ, η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών της
παραγράφου 1 κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός αν µε την
προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται κατά την παράγραφο 7 ο δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται αλλιώς µε την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 7.
4. Για το παραδεκτό της άσκησης της αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων της παραγράφου 1 κατατίθεται παράβολο, το ύψος του
οποίου ορίζεται αναλογικά προς την, χωρίς το συνυπολογισµό
του ΦΠΑ, εκτιµώµενη αξία της υπό ανάθεση σύµβασης µε κλιµα-
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κωτό τρόπο και µε ορισµό ανώτατου και κατώτατου ορίου ως
προς το καταβαλλόµενο ποσό. Δεν µπορεί το κατώτατο όριο να
είναι µικρότερο των διακοσίων (200) ευρώ και το ανώτατο όριο
να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση
ποσοστιαίου υπολογισµού του παραβόλου, το ποσοστό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο δύναται να υπολογίζεται µε διαφορετικό
τρόπο και σε διαφορετικό ύψος ανάλογα µε το αν πρόκειται για
σύµβαση υψηλής ή χαµηλής αξίας κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 23 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που
στα έγγραφα της σύµβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς για τµήµα µόνο της υπό ανάθεση σύµβασης, το
ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της, χωρίς το συνυπολογισµό του ΦΠΑ, εκτιµώµενης αξίας του τµήµατος της σύµβασης
για το οποίο συµµετέχει ο αιτών. Το ύψος του παραβόλου της
παρούσας παραγράφου είναι ίσο µε το ύψος του παραβόλου της
παραγράφου 2 του άρθρου 182 για συµβάσεις ίσης εκτιµώµενης
αξίας. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 182 ορίζεται κλιµακωτά το ύψος του παραβόλου, ο τρόπος
υπολογισµού του, το ανώτατο και κατώτατο όριό του, ο τρόπος
και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου, ο τρόπος
απόδειξης της είσπραξής του, η τυχόν απόδοσή του, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αίτησης, ή σε περίπτωση
παραίτησης του αιτούντος από την προσφυγή του πριν τη συζήτησή της. Με το ίδιο διάταγµα προβλέπεται επίσης συγκεκριµένο
ποσό παραβόλου σε περίπτωση που η εκτιµώµενη αξία της υπό
ανάθεση σύµβασης δεν είναι γνωστή κατά το χρόνο άσκησης της
αίτησης.
5. Αν ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί
αµελλητί την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή την κεντρική αρχή προµηθειών ή την Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 ή άλλο όργανο που ορίζεται από το προεδρικό διάταγµα
της παραγράφου 2 του άρθρου 181 µε κάθε πρόσφορο µέσο,
όπως τα ηλεκτρονικά µέσα και η τηλεοµοιοτυπία. Σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ηµερών η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων
φορέας, η κεντρική αρχή προµηθειών ή η Αρχή της παραγράφου
20 του άρθρου 15 ή άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, οφείλει, εφόσον
έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο
µε κάθε πρόσφορο µέσο τον πλήρη διοικητικό φάκελο και τις
τυχόν απόψεις της µαζί µε τα υποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία.
6. Ο αρµόδιος δικαστής ορίζει µε πράξη του την ηµέρα και
ώρα εκδίκασης της αιτήσεως, καθώς και την προθεσµία κλήτευσης. Η ηµεροµηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των
τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αιτήσεως, η δε προθεσµία κλήτευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε
(15) ηµέρες. Αντίγραφο της αιτήσεως µε κλήση κοινοποιείται µε
επιµέλεια του αιτούντος προς την υπηρεσία που είναι αρµόδια
για την παραλαβή των προσφορών, η οποία οφείλει να ενηµερώσει σχετικά και την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα ή την
Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 2 ή άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου
181, αν υπηρεσία και αρχή δεν συµπίπτουν και προς κάθε τρίτο
ενδιαφερόµενο του οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση. Οι διάδικοι
οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα
τα κρίσιµα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που έχουν
στη διάθεσή τους.
7. Ο αρµόδιος δικαστής µπορεί, µε την κατάθεση της αιτήσεως
και µετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα
προ τριών (3) ηµερών, να εκδώσει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την
αίτηση και περιέχει τα µέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως
την έκδοση της απόφασης. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται: α)
η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύµβασης και β) για τις
περιπτώσεις συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη του
ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς το συνυπολογισµό του ΦΠΑ, και η απαγόρευση σύναψης της σύµβασης. Η
προσωρινή διαταγή µπορεί να ανακληθεί είτε από τον δικαστή
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που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας
αρχής/αναθέτοντος φορέα και αφού κληθεί προς ακρόαση ο
αιτών προ τριών (3) ηµερών, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων.
8. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας και η λήψη του
µέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσµενή από την παράβαση αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζηµία των συµφερόντων
του αιτούντος. Η αίτηση µπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθµιση της βλάβης του αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δηµοσίου συµφέροντος, κρίνεται ότι οι
αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες
από την ωφέλεια του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώµατα του αιτούντος.
9. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα,
χωρίς να δεσµεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει
ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης, των τευχών
δηµοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού µε
τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος
φορέα, την απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως τη διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης
της σύµβασης. Η απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων εκδίδεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
εκδίκαση της αίτησης. Το διατακτικό των αποφάσεων αυτών,
υπογραφόµενο από τον Πρόεδρο, τα µέλη και τον Γραµµατέα,
εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την
εκδίκαση της αίτησης ή, αν έχει χορηγηθεί προθεσµία στους διαδίκους για τη νοµιµοποίησή τους ή για την υποβολή υποµνήµατος, από τη λήξη της προθεσµίας αυτής. Η προθεσµία προς τους
διαδίκους δεν µπορεί, πάντως, να υπερβαίνει τις τρεις (3) ηµέρες
από την εκδίκαση.
10. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση του κύριου ένδικου βοηθήµατος. Η προθεσµία άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων
διακόπτεται µε την κατάθεση της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο
διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού µέτρου, οφείλει µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθηµα, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστικού µέτρου. Η δικάσιµος για την εκδίκασή του δεν πρέπει να
απέχει πέραν του τριµήνου από την κατάθεση του δικογράφου.
11. Εφόσον η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας ή η Αρχή της παραγράφου
20 του άρθρου 15 ή άλλο όργανο που ορίζεται µε το προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, µπορεί να συµµορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόµενο της
απόφασης και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τη
διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης,
να εκδώσει την οφειλόµενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή,
για το κύριο ένδικο βοήθηµα που ασκήθηκε, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Άρθρο 188
Παράνοµη υπογραφή σύµβασης
Η κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 187 υπογραφή
της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, ή
την Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 ή άλλο όργανο που
ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόµενο ούτε κωλύει την
παροχή της προσήκουσας δικαστικής προστασίας.
Άρθρο 189
Ακύρωση πράξης ή παράλειψης
1. Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος
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φορέα ή της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 ή άλλου
οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας σχετικού µε
τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύµβασης. Ιδίως,
δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση όρου που περιέχεται στα έγγραφα της σύµβασης και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονοµικές
και χρηµατοδοτικές προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων αποκλεισµού από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 187 και
του άρθρου 190, αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της Αρχής
της παραγράφου 20 του άρθρου 15 ή άλλου οργάνου που ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου
181, µετά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης, η τελευταία δεν
θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψή της είχε ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισµού µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων ή προσωρινή διαταγή. Στην περίπτωση αυτή, ο
ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο άρθρο 191.
3. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων και η σύµβαση υπογράφηκε και
ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από τη συζήτηση του κύριου
ένδικου βοηθήµατος, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Άρθρο 190
Κήρυξη της σύµβασης ως άκυρη
1. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητας της σύµβασης που υπογράφηκε, εφόσον είτε ανατέθηκε χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης: α) στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις
σύµβασης υψηλής αξίας, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 23 ή β) στο ΚΗΜΔΗΣ στις περιπτώσεις σύµβασης χαµηλής αξίας, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 23,
είτε δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 145 είτε δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης της σύµβασης, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 182, της παραγράφου 3 του άρθρου 184 και της παραγράφου 2 του άρθρου 187, ή, σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας-πλαισίου και εφαρµογής δυναµικού συστήµατος αγορών,
όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
δεύτερη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 54 και τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 133.
2. Η κήρυξη της σύµβασης ως άκυρης έχει ως αποτέλεσµα
την αναδροµική ακυρότητά της.
3. Οι αξιώσεις των συµβαλλοµένων µερών διέπονται από τις
διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού και οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται από το, κατά τις γενικές διατάξεις, αρµόδιο
δικαστήριο. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ακυρότητα της σύµβασης, δεν γεννάται έναντι της Διοίκησης αξίωσή
του, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού, ή η εν
λόγω αξίωσή του ικανοποιείται µόνο εν µέρει.
4. Το δικαστήριο εκτιµώντας τις περιστάσεις και, ιδίως, το
στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, τη σοβαρότητα της παράβασης και τη συµπεριφορά της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα
φορέα, µπορεί να κηρύξει την ακυρότητα µόνο του ανεκτέλεστου µέρους της σύµβασης ή να συντάµει τη διάρκειά της.
5. Εφόσον επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της σύµβασης, παρόλο
που αυτή είχε συναφθεί κατά παράβαση της παραγράφου 1,
µπορεί το δικαστήριο να µην την κηρύξει άκυρη. Δεν θεωρείται
επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος η ύπαρξη οικονοµικών συµφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της
σύµβασης, παρά µόνο αν η ακύρωσή της θα επέφερε δυσανάλογες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελεί τέτοιο λόγο
η επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα µε
έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύµβασης, για τη
διεξαγωγή νέας διαδικασίας ανάθεσης, για την αλλαγή του οικο-
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νοµικού φορέα που εκτελεί τη σύµβαση ή για τις νοµικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ακύρωση της σύµβασης.
6. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουµένων παραγράφων το
δικαστήριο, µε την ίδια απόφαση, επιβάλλει στην αναθέτουσα
αρχή/τον αναθέτοντα φορέα πρόστιµο, το ύψος του οποίου δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηµατικού αντικειµένου της
σύµβασης. Το πρόστιµο περιέρχεται στον αιτούντα. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές δεν δεσµεύεται από τα αιτήµατα των
διαδίκων αλλά εκτιµά ελευθέρως τις συνθήκες.
7. Η αίτηση κήρυξης ως άκυρης της σύµβασης που υπάγεται
στις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους ασκείται µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης: α) για τις συµβάσεις υψηλής αξίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 56 και τα άρθρα 57 και 58 και β) για τις συµβάσεις χαµηλής αξίας στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 152, εφόσον στη
δηµοσίευση περιλαµβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύµβασης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης ή από την εποµένη της ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µε άλλον τρόπο. Στην ενηµέρωση
αυτή πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 116 και στην παράγραφο 2 του
άρθρου 62. Η αίτηση δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να ασκηθεί
µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την εποµένη της σύναψης της
σύµβασης. Εφόσον η σύµβαση υπάγεται στις διατάξεις του Τρίτου
Μέρους, οι προθεσµίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
αυτής αρχίζουν από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης:
α) για τις συµβάσεις υψηλής αξίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 133 και
τα άρθρα 110 και 112 και β) για τις συµβάσεις χαµηλής αξίας στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 152. Στην περίπτωση αυτή, στην
κατά τα άνω ενηµέρωση πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 116. Αντίγραφο
της αίτησης ακύρωσης κοινοποιείται αµελλητί και στην Αρχή της
παραγράφου 20 του άρθρου 15.
8. Η διαδικασία για την κήρυξη ως άκυρης της σύµβασης δεν
εφαρµόζεται, αν η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δηµοσίευσε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 58 ή την παράγραφο 8 του άρθρου 110
και στο ΚΗΜΔΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 152, προκήρυξη µε την
οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύµβαση και
εφάρµοσε δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία αναστολής της
σύναψης, από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης,
εφόσον η προκήρυξη αυτή συντάχθηκε σύµφωνα µε το Παράρτηµα XIV του Κανονισµού 1564/2005/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε
µε τον Κανονισµό 1336/2013/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης,
δεν επιτρέπεται αίτηση σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας-πλαισίου και εφαρµογής δυναµικού συστήµατος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη δεύτερη
περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 133 αν η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας έχει αποστείλει την απόφαση
ανάθεσης µαζί µε συνοπτική έκθεση των λόγων της παραγράφου
2 του άρθρου 62 και της παραγράφου 2 του άρθρου 116 στους
ενδιαφερόµενους προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσµίες
αναστολής σύναψης της σύµβασης και έχει τηρήσει δεκαήµερη
τουλάχιστον προθεσµία αναστολής της σύναψης, από την εποµένη της αποδεδειγµένης παραλαβής της απόφασης από τους
ενδιαφερόµενους προσφέροντες.
9. Στις υποθέσεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλογικά
οι ρυθµίσεις του άρθρου 187. Η προθεσµία και η κατάθεση της
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
Η διαδικασία προσωρινής διαταγής εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή της περαιτέρω εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 191
Αξίωση αποζηµίωσης
1. Ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συµµετοχή σε διαγωνισµό ή την ανάθεση σύµβασης του παρόντος
νόµου, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να αξιώσει
από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα αποζηµίωση, κατ’
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Αν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύµβαση,
αν δεν είχε εµφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται αποζηµίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Κάθε διάταξη που αποκλείει ή
περιορίζει την αξίωση αυτή δεν εφαρµόζεται.
2. Για την επιδίκαση της αποζηµίωσης απαιτείται η προηγούµενη ακύρωση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης από το
αρµόδιο δικαστήριο. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στην
περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 189 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 190 ή όταν, εν γένει, δεν καθίσταται
εφικτή η δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους µη συνδεόµενους µε παραλείψεις του ενδιαφεροµένου.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Άρθρο 192
Διορθωτικός µηχανισµός σχετικά
µε συµβάσεις υψηλής αξίας
1. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί
σοβαρή παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίες ρυθµίζουν τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων υψηλής αξίας κατά την έννοια της παραγράφου 2
του άρθρου 23, ζητεί την άρση αυτής, η αρµόδια αρχή που παραλαµβάνει τη γνωστοποίηση διαβιβάζει µέσα σε είκοσι µία (21)
ηµέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:
α) βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή
β) αιτιολογηµένη απάντηση µε την οποία εξηγεί για ποιο λόγο
δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια ή
γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύµβασης έχει ανασταλεί είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας
αρχής/αναθέτοντα φορέα είτε ύστερα από προσφυγή, σύµφωνα
µε το άρθρο 182 ή από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα
µε το άρθρο 187.
2. Η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας υποχρεούται µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες, από τότε που θα της ζητηθεί από την αρµόδια αρχή, να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό µε την πιθανολογούµενη παράβαση στοιχείο.
3. Αν, σύµφωνα µε το στοιχείο β’ της παραγράφου 1, γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια λόγω εκκρεµούς προσφυγής του άρθρου 182 ή
ενδίκου βοηθήµατος των άρθρων 187, 189 ή 190, η αρµόδια
αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσµα
της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό.
4. Αν σύµφωνα µε το στοιχείο γ’ της παραγράφου 1 γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάκληση της αναστολής
ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύµβασης που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος µε την προηγούµενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η
πιθανολογούµενη παράβαση έχει διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογηµένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καµία
διορθωτική ενέργεια.
5. Η αρµόδια αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
1η Μαΐου κάθε έτους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα παροχής δικαστικής προστασίας κατά τον παρόντα νόµο. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς οφείλουν να διαβιβάζουν στην αρµόδια αρχή τα απαιτούµενα για την
ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τις Δηµόσιες Συµβάσεις.
6. Αρµόδια αρχή κατά την έννοια του παρόντος άρθρου αποτελεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων της παραγράφου 20 του άρθρου 15.
ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 193
Αρµόδια δικαστήρια
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από/ή µε αφορµή την εκτέλεση ή ερµηνεία των δηµοσίων
συµβάσεων κατά την έννοια του παρόντος επιλύεται από το κατά
τόπον αρµόδιο δικαστήριο, κατά τις οικείες δικονοµικές διατάξεις, µε την επιφύλαξη του άρθρου 194.
Άρθρο 194
Διαιτησία
Στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας, για τις διαφορές που προκύπτουν από
την εκτέλεση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για τις διαιτησίες του Δηµοσίου, στη σύµβαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι της διαιτησίας,
χωρίς καµία δέσµευση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη.
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 195
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων
1. Τα όργανα τα οποία είναι αρµόδια για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων του
παρόντος νόµου διακρίνονται σε όργανα µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα («γνωµοδοτικά όργανα») και όργανα µε αποφασιστική
αρµοδιότητα («αποφαινόµενα όργανα»).
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ή των αρµοδίων οργάνων διοικήσεως αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων, σύµφωνα
µε τις ιδρυτικές και καταστατικές τους διατάξεις, κατά περίπτωση, µπορεί να ορίζονται τα αποφαινόµενα όργανα αυτών.
3. Αποφαινόµενα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις ή διοικητικές πράξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές τους και ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την έκδοση της
απόφασης της παραγράφου 2.
4. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των αποφαινόµενων οργάνων της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα
ασκούνται σύµφωνα µε τις οργανωτικές διατάξεις τους.
5. Τα γνωµοδοτικά όργανα εισηγούνται προς τα αποφαινόµενα όργανα για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς τους προκειµένου
τα τελευταία να αποφασίσουν σχετικά. Τα αποφαινόµενα όργανα
µπορούν να είναι είτε µονοµελή είτε συλλογικά.
6. Ως γνωµοδοτικό όργανο στο στάδιο ανάθεσης της σύµβασης ορίζεται επιτροπή για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Ενδεικτικά, η
επιτροπή αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής των
προσφερόντων ή υποψηφίων, ελέγχει την καταλληλότητα των
προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ανάθεσης, ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές και διαπραγµατεύεται µε τους προσφέροντες ή υποψηφίους, στο
πλαίσιο διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου ή διαπραγµάτευσης, εισηγείται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων
από τη διαδικασία ανάθεσης, την απόρριψη των προσφορών, την
κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας ανάθεσης, τη
σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης και γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 6 συγκροτείται µε απόφαση
της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα για συγκεκριµένη
σύµβαση, ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που συνάπτει η
αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από κεντρικές αρχές προµη-
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θειών, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21, οι αντίστοιχες επιτροπές
συγκροτούνται µε απόφασή τους.
8. Με τις ίδιες αποφάσεις της προηγούµενης παραγράφου
δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων αφορώντων στις διαδικασίες ανάθεσης.
9. Ως γνωµοδοτικά όργανα στο στάδιο που ακολουθεί την
ανάθεση της σύµβασης δύναται να είναι ή συλλογικά όργανα
κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους ή και οργανωτικές µονάδες ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, που ορίζονται µε απόφασή
της/του. Ενδεικτικά, τα όργανα αυτά εισηγούνται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγούνται τη λήψη των επιβεβληµένων
µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων.
10. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45), εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις
του νόµου αυτού.
11. Στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος
άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του
άρθρου 5 κατ’ ελάχιστον. Με τους Κανονισµούς Ανάθεσης Συµβάσεων του άρθρου 172 και τους Κανονισµούς Εκτέλεσης Συµβάσεων του άρθρου 178 µπορούν να προσδιορίζονται ειδικότερα
τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτικά όργανα, οι επιµέρους αρµοδιότητές τους και το έργο τους, η σύνθεση, ο αριθµός και τα ειδικότερα προσόντα των µελών τους, ο τρόπος και η διαδικασία
επιλογής τους µέσω ορισµού ή κλήρωσης, η αναπλήρωση ή αντικατάσταση των µελών τους, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας τους, συµπληρωµατικά µε τις κείµενες διατάξεις, και να
προβλεφθεί η υποβοήθηση του έργου τους από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες.
12. Δηµιουργείται και τηρείται στο ΕΣΗΔΗΣ Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων. Στο µητρώο αυτό εγγράφονται όλοι όσοι µπορούν να είναι αξιολογητές, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πενταετή
εµπειρία στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους. Οι αξιολογητές
κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το επάγγελµα ή/και
την ειδικότητά τους και επιλέγονται ανάλογα µε τη φύση και το
είδος του αντικειµένου του διαγωνισµού. Στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν εµφανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των
αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του
εκάστοτε διαγωνισµού, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, γίνεται µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΕΣΗΔΗΣ µεταξύ των αξιολογητών των
κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείµενο
του διαγωνισµού. Η επιλογή των Αξιολογητών που θα απαρτίζουν
την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισµού γίνεται µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΕΣΗΔΗΣ µεταξύ των αξιολογητών των
κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείµενο
του διαγωνισµού. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή και
διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες - ειδικότητες των
Αξιολογητών, οι επαγγελµατικοί και επιστηµονικοί φορείς που
συµµετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 196
Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων Δηµοσίων Συµβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.)
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 201, µεριµνούν για την
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αρχική και δια βίου κατάρτιση, καθώς και την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υπηρετεί µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας και το οποίο είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα
σχετικά µε την άσκηση αρµοδιοτήτων του παρόντος νόµου.
2. Η κατάρτιση και πιστοποίηση γίνονται µέσω πιστοποιηµένων προγραµµάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το
Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε τη συνεργασία της Αρχής
της παραγράφου 20 του άρθρου 15 και ειδικών επιστηµόνων,
καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Το πιστοποιηµένο προσωπικό εγγράφεται σε ειδικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων Δηµοσίων Συµβάσεων
(Μη.Π.Υ.Δη.Συ.), το οποίο τηρείται από το ΙΝ.ΕΠ. και διασυνδέεται µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων.
3. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης
δηµόσιας σύµβασης του παρόντος νόµου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά από µέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται µέχρι την επαρκή λειτουργία
του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου η επαρκής λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. πιστοποιείται από τον φορέα
τήρησής του.
4. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής,
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν ιδίως:
α) την οργάνωση, το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης των
προγραµµάτων κατάρτισης,
β) τους ειδικότερους όρους, τα τυχόν επίπεδα και τον τρόπο
αξιολόγησης και πιστοποίησης,
γ) τον ορισµό των διδασκόντων και εκπαιδευτών και την
αµοιβή αυτών,
δ) τη σύσταση του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.,
ε) τον φορέα τήρησης του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.,
στ) τις ειδικότερες προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους
διαγραφής,
ζ) τους τρόπους και ειδικότερους όρους υποστήριξης των αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων φορέων από µέλη του
Μη.Π.Υ.Δη.Συ., κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δηµόσιας σύµβασης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που έχει σχέση µε την κατάρτιση και την πιστοποίηση των υπαλλήλων και τη λειτουργία του
Μη.Π.Υ.Δη.Συ..
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ,
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 197
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/
2005 (Α’ 30), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την αναθέτουσα
αρχή, κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης 6α της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3861/2010 (Α’ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα
έγγραφα και τα στοιχεία δηµοσίων συµβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’
204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτοµάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης 14 της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3861/2010 (Α’ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα
έγγραφα και τα στοιχεία δηµοσίων συµβάσεων που καταχωρί-
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ζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’
204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτοµάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης 15 της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3861/2010 (Α’ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα
έγγραφα και τα στοιχεία δηµοσίων συµβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’
204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτοµάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης 16 της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3861/2010 (Α’ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα
έγγραφα και τα στοιχεία δηµοσίων συµβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’
204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτοµάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»
6. Στο άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α’112) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται
τα έγγραφα και τα στοιχεία δηµοσίων συµβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’
204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτοµάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3316/2005 (Α’ 42) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύµβασης εκπόνησης µελέτης ή σύµβασης υπηρεσιών που αφορά σε µελέτες ή επιβλέψεις µελετών και έργων δικαιούνται να συµµετέχουν εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, εφόσον
είναι εγγεγραµµένα στις κατά νόµο απαιτούµενες κατηγορίες
του Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιρειών Μελετών,
που τηρούνται από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η εγγραφή στα Μητρώα και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για την ανάληψη της εκπόνησης µελέτης, κατά τις
διατάξεις του νόµου αυτού. Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται
τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ή της προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύµβασης.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3316/
2005 (Α’ 42) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναθέτει
σε έναν ή περισσότερους Εµπειρογνώµονες, όπως αυτοί ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, την υποστήριξη των υπηρεσιών του εργοδότη µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών.»
9. Στο εδάφιο 1 παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 4/2002
(Α’ 3) διαγράφεται η φράση «και ιδίως της προµήθειας αγαθών
και της παροχής υπηρεσιών».
Άρθρο 198
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε όλες
τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων των παραχωρήσεων δηµοσίων έργων και
συµφωνιών-πλαισίων, καθώς και σε όλους τους διαγωνισµούς
µελετών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του και η έναρξη
της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύµφωνα µε το άρθρο 37,
λαµβάνει χώρα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων της παραγράφου 1, οι
οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το
καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους.
3. Κατάλογοι που έχουν συγκροτηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (Β’ 1856), παραµένουν
σε ισχύ έως τις 31 Δεκεµβρίου 2015 και οι αρµόδιες υπηρεσίες
τήρησης των καταλόγων µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προµηθειών στους εγγεγραµµένους σε αυτούς οικονοµικούς φορείς.
4. Συµβάσεις της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν συναφθεί

πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους.
5. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων και διαταγµάτων που
προβλέπονται στον Τίτλο II του Tέταρτου Mέρους, εξακολουθεί
να εφαρµόζεται η υπ’ αριθµ. Π1/2390/2013 (Β’ 2677) απόφαση.
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του
άρθρου 139, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η υπ’ αριθµ.
Π1/2380/2012 (Β’ 3400) απόφαση.
7. Για την εφαρµογή του άρθρου 26 του παρόντος απαιτείται
σύµπραξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
8. Οι διατάξεις περί έννοµης προστασίας των άρθρων 179 έως
194 ρυθµίζουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την έναρξη ισχύος των ως άνω
άρθρων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 201. Μέχρι
το χρονικό αυτό σηµείο, για την παροχή έννοµης προστασίας
κατά τη διαδικασία ανάθεσης των κάθε είδους συµβάσεων, εκτιµώµενης αξίας µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς το
συνυπολογισµό του ΦΠΑ, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 (Α’ 150).
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση συναρµοδίου Υπουργού µπορεί να ρυθµίζεται κάθε
θέµα που αναφέρεται σε διαδικαστικές λεπτοµέρειες, αναγκαίες
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου και δεν
ρυθµίζεται ειδικά από τις διατάξεις αυτού.
Άρθρο 199
Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το
χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου:
(1) της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4249/2014 (Α’ 73),
(2) της περίπτωσης δ’ της παρ. του άρθρου 8 του ν. 4233/2014
(Α’ 22),
(3) των άρθρων 8 και 26 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) όσον αφορά
στους κανονισµούς προµηθειών και υπηρεσιών που ρυθµίζουν
όρους και διαδικασίες ανάθεσης µελετων, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων εξοπλισµού και συναφών εργασιών,
(4) του άρθρου 109 του ν. 4199/2013 (Α’ 216),
(5) των άρθρων 1 έως 9 του ν. 4155/2013 (Α’ 120),
(6) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της παρ. Δ’
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107),
(7) της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α’ 90),
(8) του εδαφίου δ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4111/2013
(Α’ 18),
(9) της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57),
(10) της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/ 2012 (Α’ 86),
(11) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α’ 85),
(12) της περίπτωσης λζ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/ 2012 (Α’
82),
(13) της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/ 2012 (Α’ 35),
(14) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226),
(15) του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.
4002/2011 (Α’ 180),
(16) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του ν.
3918/2011 (Α’ 31),
(17) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 και της
παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α’ 204),
(18) της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 30
του ν. 3889/2010 (Α’ 182),
(19) της περίπτωσης β’ της παρ. VII του άρθρου 186, της παρ.
8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν.
3852/2010 (Α’ 87),
(20) της περίπτωσης αα’ της παρ. 1 του άρθρου έβδοµου του
ν. 3839/2010 (Α’ 51),
(21) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3653/2008 (Α’ 49),
(22) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25, του
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άρθρου 25Α και της περίπτωσης β’ του άρθρου 9 του άρθρου 33
του ν. 3614/2007 (Α’ 267),
(23) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδοµου του ν.
3607/2007 (Α’ 45),
(24) των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
3489/2006 (Α’ 205),
(25) της περίπτωσης ιθ’ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι’ της παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7, του εδαφίου γ’ της παραγράφου 10 και
της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α’ 131),
(26) των παραγράφων 1 έως 3, της παραγράφου 9, της παραγράφου 10 του άρθρου 209, της παραγράφου 5 του άρθρου 223,
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της
παραγράφου 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου
268 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),
(27) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 (Α’ 46),
(28) της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α’ 100),
(29) του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α’ 212),
(30) του άρθρου 24 του ν. 3016/2002 (Α’ 110) όσον αφορά στις
διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών, και εκτέλεσης έργων
και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και
συναφών εργασιών,
(31) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν. 2947 /2001 (Α’ 228),
(32) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α’ 128),
(33) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2898/ 2001 (Α’ 71),
(34) του εδαφίου β’ της υποπαραγράφου 2 της παρ. 10 του
άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (Α’ 251),
(35) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
(36) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2744/ 1999 (Α’ 222),
(37) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου
Α’ και της παραγράφου 6 του άρθρου έβδοµου του Κεφαλαίου
Β’ του ν. 2688/1999 (Α’ 40) στο µέτρο που αφορά κανονισµούς
ανάθεσης και εκτέλεσης,
(38) του άρθρου 20 του ν. 2636/1998 (Α’ 198),
(39) της περίπτωσης iii της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α’ 188),
(40) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του
ν.
2503/1997 (Α’ 107),
(41) των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.
2364/1995 (Α’ 252),
(42) των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (A’ 143),
(43) του ν. 2286/1995 (Α’ 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11
του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παραµένουν σε ισχύ
για τις συµβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα
Προµηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014, καθώς και κάθε άλλης διάταξης
που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προγενεστέρων και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 παρ. 5 ΙΙ αυτού,
(44) της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του
άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (Α’ 168), όσον αφορά την ανάθεση
έργων, µελετών και υπηρεσιών,
(45) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α’ 138),
(46) της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/ 1993 (Α’ 48) όσον
αφορά στον κανονισµό προµηθειών,
(47) της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α’ 154),
(48) της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1845/ 1989 (Α’ 102) όσον
αφορά τον τρόπο προµηθειών,
(49) της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 1797/1988 (Α’ 164),
(50) των εδαφίων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
1514/1985 (Α’ 13),
(51) της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του ν.
1398/1983 (Α’ 144),
(52) του άρθρου 14 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185),
(53) του π.δ. 59/2007 (Α’ 63),
(54) του π.δ. 60/2007 (Α’ 64),
(55) των παραγράφων 4 έως 5 του άρθρου 12, της παραγράφου 3 του άρθρου 74, της παραγράφου 5 του άρθρου 76, του
άρθρου 100, των εδαφίων β’ και γ’ της παραγράφου 2 και των
παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 101 του π.δ. 30/1996 (Α’
21),
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(56) του άρθρου 17 του π.δ. 331/1996 (Α’ 223),
(57) του π.δ. 327/1995 (Α’ 176),
(58) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περιπτώσεων
β’ και γ’ του άρθρου 8, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11
και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του π.δ. 99/1992 (Α’ 46),
(59) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 9 και του άρθρου
10 του π.δ. 171/1987 (Α’ 84),
(60) των άρθρων 1 έως 25 του π.δ. 363/1979 (Α’ 114),
(61) της παραγράφου 5 του άρθρου 38 της υ.α.
5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (Β’ 292),
(62) των στοιχείων β’ και γ’ της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β’ 826), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3794/2010 (Α’ 156),
(63) της παραγράφου 2 της υ.α. Π1/3305/2010 (Β’ 1789),
(64) της υ.α. 35130/739/2010 (Β’ 1291),
(65) του άρθρου 18 της υ.α Α-15932/1161/2006 (Β’ 458),
(66) της υ.α. 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β’ 1280),
(67) της κ.υ.α. 27319/2002 (Β’ 945),
(68) της υ.α. 2064/2002 (Β’ 257),
(69) της περίπτωσης iii της παρ. 3β του τρίτου Κεφαλαίου της
απόφασης (συνεδρίαση 26.9.2013) της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθήνων (Β’ 414),
(70) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).
Β. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών
πράξεων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, πλην των διατάξεων που
ρυθµίζουν ζητήµατα εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίες
διατηρούνται µέχρι την έκδοση του διατάγµατος του άρθρου
178:
(1) Κ.Υ.Α. 31/1999 (Β’ 2302) «Κανονισµός Προµηθειών
Ε.Λ.Γ.Α.»
(2) Κ.Υ.Α 58192/2000 (61 Β) «Κανονισµός Προµηθειών
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
(3) Κ.Υ.Α. 4203/300/2000 (Β’ 249) «Κανονισµός Προµηθειών
Ο.Σ.Ε»
(4) Κ.Υ.Α. 78870/2001 (Β’ 1750) «Κανονισµός Προµηθειών
Ε.Ε.Ε.Τ.»
(5) Κ.Υ.Α. 78761/7062/2001 (Β’ 1819) «Κανονισµός Προµηθειών
Η.Σ.Α.Π.»
(6) Κ.Υ.Α. Α/12681/934/2001 (Β’ 333) «Κανονισµός Προµηθειών
Ο.Α.Σ.Α.»
(7) Κ.Υ.Α. 263/2002 (Β’ 528) «Κανονισµός Προµηθειών της ΚτΠ
Α.Ε.»
(8) Κ.Υ.Α. 12904/980/2002 (Β’ 330) «Κανονισµός Προµηθειών
ΗΛΠΑΠ»
(9) Κ.Υ.Α. Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β’ 1106) «Κανονισµός
Προµηθειών της Εγνατίας Οδού Α.Ε.»
(10) Κ.Υ.Α. 6317/2003 (Β’ 1217) «Κανονισµός Προµηθειών
Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.»
(11) Κ.Υ.Α. 191038/2003 (Β’ 1088) «Κανονισµός Προµηθειών
ΕΚΕΠ»
(12) Κ.Υ.Α. Α/36033/3237/2008 (ΦΕΚ Β 1349) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών ΕΘΕΛ»
(13) Κ.Υ.Α. 56294/2009 (Β’ 2015) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΚΕΔΚΕ»
(14) Κ.Υ.Α. 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (ΦΕΚ Β 1043) «Έγκριση
του Κανονισµού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»
(15) Υ.Α. 18259/1990 (Β’ 419) «Έγκριση του Κανονισµού Προµηθειών του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
(16) Υ.Α. 49/1994 (Β’ 19) «Κανονισµός Προµηθειών Ελληνικού
Οργανισµού Γάλακτος»
(17) Υ.Α.16151/1994 (Β’ 511) «Κανονισµός Προµηθειών
Ε.Λ.Γ.Α.»
(18) Υ.Α. 6409/ΦΟΡ/1250 (Β’ 489) «Κανονισµός Προµηθειών
ΚΑΠΕ»
(19) Υ.Α. 37568/3992/1995 (Β’ 49) «Κανονισµός Προµηθειών
ΕΘΕΛ Α.Ε.»
(20) Υ.Α. Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (Β’ 611) «Κανονισµός Ανά-
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θεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας µε την επωνυµία
Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε
µε τις αρ.
Δ17α/08/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β’ 223), Δ17α/53/1/ΦΝ
393/18.05.1998 (Β’ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ 393/1.3.2000 (Β’ 311),
Δ17α/163/4/ ΠΕ/ΦΝ 393/13.3.2001 (Β’ 305), Δ17α/02/19/ΦΝ
393/21.03.2002 (Β’ 400), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β’ 400),
Δ17α/95/3/ΦΝ 393/19.07.2002 (Β’ 964), Δ17α/14/4/ΦΝ
393/17.2.2003 (Β’ 191), Δ 17α/09/53/ΦΝ 393/17.6.2003 (Β’ 846),
Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (Β’ 1765), Δ17α/08/56/ ΦΝ
393/27.04.2005 (Β’ 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/ 3.7.2006 (Β’ 999)
και Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.1.2007 (Β’ 45) και Δ17α/83/7/ΦΝ
393/30.06.2009 (Β’ 1422) αποφάσεις
(21) Υ.Α. Π2Β/2298/1996 (Β’ 489) «Κανονισµός Προµηθειών
Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας»
(22) Υ.Α. Π2Β/995/1996 (Β’ 505) «Κανονισµός Προµηθειών
Κέντρου Βρεφών Η Μητέρα»
(23) Υ.Α. 970/1997 (Β’ 970) «Έγκριση του Κανονισµού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέµις Κατασκευαστική Α.Ε.»
(24) Υ.Α. 22808/72/1998 (Β’ 1198) «Κανονισµός Προµηθειών
ΚΕ.ΕΛ.ΕΝ.»
(25) Υ.Α. 5263/ΦΟΡ/559/2000 (Β’ 897) «Κανονισµός Προµηθειών ΙΤΕ»
(26) Υ.Α. 36072/2001 (Β’ 1441) «Κανονισµός Προµηθειών
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.»
(27) Υ.Α. Τ 1436/2001 (Β’ 290) «Έγκριση Κανονισµού ανάθεσης Έργων και Μελετών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.»
(28) Υ.Α. Φ/4/2/1446/60/2001 (Β’ 202) «Κανονισµός ανάθεσης
και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης µελετών της
εταιρείας µε την επωνυµία ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.»
(29) Υ.Α. 6483/2002 (Β’ 613) «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προµηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας»
(30) Υ.Α. 10915/2002 (Β’ 636) «Κανονισµός Προµήθειας Υλικών
και Υπηρεσιών Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.»
(31) Υ.Α. 11140/2002 (Β’ 1271) «Κανονισµός Προµηθειών υλικών και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων
ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.»
(32) Υ.Α. 5/2013 (Β’ 274) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών
ΙΓΜΕ»
(33) Υ.Α. Δ1/Γ/12808/2003 (Β’ 1037) «Κανονισµός Προµηθειών
ΔΕΠΑ Α.Ε.»
(34) Υ.Α. Φ25/70826/5824/2003 (Β’ 1977) «Έγκριση Κανονισµών της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»: α) σύναψης και εκτέλεσης
συµβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών και µελετών και γ) σύναψης συµβάσεων προµηθειών
(35) Υ.Α. 23584/2006 (Β’ 1487) «Έγκριση του Κανονισµού του
Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή µελετών και υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων»
(36) Υ.Α. Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β’ 621) «Κανονισµός σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»»
(37) Υ.Α. Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β’ 621) «Κανονισµός σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών και µελετών της
εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»»
(38) Υ.Α. 4900/2008 (ΦΕΚ Β 513) «Κανονισµός σύναψης και
εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.»
(39) Υ.Α. 258/2008 (Β’ 2647) «Τροποποίηση του Κανονισµού
σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών,
έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.»
(40) Υ.Α. 1/491/2008 (Β’ 2425) «Κανονισµός Προµηθειών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»
(41) Υ.Α. 19063/2008 (Β’ 1402) «Έγκριση του Κανονισµού του
Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την προµήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων»
(42) Υ.Α. Φ1/2/6488/40/2010 (Β’ 1990) «Κανονισµός Προµηθειών ΗΔΙΚΑ Α.Ε»
(43) Υ.Α. Δ1 Γ/25457/2011 (Β’ 2695) «Έγκριση Κανονισµών
ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του
Διαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Α.Ε.)»
(44) Υ.Α. 6/2012 (Β’ 38) «Έγκριση Κανονισµού συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταµείο»
(45) Υ.Α. 18362/2010 (Β’ 662) «Κανονισµός ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συµβάσεων της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
(46) Υ.Α. Φ 12/22043/2073 (Β’ 971) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.»
(47) Υ.Α. Φ 27/5857/464 (Β’ 479) «Έγκριση Κανονισµού Σύναψης Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών Εταιρείας «Προαστιακός Α.Ε»»,
(48) Υ.Α. 226959/2003 (Β’ 748) «Έγκριση Κανονισµού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»
(49) Υ.Α. 226958/2003 (Β’ 748): «Έγκριση του Κανονισµού
Προµήθειας Υλικών και Εξοπλισµού της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ
Α.Ε.»»
(50) Υ.Α. 226957/2003 (Β’ 748): «Έγκριση του Κανονισµού
Ανάθεσης Υπηρεσιών της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»»
(51) Κ.Υ.Α. (Β’ 2168) «Εγκριση Κανονισµού Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών, Ανάθεσης και Εκτέλεσης `Εργων και Προµηθειών της Εταιρείας
µε την επωνυµία «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.»
(52) Υ.Α. 3442/431 (Β’ 233) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών
της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.»
(53) «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε.»
(54) «Κανονισµός Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΗ
(Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008)»
(55) «Κανονισµός Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της
εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»
Γ. Καταργείται κάθε νοµοθετική διάταξη η οποία εξουσιοδοτεί
για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέµατα που
ρυθµίζουν τη σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάµει της εν λόγω εξουσιοδότησης, πλην εκείνων των διατάξεων
που αφορούν στην εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, οι
οποίες διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των προεδρικών
διαταγµάτων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 178, καθώς και
εκείνων που αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
Δ. Καταργούνται οι κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων, όπως ιδίως των ν. 1418/1984 (Α’ 23), ν. 3316/2005 (Α’
42), ν. 3669/2008 (Α’ 116), ν. 3852/2010 (Α’ 87), εκδοθείσες διοικητικές πράξεις περί ορισµού των αποφαινοµένων οργάνων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων, µε την επιφύλαξη της
διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 195.
Ε. Καταργείται κάθε νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής
ισχύος διάταξη που επιφυλάσσει την µε οποιαδήποτε τρόπο ή
µέσο άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αρχής της παραγράφου 20
του άρθρου 15 κατά τρόπο διάφορο και από φορέα άλλο από
αυτόν που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204), όπως
εκάστοτε ισχύει.
ΣΤ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά
µε άλλον τρόπο.
2. Καταργούνται οι διατάξεις:
α. του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (Α’ 204), πλην της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του αυτού ως άνω
άρθρου, περι συστάσεως του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), από την έναρξη ισχύος του
άρθρου 139, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 201,
β. του ν. 3886/2010 (Α’ 173), από την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 έως 194, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
201.
γ. του ν.3669/2008 (Α’116), πλην: αα) των διατάξεων των άρ-
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θρων 1 παρ. 7 σηµεία α’-στ’, 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι 15, 7 εδάφια α’, γ’ και δ’ και 11,17 παράγραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34, 36-40, του άρθρου 41 παρ.1
εδάφιο α’, 2 εδάφια α’, γ’, δ’ και 3, των άρθρων 42 έως 50, 51 παράγραφοι 1 έως 3 και 5 έως 10, των άρθρων 52-55, 56, 58 έως
64, 67, 70 έως 75, 79 έως 81, 82-91, 92 έως 101, 103, 105 έως
110, 176, 177, 178 παρ. 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ
µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων των άρθρων 172 και 178 ββ’
της διάταξης του εδαφίου β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 16,
η οποία καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, γγ) των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την έναρξη
ισχύος του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 59 του
ν.4278/2014 (Α 157) και δδ) των διατάξεων των άρθρων 76 και
77, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσοµένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201,
δ. του ν. 3316/2005 (Α’ 42), πλην των: αα) διατάξεων των άρθρων 2, 2Α, 3 έως 5,19, 21, 25, 27, 28, 29 παράγραφοι 2 έως 9,
30-38, 39 παράγραφοι 1 έως 6, 7 περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’, στ’, 89 των άρθρων 40, 42, 45 παρ. 4-6 και 10 και 45Α παράγραφοι 2,
6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ
µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων των άρθρων 172 και 178, ββ)
των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3, οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος
του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α’ 157) και γγ) των διατάξεων
του άρθρου 41, το οποίο διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση
των διαταγµάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσοµένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201,
ε. του π.δ. 118/2007 (Α’ 150), εκτός από: α) το άρθρο 15, το
οποίο διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων
179-194 του παρόντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 201 και β) τα άρθρα 26 έως 39, τα οποία διατηρούνται σε
ισχύ µέχρι την έκδοση του διατάγµατος του άρθρου 178,
στ. του π.δ. 28/1980 (Α’ 11), πλην των διατάξεων των άρθρων
1-10, 12-14, 16-17, 27-66, οι οποίες διατηρούνται µέχρι την έκδοση των Κανονισµών περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συµβάσεων
των άρθρων 172 και 178 του παρόντος νόµου,
ζ. της υ.α. 11389/1993 (Β550), πλην των διατάξεων των άρθρων 27-44, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση
του διατάγµατος του άρθρου 178.
3. Κάθε αναφορά διατάξεων νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής ισχύος σε διατάξεις που αντικαθίστανται από διατάξεις
του παρόντος νόµου, ισχύει ως αναφορά στις τελευταίες, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.
Ζ. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/
2011 (Α’ 152) και οι σύµφωνα µε αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών εξακολουθούν να ισχύουν και µετά
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Άρθρο 200
Προσαρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου τα ακόλουθα Προσαρτήµατα:
Προσάρτηµα Α: Παραρτήµατα Ι έως Χ της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ
Προσάρτηµα Β: Παραρτήµατα Ι έως XΧΙV της Οδηγίας
2004/17/ΕΚ
Άρθρο 201
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ αρχίζει από
την 1η Μαρτίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους
διατάξεις αυτού.
2. Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α’ 19) καταργείται
από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προµήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής
Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η
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Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δηµόσιου
τοµέα την 1η Οκτωβρίου 2015. Ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης
την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δηµόσιου
τοµέα την 1η Δεκεµβρίου 2015.
4. Η ισχύς του άρθρου 139 αρχίζει δώδεκα (12) µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Το άρθρο 157 εφαρµόζεται για τις αναθέτουσες αρχές /
αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18 και 19 σε όλες τις δηµόσιες
συµβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 15, η διαδικασία ανάθεσης των οποίων αρχίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
37, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
6. Η ισχύς των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 197
αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5
του άρθρου 139.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 179 έως 194 αρχίζουν να εφαρµόζονται τρεις (3) µήνες µετά την έκδοση των προβλεπόµενων στα
άρθρα 182, 183 και 187 προεδρικών διαταγµάτων.
8. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 196 αρχίζει έξι (6)
µήνες µετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του
άρθρου 196.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 202
Το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 232
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών που οι
µετοχές τους είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, όπου στον κ.ν.
2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δηµοσίευση σε
λοιπά έντυπα ή µέσα µε επιµέλεια της εταιρίας (εκτός από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του
ν. 4250/ 2014), η δηµοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δηµοσίευσης στην ιστοσελίδα
της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική. Προθεσµίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία τη δηµοσίευση σε έντυπα µέσα δεν
ισχύουν πλέον για τις προαιρετικές δηµοσιεύσεις σε αυτά,
ισχύουν όµως για τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ..
2. Όπου στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955
προβλέπεται δηµοσίευση µε επιµέλεια της εταιρίας στο
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά έντυπα µέσα, η πράξη ή
το στοιχείο δηµοσιεύεται µόνο στο διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014, εντός
των προθεσµιών που ορίζονται για τις δηµοσιεύσεις στα λοιπά
έντυπα µέσα.
3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31.12.2015.»

Άρθρο 203
Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:
«Η προσκόµιση των ανωτέρω εγγράφων δεν απαιτείται όταν
αυτά περιλαµβάνονται ήδη στο φάκελο του υπόχρεου ως πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα ή έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά τα οριζόµενα στο νόµο. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης στο νόµο, οι υπόχρεοι δεν
υποχρεούνται να προσκοµίζουν σε υλική (έγχαρτη) µορφή οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο, το οποίο οι υπόχρεοι υποβάλλουν
στο Γ.Ε.ΜΗ. µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων.»
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Άρθρο 204
Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο, όπως και κάθε έγγραφο και
στοιχείο που υποβάλλει προς καταχώρηση ή δηµοσιεύει µε επιµέλειά του ο υπόχρεος στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλεται κατ’ επιλογή
του υπόχρεου σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση, τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα και µε χρήση
ηλεκτρονικής υπογραφής της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 150/2001 (Α’ 125) ή ψηφιακής υπογραφής, η οποία πρέπει
να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
150/2001 (Α’ 125). Για τη διαβίβαση των εγγράφων και των στοιχείων οι υπόχρεοι υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password)
που χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ. για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.ΜΗ. και το οποίο δίδεται στους υπόχρεους των οποίων
η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας έχει λάβει χώρα προηγουµένως µέσω του συστήµατος ΤΑΧΙS ή άλλης διαδικτυακής
πύλης του Δηµοσίου. Όλοι οι υπόχρεοι, που είναι ανώνυµες εταιρίες ή εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, καθώς και οι υπόχρεοι
των περιπτώσεων γ’, δ’, ε’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και
κωδικού πρόσβασης (username και password) από το Γ.Ε.ΜΗ.,
έως την 1.1.2015.»
Άρθρο 205
Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η καταχώρηση και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο
Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων
των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προηγούµενη καταβολή σχετικού
τέλους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, η οποία λαµβάνει χώρα και µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην τελευταία περίπτωση ο
ενδιαφερόµενος δεν υποχρεούται να προσκοµίζει το αποδεικτικό
πληρωµής σε υλική (έγχαρτη) µορφή στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το Γ.Ε.ΜΗ.
δύναται να εισπράττει κάθε ποσό (ενδεικτικά φόρο ή τέλος κ.λπ.)
υπέρ τρίτων, σχετικά µε την καταχώρηση και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων και πιστοποιητικών. Με κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
κάθε άλλου συναρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
των άνω ποσών.»
Άρθρο 206
Στην παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα δωρεάν πρόσβασης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά µέσα,
εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου
ή ανακοίνωσης που αναρτάται δηµόσια στο διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είτε µε επιµέλεια των υπόχρεων προσώπων.»
Άρθρο 207
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η δηµοσίευση µε ηλεκτρονικά µέσα λαµβάνει χώρα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι
οποίες εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι δηµοσιεύσεις
που εµπίπτουν στο παρόν άρθρο λαµβάνουν χώρα ατελώς.»

Άρθρο 208
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η διόρθωση
και η µεταβολή κατά την προηγούµενη παράγραφο, πραγµατοποιούνται, µετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που δικαιολογεί ειδικό έννοµο
συµφέρον. Η αίτηση του υπόχρεου υποβάλλεται και µε ηλεκτρονικά µέσα στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..»
Άρθρο 209
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 412/8932/23.1.2012 (Β’149 ) αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) Τα σφαγεία, τα οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου
σφαγών, στο οποίο αναγράφεται η χώρα γέννησης των ζώων προς
σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους. Σε περίπτωση που από τα
συνοδευτικά έγγραφα του ζώου δεν προκύπτει η χώρα γέννησής
του, αναγράφεται η χώρα προέλευσής του. Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των αρµοδίων Ελεγκτικών Αρχών και αντίγραφο του
βιβλίου σφαγών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ» σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 647/27509 (Β’ 539) εντός δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία σφαγής ή την ηλεκτρονική δήλωση µη σφαγών.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 4
του άρθρου 7 διαγράφεται και από την ηµεροµηνία ισχύος του
παρόντος η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 έχει
ως εξής:
«ζ) Την τήρηση από τα σφαγεία του βιβλίου σφαγών και των
στοιχείων αυτού.»
3. Η περίπτωση η’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 καταργείται.
Άρθρο 210
1. Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’129) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«14. Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, µε σκοπό την ηλεκτρονική
υποστήριξη της αδειοδότησης αυτών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται οι προδιαγραφές για την οργάνωση, ανάπτυξη, λειτουργία, οι ειδικότερες προδιαγραφές για
τη συνεργασία αυτού µε ηλεκτρονικά µητρώα άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων και κάθε σχετικό θέµα του ανωτέρω Ηλεκτρονικού Μητρώου. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται εντός δέκα (10)
µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Το ηλεκτρονικό µητρώο ενεργοποιείται εντός δεκαοκτώ (18)
µηνών από τη δηµοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης καταργείται η ΥΑ
ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24840/25.11.2010 (Β’1900). »
2. Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από τη δηµοσίευση του
νόµου.
Άρθρο 211
1. Στο άρθρο 28 του ν. 4070/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., χαρακτηρίζονται έργα εγκατάστασης ή/και συντήρησης δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε τοπικές και µη σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ως έργα χαµηλής όχλησης, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή/και επέκτασης µικρής κλίµακας, έργα
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µετατόπισης υφιστάµενων δικτύων, έργα συντήρησης ή/και επισκευής δικτύων και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
τους, ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με την απόφαση της παραγράφου 4 καθορίζονται απλοποιηµένες διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης και
εγκατάστασης για τα έργα αυτά, ο τρόπος καταβολής των,
τυχόν, τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
2. Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 28 του ν.
4070/2012 αναριθµούνται σε παραγράφους 8, 9, 10, 11, 12 και
13, αντίστοιχα.
Άρθρο 212
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 14/2007 (Α’ 10), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση και εγκατάσταση
αυτοκινητοδροµίου υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών
νόµων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγµατοποιούνται µε βάση αυτές, τεχνική και οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει:».
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ’ της παρ. 1 του άρθρου
5 του π.δ. 14/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση και εγκατάσταση
αυτοκινητοδροµίου υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών
νόµων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγµατοποιούνται µε βάση αυτές, έκθεση βιωσιµότητας που περιλαµβάνει:».
Άρθρο 213
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου
3.1 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ’αριθ.
12061/19.7.2007 κοινής υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές
κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού (ΚΕΠΑΤ) για την
υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β’
1393) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση ή την επέκταση των
Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού υπάγονται στις
διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγµατοποιούνται µε βάση αυτές, τεχνική και οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει:».
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου
3.1 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.
12061/19.7.2007 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση ή την επέκταση των
Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού υπάγονται στις
διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγµατοποιούνται µε βάση αυτές, έκθεση σκοπιµότητας που θα περιλαµβάνει:».
Άρθρο 214
1. Η περίπτωση 2.3 του Α’ σταδίου του άρθρου 6 της υπ’ αριθ.
16793/23.9.2009 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«2.3. Σε περίπτωση που τα έργα για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών θεµατικών πάρκων υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και
πραγµατοποιούνται µε βάση αυτές, την εφικτότητα».
2. Η περίπτωση 3.6 του Α’ σταδίου του άρθρου 6 της υπ’ αριθ.
16793/23.9.2009 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«3.6. Σε περίπτωση που τα έργα για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών θεµατικών πάρκων υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και
πραγµατοποιούνται µε βάση αυτές, τεύχος µελέτης εφικτότητας
(feasibility study), η οποία περιλαµβάνει:».
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Άρθρο 215
Η παράγραφος 2, η παράγραφος 3, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52Α’ του ν. 2696/1999 (Α’ 57)
αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Όσον αφορά στους τουριστικούς λιµένες της επικράτειας,
τα µέτρα της παραγράφου 1 λαµβάνονται σύµφωνα µε το περιεχόµενο µελέτης που συντάσσεται µε µέριµνα του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης, η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως ισχύει, του
µελετητή για τη συµµόρφωση του περιεχοµένου της προς τις
εκάστοτε κείµενες οικείες διατάξεις. Η µελέτη αυτή, µαζί µε την
υπεύθυνη δήλωση του µελετητή κοινοποιείται στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στον Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Τουρισµού, στην Επιτροπή Τουριστικών
Λιµένων του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, και στην
οικεία Λιµενική Αρχή προς γνώσιν τους.
3. Αν από τη λήψη των µέτρων της παραγράφου 1 επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής µαζικής µεταφοράς, στην περίπτωση
των λιµένων τοπικής σηµασίας της παραγράφου 1 οι µελέτες
τυγχάνουν και της σύµφωνης γνώµης του Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρµοδιότητάς
του ή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για τις άλλες περιοχές της χώρας, ενώ στην περίπτωση
των τουριστικών λιµένων της παραγράφου 2 στην υπεύθυνη δήλωση του µελετητή περιλαµβάνεται ειδική µνεία ότι τα µέτρα που
λαµβάνονται βάσει της µελέτης δεν προκαλούν οποιαδήποτε
δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.
4. Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των δύο πρώτων
εδαφίων της παραγράφου 1 και µε την ίδια διαδικασία, καθώς
και µε τη µελέτη της παραγράφου 2, µπορούν να καθορίζονται,
εντός των λιµένων και τουριστικών λιµένων, πεζόδροµοι ή περιοχές µόνο για την κυκλοφορία πεζών ή Ατόµων µε Αναπηρίες
(ΑµεΑ) ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας.»
Άρθρο 216
1. H παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. H άδεια ίδρυσης φαρµακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση
Δηµόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρµακείου, µε απόφαση του Αρµόδιου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρµακευτικό Σύλλογο.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 προστίθεται εδάφιο ε’ ως εξής:
«ε) τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρµακείου µπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας της
Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρµακείου. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να υποβάλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, η κατάθεση των τελευταίων γίνεται
ιδιοχείρως από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας της
Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρµακείου.»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 η φράση «µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη» αντικαθίσταται ως εξής: «µε απόφαση του Αρµόδιου Περιφερειάρχη».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 καταργείται.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να τροποποιούνται το παράρτηµα Α’ και το παράρτηµα Β’ του π.δ. 84/2001 (Α’
70).
Άρθρο 217
To άρθρο 5 του ν. 5607/1932 (Α’ 300) τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 5
Oι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρµακείου υποβάλλονται
ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της
έδρας του φαρµακείου. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος
να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας
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γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στη Διεύθυνση Δηµόσιας
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρµακείου.
Ο αιτών φαρµακοποιός οφείλει εντός µηνός από τη υποβολή
της αίτησης να υποβάλει στην Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας της
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρµακείου, ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναµίας του ιδιοχείρως, τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η
αίτηση παύει να έχει ισχύ.»
Άρθρο 218
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 9 του ν. 5607/1932 (Α’
300) άδειας λειτουργίας φαρµακείου, πρέπει να υποβληθούν είτε
ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρως, από τον αιτούντα στην Διεύθυνση
Δηµόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του
φαρµακείου µαζί µε τη σχετική αίτηση για επιθεώρηση του καταστήµατος, όπου θα λειτουργήσει το φαρµακείο, τα εξής δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύµφωνα µε την παρ. 1α του
άρθρου 3 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) στην οποία να διαφαίνεται ο
µοναδικός αριθµός ακινήτου που καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστηµα της ταυτότητας του κτιρίου.
Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι δεν υπάρχουν
αυθαίρετες κατασκευές. Για τους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί για δεδοµένη χρήση καταστήµατος, για ορισµένο χρονικό
διάστηµα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων χρήσεων, η ισχύς της αντίστοιχης χρήσης ως καταστήµατος έχει διάρκεια την οριζόµενη
από την εν λόγω νοµοθεσία.
2) Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
ν. 4178/2013 (Α’ 174), στην οποία θα αποτυπώνονται τα καθαρά
εµβαδά (τετραγωνικά µέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και των
λοιπών βοηθητικών χώρων (π.χ. τουαλέτας, αποθήκης, εργαστηρίου κ.λπ.) συνοδευόµενη από τα ακόλουθα:
α) Θεωρηµένο Αντίγραφο της Άδειας Οικοδοµής του Κτιρίου,
β) κάτοψη του Καταστήµατος, το οποίο προορίζεται για φαρµακείο, υπογεγραµµένη από Ιδιώτη Μηχανικό, στην οποία θα
αποτυπώνονται τα καθαρά εµβαδά (τετραγωνικά µέτρα) των
χώρων κύριας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων, και
γ) τοµή του καταστήµατος, υπογεγραµµένη από Ιδιώτη Μηχανικό, όπου θα αποτυπώνεται το καθαρό ύψος του.
3) Αντίγραφο συµφωνητικού µισθώσεως από τον αιτούντα
φαρµακοποιό του καταστήµατος, όπου θα λειτουργήσει το φαρµακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρµόδιο
υποθηκοφυλακείο για τους ιδιοκτήτες φαρµακοποιούς.
4) Βεβαίωση της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το
κατάστηµα διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά µέσα.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1963/1991 καταργείται.
Άρθρο 219
Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Με απόφαση του Αρµόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των
συστεγαζόµενων φαρµακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση
στο ίδιο κατάστηµα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρµακείων εφόσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση
του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα η
λειτουργία νεοϊδρυόµενου φαρµακείου ή η µεταφορά φαρµακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση. Στην περίπτωση αυτή η
ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρµακείου µε τη λήψη άδειας
λειτουργίας και η πραγµατοποίηση της µεταφοράς πρέπει να
γίνει σε χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερών, αν δε παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η µεταφορά
δεν αποτελούν κώλυµα για την έγκριση της αιτούµενης συστεγάσεως. Οµοίως µπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρµακείων
υπό ίδρυση µε λειτουργούντα φαρµακεία, καθώς και λειτουργούντων φαρµακείων µεταξύ τους.

Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστηµα φαρµακαποθηκών υπό ίδρυση ή λειτουργουσών και υπό ίδρυση φαρµακαποθηκών ή και λειτουργουσών µεταξύ τους.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 220
Θέµατα Υπουργείων Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
1. Από την 1.1.2015 οι τοµείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας
του και τη γενικότερη νοµοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Στην παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως
ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις δ’ και ε’ αναριθµουµένων των
περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’ σε στ’, ζ’, η’ και θ’ αντίστοιχα, ως
εξής:
«δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων που προτείνεται
από την ΠΟΑΞΙΑ, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης και
την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται
από τη δευτεροβάθµια οργάνωση του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας Πόλεων και από το Αρχηγείο
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και ε’ όπως αναφέρονται στην παρ.
4 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις στ’και ζ’. Οι τοµείς του κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού
Ιδρυµάτων
Εµπορικού
Ναυτικού
(Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) δύνανται, µέχρι 31.12.2014, µετά από σύµφωνη
γνώµη των αντιπροσωπευτικοτέρων οργανώσεων των κλάδων
ασφαλισµένων και µετά από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης,
να µετατρέπονται αυτοδίκαια σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στα
άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’160), µη εφαµοζοµένων στην
περίπτωση αυτή των ανωτέρω εδαφίων της παρούσας παραγράφου.»
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µέχρι την 31.10.2014, µετά από σύµφωνη
γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιµότητας ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ετησίων ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση, για το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και
Λογαριασµούς των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Αεροπορίας και
Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους. Το αρµόδιο Διοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζει την προσαρµογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως µηδενικό έλλειµµα στα ταµεία.
Μέχρι την 30ή Νοεµβρίου κάθε έτους το αρµόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρµογή της προσαρµογής για το επόµενο οικονοµικό
έτος σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση µη εφαρµογής το Διοικητικό Συµβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την έναρξη εκάστου έτους
εφαρµογής.
3. Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης
και Κεντρικής Διοίκησης ή Δηµοσίου ή Κράτους, που χορηγούν
εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται µε τις διατάξεις
του άρθρου 14, παράγραφος 1, περίπτωση β’ και περίπτωση στ’
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου
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Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής, κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό
της Βουλής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’50), καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β’313), όπως κάθε φορά
ισχύουν. Ειδικά για τα χορηγούµενα εφάπαξ από τους λογαριασµούς των Ταµείων Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου
Πρόνοιας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και Τ.Α.Λ.Σ. η υπουργική απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου ενσωµατώνει ρήτρα διασφάλισης του
αξιόµαχου των Σωµάτων αυτών µετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει για αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που υποβάλλονται
από την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή. Σε περίπτωση µη
εφαρµογής των οριζοµένων στα προηγούµενα εδάφια το αρµόδιο όργανο διοίκησης παύεται εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρµογής.
Οι φορείς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,
δύνανται µέχρι 31.12.2014 µετά από σύµφωνη γνώµη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισµένων
και µετά από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης, να µετατρέπονται αυτοδίκαια σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8
του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
4. Από την 1.1.2015 τα έσοδα υπέρ φορέων-τοµέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του β.δ. 1049/1949 (Α’195) και της
περίπτωσης 15β της παρ.1 του άρθρου 150 του ν. 3655/2008
(Α’58), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 περίπτωση στ’ του ν. 663/1977 (Α’215), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 24 παρ. 2 περ. στ’ του ν. 2145/1993 (Α’88) και τις διατάξεις
του άρθρου 4 παρ. 5 του β. δ. 22/9/1956 (Α’209), καταργούνται.
5. Στο τέλος της υποπαραγράφου ΙΑ.2 περίπτωση 3Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85/2014) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Το αρµόδιο Διοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζει την προσαρµογή
των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως µηδενικό έλλειµµα στα ταµεία. Μέχρι την 30η Νοεµβρίου κάθε
έτους το αρµόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρµογή της προσαρµογής για το επόµενο οικονοµικό έτος και σε περίπτωση µη
εφαρµογής το Διοικητικό Συµβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός
προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την έναρξη εκάστου έτους
εφαρµογής.»
6. Οι κλάδοι και τοµείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν
ενταχθεί στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να µετατρέπονται µέχρι 30.6.2015 µετά από σύµφωνη
γνώµη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων
ασφαλισµένων και µετά από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης,
σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής
Κυβέρνησης σύµφωνα µε τον ορισµό του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασµών, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8 του
ν. 3029/2002, άλλως από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής
ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελµατιών. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα τα σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας.
Για τους προαναφερόµενους τοµείς και κλάδους, καθώς και
για τα αναφερόµενα ταµεία και τοµείς της παραγράφου 1 του
παρόντος, που µετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραµένει σταθερό ή µειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση χρηµατοδότηση ή παροχή εγγυήσεων
από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες µη ανταποδοτικές πηγές,
πέραν των δικών τους πόρων.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 221
Κοινή υπουργική απόφαση καθορισµού τελών
περιβαλλοντικής αδειοδότησης
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Η παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται το ύψος
των ανταποδοτικών τελών της παραγράφου 3, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την κατηγορία και
υποκατηγορία στην οποία κατατάχθηκε το έργο ή η δραστηριότητα και το συνολικό προϋπολογισµό του προτεινόµενου έργου.»
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003
και άλλες διατάξεις
Άρθρο 222
Το άρθρο 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Υπόχρεοι σε δήλωση
1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων
τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:
α. Ο Πρωθυπουργός.
β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται
στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαµβάνουν κρατική χρηµατοδότηση.
γ. Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί.
δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.
ε. Όσοι διαχειρίζονται τα οικονοµικά των πολιτικών κοµµάτων
της περίπτωσης β’.
στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραµµατείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι υπάλληλοι ή σύµβουλοι ειδικών
θέσεων και οι µετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται
από µονοµελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο.
ζ. Ο διοικητής και οι υποδιοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
η. Οι Γενικοί Γραµµατείς των αποκεντρωµένων διοικήσεων, οι
Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα µέλη
των περιφερειακών συµβουλίων, καθώς και οι προϊστάµενοι των
γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των περιφερειών.
θ. Οι Δήµαρχοι, οι Αντιδήµαρχοι, οι Πρόεδροι και τα µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά, των επιτροπών των Δήµων, οι Πρόεδροι και τα µέλη, των δηµοτικών συµβουλίων, οι Πρόεδροι, οι
διευθύνοντες σύµβουλοι και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων
και οι Γενικοί Διευθυντές των δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των αµιγών ή µεικτών δηµοτικών επιχειρήσεων
των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσµων δήµων, καθώς και οι
προϊστάµενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των
Δήµων.
ι. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές,
τα εκτελεστικά µέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι
και οι Γενικοί Διευθυντές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
δηµοσίων επιχειρήσεων, δηµοσίων οργανισµών, καθώς και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική
πράξη ή ως µέτοχος.
ια. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη όλων
των επιτροπών διαγωνισµών προµηθειών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και των
ενόπλων δυνάµεων, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, των δηµόσιων επιχειρήσεων και των
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δηµόσιων οργανισµών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν
πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισµό, καθώς επίσης
ο Γενικός Διευθυντής και Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προµηθειών και οι κατέχοντες θέσεις προϊσταµένων
οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών µονάδων προµηθειών στο Δηµόσιο και στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους
δηµόσιους οργανισµούς. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη όλων των επιτροπών διαγωνισµού έργων των
ανωτέρω φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του ν.
1418/1984 (Α’ 23) και του π.δ. 609/1985 (Α’ 223), εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ.
ιβ. Οι Δικαστικοί και οι Εισαγγελικοί λειτουργοί και τα µέλη του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
ιγ. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, οι εντεταλµένοι σύµβουλοι
και οι διευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος.
ιδ. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διευθύνοντες σύµβουλοι,
οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά µέλη Δ.Σ. και οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών, καθώς και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
ιε. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στην εταιρία αυτή σύµφωνα µε τον
εκάστοτε ισχύοντα οργανισµό της ή σύµφωνα µε απόφαση του
Διοικητικού της Συµβουλίου.
ιστ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των ελεγχόµενων από της Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ
(ΕΧΑΕ) ανωνύµων εταιριών και οι κατέχοντες διευθυντική θέση
στις εταιρίες αυτές σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισµό της εταιρίας ή σύµφωνα µε απόφαση του Διοικητικού της
Συµβουλίου.
ιζ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου κάθε άλλου φορέα οργανωµένης χρηµατιστηριακής
αγοράς που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και οι κατέχοντες
διευθυντική θέση σε αυτόν σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα
κανονισµό του ή σύµφωνα µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου.
ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και τα εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων
και ενηµέρωσης κάθε µορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκµετάλλευση τηλεοπτικών σταθµών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε µορφής
συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ραδιοφωνικών σταθµών, όπως και των βασικών µετόχων αυτών.
ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και τα εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων
και ενηµέρωσης κάθε µορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που εκµεταλλεύονται διαδικτυακά ενηµερωτικά µέσα ή εκδίδουν ηµερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας,
όπως και των βασικών µετόχων αυτών.
κ. Οι δηµοσιογράφοι µέλη των οικείων ενώσεων συντακτών,
καθώς και όσοι παρέχουν δηµοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά µέσα ενηµέρωσης µε σύµβαση εργασίας ή έργου.
κα. Οι ιατροί Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), στα στρατιωτικά νοσοκοµεία, σε
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, κλινικές και εργαστήρια, καθώς και
στο Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).
κβ. Οι πρόεδροι, τα µέλη και οι προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης όλων των
Ανεξάρτητων Αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των ανεξάρτητων
διοικητικών και ρυθµιστικών Αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισµού, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης και οι βοηθοί του.
κγ. Οι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, διευθυντές κλάδων του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, των Γενικών Επιτελείων Στρατού,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ναυτικού και Αεροπορίας, οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής
Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
κδ. Οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
κε. Το αστυνοµικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία, καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
κστ. Το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου.
κζ. Το προσωπικό της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
κη. Οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί φρουροί των
καταστηµάτων κράτησης.
κθ. Οι προϊστάµενοι των Δασαρχείων και των Δασονοµείων.
λ. Τα µέλη όλων των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του
Δηµοσίου, οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων οποιασδήποτε
Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών
Υποθέσεων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’
βαθµού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν
οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα.
λα. Οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Οικονοµικών, οι
Προϊστάµενοι Διευθύνσεων των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.),των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων
(Δ.Ε.Κ.) του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Ελέγχου και
όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Τµήµατα Έλεγχου των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και όλοι οι υπάλληλοι που ασκούν
ελεγκτικά καθήκοντα και υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, ο
Προϊστάµενος Διεύθυνσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων των Τελωνείων, οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Γενικών Θεµάτων και Τελωνειακών
Διαδικασιών των Τελωνείων, όλοι οι υπάλληλοι των Τελωνείων
που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων
και Τµηµάτων, καθώς και οι υπάλληλοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και της Διεύθυνσης Παρακολούθησης
και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ). καθώς και
οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων των Κτηµατικών Υπηρεσιών του Δηµοσίου.
λβ. Οι Προϊστάµενοι των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Ειδικών
Υποθέσεων του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
(ΣΔΟΕ), οι Προϊστάµενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων και
Τµηµάτων ελέγχου-δράσης αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι –
ελεγκτές που υπηρετούν στις παραπάνω υπηρεσίες.
λγ. Οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών µονάδων
δόµησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
λδ. Το προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύµβουλοι ή διαχειριστές των εταιριών του ιδιωτικού τοµέα
που µετέχουν σε τέτοιου είδους συµπράξεις.
λε. Ο Πρόεδρος και τα µέλη ΔΣ Αθλητικών Οµοσπονδιών και
τα πρόσωπα που είναι µέλη Διοίκησης Αθλητικών Ανωνύµων
Εταιριών (Α.Α.Ε.) ή Τµηµάτων Αµειβόµενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή
τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι µέτοχοι Α.Α.Ε. µε
συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο του 1% του µετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συµµετοχής ανήκει σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρία, η υποχρέωση
υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τον πρόεδρο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αυτών.
λστ. Οι αξιολογηµένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθληµάτων επαγγελµατικού αθλητισµού
και όσοι µετέχουν στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας, καθώς και ο Πρόεδρος, τα µέλη της Επιτροπής Επαγγελ-
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µατικού Αθλητισµού και οι αναπληρωτές αυτών.
λζ. Οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύµβουλοι, οι εντεταλµένοι
σύµβουλοι και Γενικοί Διευθυντές των αναφερόµενων στις περιπτώσεις ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(ΦΕΚ 280 Α') όπως αυτές ισχύουν, νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, εφόσον τα νοµικά αυτά πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης µελετών δηµόσιων έργων.
λη. Οι Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιων Έργων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ως και οι σύµφωνα µε τα άρθρα 28 του π.δ. 609/1985 (Α’ 223) και 15 του ν.
716/1977 (Α’ 205) ασκούντες καθήκοντα επιβλεπόντων µηχανικών δηµόσιων έργων και µελετών δηµοσίων έργων. Οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
εφόσον κατά το νόµο ή τον οργανισµό του οικείου Υπουργείου
ή του νοµικού προσώπου έχουν αρµοδιότητες σχετικές µε την
ανάθεση δηµόσιων έργων ή µελετών δηµόσιων έργων ή ασκούν
καθήκοντα επιβλεπόντων µηχανικών δηµόσιων έργων ή µελετών.
λθ. Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα εκτελεστικά µέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, καθώς
και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη µόνιµη κατοικία τους
στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον το αντικείµενό τους υπερβαίνει τα αναφερόµενα
στην περίπτωση ια’ ποσά ανά περίπτωση.
λι. Τα µέλη και οι εισηγητές των γνωµοδοτικών επιτροπών, τα
µέλη των οργάνων ελέγχου τα επιφορτισµένα µε την εκταµίευση
των ενισχύσεων όργανα, τα µέλη των οργάνων αξιολόγησης και
εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και
εκταµίευσης των παρεχόµενων ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
µ. Οι προϊστάµενοι των Διευθύνσεων Αλλοδαπών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
µα. Τα µέλη των Επιτροπών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών.
µβ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της
Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι Διευθυντές και οι Αναπληρωτές
Διευθυντές των Επιχειρησιακών Μονάδων. Τα µέλη του Μητρώου
Αξιολογητών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν συµµετάσχει σε αξιολογήσεις, Γνωµοδοτικές Επιτροπές και Επιτροπές Προσφυγών Δράσεων
Κρατικών Ενισχύσεων, οι Πρόεδροι και τα Μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών κάθε βαθµού, καθώς και Επιτροπών Προσφυγών έργων Δηµοσίου Τοµέα, οι Πρόεδροι και τα Μέλη των
επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων Δηµοσίου
Τοµέα, οι Υπεύθυνοι Έργων Δηµοσίου Τοµέα και Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Οι Προϊστάµενοι, οι αναπληρωτές Προϊστάµενοι και οι Προϊστάµενοι Μονάδων όλων των Ειδικών Υπηρεσιών
και των λοιπών φορέων που ασκούν καθήκοντα ή και αρµοδιότητες διαχείρισης, εφαρµογής, συντονισµού και ελέγχου, στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων της Προγραµµατικής
Περιόδου 2007 - 2013 και 2014 - 2020.
µγ. Οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
µδ. Οι προϊστάµενοι Διευθύνσεων των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
µε. Ο πρόεδρος, τα µέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
µστ. Ο πρόεδρος και οι διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που επιχορηγούνται από το κράτος.
µζ. Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ),
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) και του Οργανισµού Πληρωµών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής µορφής
ή χορήγησης αδειών κάθε µορφής και οι προϊστάµενοι των παραπάνω υπηρεσιών.
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µη. Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση
υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νόµου.
2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την απόκτηση της
ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα µετέπειτα έτη, η δήλωση
υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστηµα της θητείας, της
άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας
των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους
των περιπτώσεων α’ έως ε’ της παραγράφου 1 για τρία (3) έτη,
µετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3)
µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
3. Το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, στα αρµόδια όργανα ελέγχου κατάλογος των ελεγχόµενων προσώπων. Ο κατάλογος συντάσσεται από τον Πρόεδρο
της Βουλής για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α’ έως και ε’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και από
τον αρµόδιο Υπουργό, τον γενικό γραµµατέα αποκεντρωµένης
διοίκησης ή το όργανο διοίκησης του νοµικού προσώπου για τα
πρόσωπα που υπάγονται στο φορέα αυτόν ή από τον οποίο εποπτεύονται και σε κάθε άλλη περίπτωση από τα όργανα διοίκησης
του οικείου φορέα. Το αρµόδιο όργανο ελέγχου µπορεί να ζητά
από οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέα ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο
που διαθέτει στοιχεία για πρόσωπα που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, κατάλογο των οικείων προσώπων.
4. Αµφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου επιλύονται µε πράξη των κατά περίπτωση αρµοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή
σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου ή των οργάνων, που είναι
αρµόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούµενη παράγραφο,
του παρόντος άρθρου, κατάσταση υπόχρεων.»
Άρθρο 223
Το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
Περιεχόµενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
1. α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτοµερώς, τα υφιστάµενα κατά τις 31 Δεκεµβρίου του προηγούµενου
έτους περιουσιακά στοιχεία στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή. Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαµβάνει τα υφιστάµενα κατά το
χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.
Ως περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται, ιδίως:
i. Τα έσοδα, από κάθε πηγή.
ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά,
µε ακριβή προσδιορισµό τους.
iii. Οι µετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα οµόλογα και οµολογίες κάθε είδους, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα κάθε είδους.
iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια και
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και τα κάθε είδους χρηµατιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συµµετοχές σε κεφάλαια
επιχειρηµατικών ή επενδυτικών συµµετοχών (funds) και καταπιστεύµατα (trusts).
v. Τα πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα
κάθε χρήσης οχήµατα.
vi. Η συµµετοχή σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.
β. i. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή
επαύξησης υφιστάµενου, στη δήλωση περιλαµβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε
περίπτωση εκποίησης µνηµονεύεται το εισπραχθέν τίµηµα.
ii. Στη δήλωση αναφέρονται τα προσωπικά, υπηρεσιακά και
φορολογικά στοιχεία των υπόχρεων. Οι υπόχρεοι προσκοµίζουν
στο αρµόδιο όργανο ελέγχου αντίγραφα των οικείων παραστατικών εφόσον τους ζητηθεί.
γ. Μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια δήλωση τους οι
υπόχρεοι δηλώνουν µόνον τις µεταβολές που επήλθαν στην πε-
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ριουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστηµα που αφορά
η δήλωση.
Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται
από τον ίδιο, για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγό
του, για τα δικά της στοιχεία, και από αµφότερους τους συζύγους, για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους. Η
δήλωση συνοδεύεται από αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης
του υπόχρεου για το προηγούµενο έτος και αντίγραφο του τελευταίου Εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρµόδια ΔΟΥ.
δ. Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον
Πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 3Α αντίγραφο κάθε συµβολαιογραφικού εγγράφου, που συντάσσεται από αυτούς, µε το
οποίο αναλαµβάνεται η υποχρέωση ή µεταβιβάζεται από ή προς
δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωµα. Το
αυτό ισχύει και για την αποδοχή κληρονοµίας.
2. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης συντάσσονται σε
ειδικό έντυπο, το περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται, για µεν
τους υπόχρεους των περιπτώσεων του άρθρου 3 παράγραφος
1 περίπτωση α’ µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής και για
τους άλλους υπόχρεους, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με όµοιες αποφάσεις, µπορεί να ορίζεται ότι η δήλωση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω ενιαίας ειδικής εφαρµογής,
οπότε προσδιορίζεται ο κατά περίπτωση υπεύθυνος διαχείρισης
και καθορίζεται κάθε αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια, οι αναγκαίες διασφαλίσεις για τα πρόσωπα και τους όρους πρόσβασης
στα στοιχεία τους και τυχόν ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα.
Οι δηλώσεις υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδοµένων, µετά την οποία πρέπει να προκύπτει ευκρινώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και η
αξία τους ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η
χρονολογία κτήσης. Για την επεξεργασία λαµβάνεται υπόψη,
εφόσον είναι διαθέσιµη, η αξία κτήσης.
3. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των
περιπτώσεων α’ έως ε’ του άρθρου 1 παράγραφος 1, καθώς και
των Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των
Περιφερειαρχών και των Δηµάρχων, υπόκεινται σε δηµοσιοποίηση στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής µε µέριµνα του Προέδρου
της Επιτροπής του άρθρου 3A, ο οποίος καθορίζει το αντικείµενο
της δηµοσιοποίησης και ιδίως τη µορφή, τον τύπο, τα προς δηµοσίευση συγκεντρωτικά ή µη στοιχεία, τη χρονική διάρκεια της
ανάρτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Από τη δηµοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση εκείνα τα στοιχεία
που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία
του δηλούντος και της οικογένειας του (όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθµοί κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων, φορολογικά
στοιχεία κ.λπ.). Η δηµοσίευση των δηµοσιοποιούµενων στοιχείων
στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δηµοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόµενό τους. Σε κάθε
περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δηµοσιοποίηση ονοµαστικών στοιχείων. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής τιµωρείται πέραν της προβλεπόµενης ποινής φυλάκισης από το
άρθρο 7 παράγραφος 2 και µε χρηµατική ποινή από 5.000 µέχρι
100.000 ευρώ.
4. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης µπορούν να συµπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορµήτως προ της έναρξης ελέγχου της δήλωσης από το αρµόδιο όργανο ελέγχου.»
Άρθρο 224
Το άρθρο 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Όργανα και διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης
1. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποβάλλονται και
ελέγχονται ως ακολούθως:
α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως

και κδ’, κζ’, λα’ έως και µγ’, µε’, µστ’ και µζ’ στην Επιτροπή του
άρθρου 3A,
β) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις λ’ και µδ’
στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης,
γ) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις κε’, κη’
και κθ’ στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
της Ελληνικής Αστυνοµίας εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από την
οικεία υπηρεσία,
δ) των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση κστ’ σε
εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, ο
οποίος ορίζεται από τον Προϊστάµενο της οικείας Εισαγγελίας,
και επικουρείται προς τούτο από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
2. Ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη διαπίστωση του
αληθούς περιεχοµένου για τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Για τα µετέπειτα έτη ο έλεγχος,
πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης, περιλαµβάνει, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση, εάν η
απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάµενων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων,
σε συνδυασµό µε τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. Η δήλωση δεν θεωρείται ανακριβής ή ελλιπής
σε περίπτωση επουσιώδους ανακρίβειας ή έλλειψης ή εφόσον,
ύστερα από πρόσκληση του οργάνου ελέγχου, αποδεικνύεται η
νοµιµότητα της πηγής προέλευσης του ανακριβώς δηλωθέντος
στοιχείου.
3. Σε περιπτώσεις δειγµατοληπτικού ή στοχευµένου ελέγχου,
το αρµόδιο όργανο ελέγχου λαµβάνει υπόψη του και τεχνικές
ανάλυσης επικινδυνότητας µε τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων. Το όργανο ελέγχου µπορεί να καταρτίζει πρόγραµµα συνοπτικών ή/ και ειδικών - θεµατικών ελέγχων, δίχως να θίγεται η
δυνατότητα επέκτασής τους σε τακτικούς (κατά την παράγραφο
2 εδάφια α’ και β’εφόσον συντρέξει προς τούτο περίσταση).
4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου µπορεί
να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να
προσκοµίσουν συµπληρωµατικά παραστατικά στοιχεία, εντός
προθεσµίας, η οποία µπορεί να παραταθεί.
5. Τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του ν. 3691/2008 πρόσωπα
έχουν υποχρέωση να ενηµερώνουν αµελλητί τα αρµόδια όργανα ελέγχου της παραγράφου 1, όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να
διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων των ελεγχόµενων που
απορρέουν από τον παρόντα νόµο ή τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού υπουργικές αποφάσεις.
Άρθρο 225
Μετά το άρθρο 3 του ν. 3213/2003 προστίθεται άρθρο 3A ως
ακολούθως:
«Άρθρο 3Α
Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης
1. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των αναφεροµένων στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προσώπων ανατίθεται σε επιτροπή ελέγχου, η οποία ενεργεί ως
ειδικό όργανο. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική
και οικονοµική αυτοτέλεια και αποτελείται από επτά (7) µέλη µε
ισάριθµους αναπληρωτές. Η έδρα της καθορίζεται µε απόφαση
του Προέδρου της Βουλής.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) Αντιπρόεδρο της Βουλής, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του, που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
β) τον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του, εκ των Ε’, ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρων, ο οποίος ορίζεται
µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής,
γ) Αρεοπαγίτη ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του, και
δ) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό µέλος, µε
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση των Ανωτάτων
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Δικαστικών Συµβουλίων των οικείων δικαστηρίων µετά από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων,
ε) Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό µέλος,
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή
της, µετά από ερώτηµα του Προέδρου της Βουλής.
στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή
του.
ζ) Τον Πρόεδρο της Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του.
Οι δικαστές τακτικά µέλη της Επιτροπής είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης και απολαµβάνουν, µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προσωπικής
και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος που υπηρετεί
στην υπηρεσία της παραγράφου 4 µε απόφαση του Προέδρου
της Επιτροπής.
Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζηµίωση
των µελών που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και του Γραµµατέα της Επιτροπής, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται από την παρ. 2 του
άρθρου 21 του ν. 4024/ 2011 (Α’ 226). Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής και της υπηρεσίας της παραγράφου 4
εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Βουλής υπό ίδιο φορέα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κύριος διατάκτης των οικείων
δαπανών. Θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθµίζονται µε ειδικό
κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την
Επιτροπή και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.
3. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της
Βουλής. Οι δικαστές µέλη της Επιτροπής ορίζονται για θητεία
δύο (2) ετών, που δύναται να ανανεωθεί έως δύο (2) ακόµη έτη.
Κατά την πρώτη εφαρµογή, ο Αρεοπαγίτης τακτικό µέλος και ο
αναπληρωτής του ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών. Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση γενικών βουλευτικών εκλογών, η
Επιτροπή ανασυγκροτείται ως προς τα κοινοβουλευτικά µέλη
εντός µηνός από την εκλογή του Προεδρείου της νέας Βουλής.
Τυχόν προαγωγή των δικαστών µελών δεν επηρεάζει τη συµµετοχή τους. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης τακτικού µέλους, ο
αναπληρωτής ασκεί τα καθήκοντα του τακτικού µέλους έως τον
ορισµό νέου τακτικού µέλους.
4. Την Επιτροπή υποστηρίζει ειδική υπηρεσία επιπέδου διεύθυνσης υπαγόµενη στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Με απόφαση
του Προέδρου της Βουλής καθορίζεται η διάρθρωσή της και το
επιστηµονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που το στελεχώνει, οι θέσεις, ο αριθµός και οι αρµοδιότητες. Οι θέσεις τους
πληρούνται και µε αποσπάσεις από το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες
διενεργούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 4024/ 2011, µε
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ύστερα από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και, στην τελευταία περίπτωση, του Διοικητή της Τραπέζης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι τριετής,
µπορεί να ανανεώνεται για ισάριθµα χρονικά διαστήµατα, και
είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου.
Οι υπηρετούντες λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών και επιδοµάτων της οργανικής τους θέσης που δεν συνδέονται άµεσα
µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.
5. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε θέµα που
αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου
και της ειδικής υπηρεσίας.»
Άρθρο 226
Μετά το άρθρο 3A του ν. 3213/2003 προστίθεται άρθρο 3B,
ως ακολούθως:
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«Άρθρο 3B
Λειτουργία της Επιτροπής
1. Στο πλαίσιο του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, η Επιτροπή του άρθρου 3A µπορεί να ζητά από τα
υπόχρεα πρόσωπα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για
την εκπλήρωση των καθηκόντων της, στις οποίες περιλαµβάνονται και οµαδοποιηµένες πληροφορίες που αφορούν ορισµένες
κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων φυσικών ή νοµικών
προσώπων ή οντοτήτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις τους, τις ιδιωτικές και τις παντός είδους
εισφορές ή προσφορές. Η Επιτροπή αξιολογεί και διερευνά τις
πληροφορίες που διαβιβάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιέρχονται σε αυτήν σχετικά µε την υποβολή των δηλώσεων, τις
ανακρίβειες ή ελλείψεις αυτών. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε
κάθε µορφής αρχείο δηµόσιας αρχής, υπηρεσίας ή Οργανισµού
που τηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα, καθώς και στο σύστηµα
«Τειρεσίας» και µπορεί να ζητά, στο πλαίσιο των ελέγχων και των
ερευνών, τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους
από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές
αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισµούς οποιασδήποτε µορφής, υποχρεουµένων όλων στην άµεση παροχή των ανωτέρω στοιχείων,
ενηµερώνουν δε τις αρµόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς
συνεργασίας ή µη συµµόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις
τους, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Έναντι της Επιτροπής δεν
ισχύει, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών της, οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηµατιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελµατικό
απόρρητο, µε την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της από
επίκουρο Εισαγγελέα Διαφθοράς του
ν. 4139/2013,
τον οποίο προτείνει ο Εισαγγελέας Διαφθοράς µετά από αίτηµα
της Επιτροπής.
2. Η Επιτροπή ελέγχει όλες τις δηλώσεις των προσώπων των
κατηγοριών α’ έως και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, των
Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των περιφερειαρχών και των δηµάρχων των πόλεων άνω των 50.000 κατοίκων και διενεργεί δειγµατοληπτικούς ή στοχευµένους
ελέγχους για τις υπόλοιπες κατηγορίες της αρµοδιότητάς της,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3. Κατά την επιλογή
του δείγµατος, η Επιτροπή µπορεί να αποδίδει προτεραιότητα
σε ειδικότερες υποκατηγορίες προσώπων µε βάση τεχνικές ανάλυσης επικινδυνότητας.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή µπορεί
να αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή οικονοµικής πραγµατογνωµοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς επιστήµονες, οι οποίοι εξετάζουν λεπτοµερώς
τα στοιχεία των δηλώσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών
και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της. Προς τον ίδιο σκοπό,
η Επιτροπή µπορεί να ζητά τη συνδροµή οποιασδήποτε δηµόσιας ελεγκτικής αρχής προσδιορίζοντας το αντικείµενό της.
4. Με το πέρας κάθε ελέγχου, η Επιτροπή αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να διαβιβαστεί µε αιτιολογηµένο και εµπεριστατωµένο πόρισµά της στον αρµόδιο
Εισαγγελέα, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται βάσιµα και επαρκή.
Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισµού, το πόρισµα αποστέλλεται και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εφόσον κρίνεται ανάγκη διερεύνησης επί θεµάτων
φορολογικής ή άλλης αρχής ή υπηρεσίας, το πόρισµα αποστέλλεται και σε αυτές. Σε περίπτωση υποθέσεως που τέθηκε στο αρχείο, αυτή δύναται να ανασυρθεί µόνο όταν γίνεται επίκληση ή
αναφαίνονται νέα πραγµατικά στοιχεία που δικαιολογούν την
επανεξέταση ή καθίσταται αναγκαίος ο συσχετισµός της υποθέσεως µε άλλη έρευνα της Επιτροπής.
5. Η διαδικασία ελέγχου είναι εµπιστευτική. Κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος, τα Μέλη, το προσωπικό της
Επιτροπής, καθώς και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 έχουν
υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας και της
αµεροληψίας και να απέχουν από την εξέταση υποθέσεων για
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τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συµφερόντων ή στις
οποίες εµπλέκονται πρόσωπα συγγενικά ή οικεία. Έχουν καθήκον να τηρούν εχεµύθεια για πληροφορίες των οποίων λαµβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η
υποχρέωση αυτή διατηρείται και µετά από την αποχώρησή τους
από την Επιτροπή ή την εκετέλεση των καθηκόντων τους όσον
αφορά τα πρόσωπα της παραγράφου 3. Οι παραβαίνοντες το
ανωτέρω καθήκον εχεµύθειας τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
6. Όποιος παρεµποδίζει, µε οποιονδήποτε τρόπο, το ελεγκτικό
έργο και ιδίως αρνείται την παροχή στοιχείων στην Επιτροπή ή
στους ορκωτούς ελεγκτές τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
7. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο
θέµα που αφορά στο αντικείµενο, στη διαδικασία ελέγχου,
καθώς επίσης στην οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής
για την εξέλεγξη των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των
ανωτέρω προσώπων.»
Άρθρο 227
Το άρθρο 6 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης
1. Υπόχρεος σε δήλωση που παραλείπει να υποβάλει δήλωση
ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση τιµωρείται µε φυλάκιση
και µε χρηµατική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Σε
περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκηµα µε σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούµενος
της ιδιότητάς του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2)
ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
2. Ο υπαίτιος του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και µε
χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόµενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα
οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά
το ποσό των τριακοσίων (300.000) χιλιάδων ευρώ, ανεξαρτήτως
αν η απόκρυψη επιχειρείται µε τη µη υποβολή δήλωσης ή την
υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.
3. Αν οι πράξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 τελέστηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται χρηµατική ποινή. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα όλες τις
περιστάσεις, µπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιµώρητες.
4. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συµπράττει στην υποβολή
ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική
ποινή.
5. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 που παραβιάζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του
παρόντος τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών.»
Άρθρο 228
Το άρθρο 12 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 12
Καταλογισµός
Σε βάρος του ελεγχόµενου καταλογίζεται χρηµατικό ποσό
µέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήµατος, το οποίο απέκτησε
ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή το ανήλικο τέκνο του, εφόσον η προέλευση του περιουσιακού οφέλους δεν δικαιολογείται. Ο καταλογισµός γίνεται υπέρ του Δηµοσίου από το αρµόδιο τµήµα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο
καταλογισµός αποκλείεται εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει δη-

µευθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 9.»
Άρθρο 229
Δήλωση οικονοµικών συµφερόντων
1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το
ν. 3213/2003, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν, στην
ίδια προθεσµία, δήλωση οικονοµικών συµφερόντων των ιδίων και
των συζύγων τους, η οποία περιλαµβάνει:
α) τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες,
β) τη συµµετοχή τους στη διοίκηση πάσης φύσεως νοµικών
προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και µη κυβερνητικών οργανώσεων,
γ) οποιαδήποτε αµειβόµενη τακτική δραστηριότητα που αναλαµβάνουν παράλληλα, µε την άσκηση των καθηκόντων τους είτε
ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούµενοι,
δ) οποιαδήποτε αµειβόµενη περιστασιακή δραστηριότητα (περιλαµβανοµένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συµβουλών) που αναλαµβάνουν
παράλληλα µε την άσκηση των καθηκόντων τους, εάν η συνολική
αµοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά ηµερολογιακό έτος,
ε) τη συµµετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, όταν αυτή η συµµετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δηµόσια πολιτική ή όταν
δίνει στον υπόχρεο τη δυνατότητα σηµαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύµπραξης,
στ) για την περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή
δηµόσια θέση, οποιαδήποτε οικονοµική υποστήριξη από τρίτους,
σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που χορηγείται σε συνάρτηση µε τη δηµόσια δραστηριότητά τους, µε ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ.
ζ) οποιαδήποτε συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα που
προκάλεσαν άµεση ή δυνητική σύγκρουση συµφερόντων σε
σχέση µε τα καθήκοντά τους. Ως σύγκρουση συµφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συµφέρον που θα µπορούσε να επηρεάσει αθέµιτα την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Σύγκρουση συµφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος µόνο ως µέλος
του γενικότερου κοινού ή µίας ευρύτερης κατηγορίας ατόµων.
2. Η δήλωση περιλαµβάνει τα συµφέροντα και δραστηριότητες
των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στο προηγούµενο της
υποβολής οικονοµικό έτος. Η δήλωση υπογράφεται χωριστά από
τον υπόχρεο ή τη σύζυγο για τα στοιχεία εκάστου.
3. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόµενο
του οποίου καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 3213/2003.
4. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κατά το νόµο δηµοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, µπορεί, υπό
τους ίδιους όρους, να δηµοσιοποιηθούν και στοιχεία των δηλώσεων οικονοµικών συµφερόντων.
Άρθρο 230
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κάθε διάταξη νόµου που αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 222 έως και 229 του νόµου αυτού καταργείται.
2. Ισχύουσες διατάξεις νόµου που περιέχουν παραποµπή σε
κατηγορίες υπόχρεων προσώπων του άρθρου 222 δεν θίγονται
και θεωρείται ότι η οικεία παραποµπή αφορά στην αντίστοιχη κατηγορία προσώπων, όπως αυτή αναριθµείται µε τον παρόντα
νόµο.
3. Το άρθρο 1 του ν. 4065/2012, όπως ισχύει, δεν θίγεται από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 231
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4249/2014 (Α’ 73)
και άλλες διατάξεις
1. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.4249/2014, µετά τη λέξη ιεραρχία προστίθενται οι λέξεις «αντί-
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στοιχη της στρατιωτικής».
2. Ο τίτλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ και το άρθρο 15 του ιδίου ως
άνω νόµου αντικαθίστανται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 15
Γενική διάρθρωση, έδρα, αποστολή
1. Η Ελληνική Αστυνοµία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι:
α. το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. οι κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται διοικητικά στο Αρχηγείο:
αα. οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών,
Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων
Βίας και Εγκληµατολογικών Ερευνών, οι οποίες εποπτεύονται και
ελέγχονται από τον Αρχηγό,
ββ. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών
Στόχων, η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας και η Διεύθυνση
Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων, οι οποίες εποπτεύονται και
ελέγχονται από τον Υπαρχηγό,
γγ. οι Διευθύνσεις Υγειονοµικού και Οικονοµικής Επιθεώρησης, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Προϊστάµενο Επιτελείου,
δδ. η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, η οποία
εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάµενο του Κλάδου
Ασφάλειας.
3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι η Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής, η Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης,
οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οι Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Περιφερειακές
Αστυνοµικές Διευθύνσεις υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνοµίας και εποπτεύονται, κατευθύνονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τους Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, κατά τοµέα ευθύνης.
4. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κράτους και αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία µε την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος
και παράλληλα την προϊσταµένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνοµία.
Το έργο του Αρχηγείου συνίσταται στη µέριµνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώµατος στο πλαίσιο της πολιτικής κατεύθυνσης του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και προς το σκοπό αυτόν προγραµµατίζει, σχεδιάζει, παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του
και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους.
5. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:
α. Κλάδο Τάξης,
β. Κλάδο Ασφάλειας,
γ. Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
δ. Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού,
ε. Κλάδο Οικονοµικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής.
6. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας λειτουργούν επίσης:
α. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.).
β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).
γ. Τα Γραφεία του Υπαρχηγού, του Προϊσταµένου Επιτελείου
και των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνοµίας.
7. Η διάρθρωση των Κλάδων του Αρχηγείου σε Διευθύνσεις
και των Διευθύνσεων σε Τµήµατα, καθώς επίσης η διάρθρωση
των λοιπών Υπηρεσιών του Αρχηγείου, των αυτοτελών κεντρικών
Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται µε το προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατ’
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εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόµου. Με διατάξεις του ιδίου προεδρικού διατάγµατος ρυθµίζονται και τα θέµατα έδρας, αντιστοιχίας, καθορισµού επιµέρους αρµοδιοτήτων Υπηρεσιών και οργάνων και γενικά όλα τα
συναφή µε την οργάνωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών
αυτών ζητήµατα.»
3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 22 του ιδίου νόµου, προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής.
«5. Ο εισαγγελικός λειτουργός της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 2265/1994 (Α’ 209), όπως η παράγραφος αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εποπτεύει και το έργο της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της που σχετίζονται µε τη συλλογή, επεξεργασία
και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης που ενεργείται στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων των Διευθύνσεων Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας εφαρµόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2713/1999
(Α’ 89), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του άρθρου
3 του ν. 2225/1994 (Α’ 121). Για την εφαρµογή των διατάξεων του
προηγούµενου εδαφίου όπου στο άρθρο 6 του ν.2713/1999 αναφέρεται ο εισαγγελικός λειτουργός του άρθρου 3 του νόµου
αυτού, νοείται ο εισαγγελικός λειτουργός της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»
4. Το άρθρο 30 του ιδίου νόµου αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και
Θεσσαλονίκης και Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις
1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι:
α. Η Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.).
β. Η Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.).
γ. Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις
(ΓΕ.Π.Α.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου
Αιγαίου, οι οποίες µε τη Γ.Α.Δ.Θ. συνθέτουν, ως προς τη χωροταξική τους διάταξη, τον «Τοµέα Βορείου Ελλάδος» και εποπτεύονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τον Γενικό
Επιθεωρητή Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος.
δ. Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις
(ΓΕ.Π.Α.Δ.) Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων Νήσων,
Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες µαζί µε τη
Γ.Α.Δ.Α. συνθέτουν, ως προς τη χωροταξική τους διάταξη, τον
«Τοµέα Νοτίου Ελλάδος» και εποπτεύονται, συντονίζονται και
ελέγχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας Νοτίου Ελλάδος.
2. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν ως αποστολή, µέσα στα όρια
της τοπικής τους δικαιοδοσίας, την άσκηση του συνόλου των
αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόµου.
3. Οι Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν, αντίστοιχα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και
συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις που υπάγονται σε αυτές. Οµοίως, οι Γενικές Περιφερειακές
Αστυνοµικές Διευθύνσεις συγκροτούνται από την επιτελική τους
Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις Αστυνοµίας Νοµών της περιφέρειάς τους. Οι Διευθύνσεις Αστυνοµίας Νοµών υπάγονται στις
Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις και ασκούν
µέσα στα όρια της εδαφικής τους δικαιοδοσίας το σύνολο των
αστυνοµικών αρµοδιοτήτων. Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Αστυνοµίας Νοµών
εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Περιφέρειας και οι Αστυνοµικές Διευθύνσεις Νοµών που λειτουργούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προς το σκοπό αποτελεσµατικότερης εκπλήρωσης της
αποστολής τους και αντιµετώπισης σοβαρών ή έκτακτων γεγο-
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νότων ή καταστάσεων δύναται, µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας κατόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών
Επιθεωρητών Αστυνοµίας, να συγκροτούνται Ειδικές Επιχειρησιακές Οµάδες, Αστυνοµικές Μονάδες και Κλιµάκια Υπηρεσιών,
όπως Κινητές Αστυνοµικές Μονάδες (K.A.M.), Οµάδες Πρόληψης
και Καταστολής του Εγκλήµατος (Ο.Π.Κ.Ε.), Οµάδες Δίκυκλης
Αστυνόµευσης (ΔΙ.ΑΣ.), Οµάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), Οµάδες Ειδικών Δράσεων
(Ο.Ε.Δ.), Ειδικές Οµάδων Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης
και Κλιµάκια Υπηρεσιών. Ειδικότερα ζητήµατα, που αφορούν στη
σύνθεση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισµό, την υπαγωγή, την επιχειρησιακή δράση και την εν γένει λειτουργία των Οµάδων, Μονάδων και Κλιµακίων αυτών ρυθµίζονται στο πλαίσιο της
διαταγής του προηγούµενου εδαφίου.
5. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου
Υπηρεσίες, η επιµέρους διάρθρωση και οι αρµοδιότητές τους
καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται κατ’
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόµου. Με διατάξεις του ιδίου προεδρικού διατάγµατος ρυθµίζονται και τα συναφή µε την οργάνωση και τη λειτουργία των
Υπηρεσιών αυτών ζητήµατα.»
5. Το άρθρο 35 του ιδίου νόµου αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Συντονισµός Υπηρεσιών, βαθµοί διοικούντων
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του
Σώµατος και κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία
και τη δράση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Στο πλαίσιο αυτό, σε σοβαρές
περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνοµίας, δύναται να διατάσσει την επιχειρησιακή
δραστηριοποίηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του Σώµατος και σε
περιοχές εκτός της τοπικής τους αρµοδιότητας.
2. Ο Υπαρχηγός είναι άµεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο
συνδράµει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και εποπτεύει,
συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες αρµοδιότητάς του.
3. Ο Προϊστάµενος Επιτελείου βοηθά τον Αρχηγό και τον
Υπαρχηγό του Σώµατος στην εκπλήρωση της αποστολής τους,
προΐσταται του Επιτελείου και εποπτεύει, συντονίζει, καθοδηγεί
και ελέγχει τους Κλάδους του Επιτελείου και τις αυτοτελείς Διευθύνεις των άρθρων 28 και 29 του παρόντος νόµου.
4. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος βοηθούν τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό του Σώµατος στην
εκτέλεση των καθηκόντων τους και εποπτεύουν, κατευθύνουν,
συντονίζουν και ελέγχουν, κατά λόγο αρµοδιότητας, τις περιφερειακές Υπηρεσίες των Τοµέων Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, όπως οι τοµείς αυτοί ορίζονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’
της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόµου.
5. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι διευθυντές ή προϊστάµενοι των αυτοτελών ή µη κεντρικών Υπηρεσιών
και οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάµενοι των περιφερειακών
Υπηρεσιών του Σώµατος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των
Υπηρεσιών τους, συντονίζοντας και ελέγχοντας στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους το έργο των υφισταµένων τους Υπηρεσιών
και του προσωπικού τους προς το σκοπό αποτελεσµατικής εκπλήρωσης της αποστολής τους.
6. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας φέρει το βαθµό του
Αντιστράτηγου Αστυνοµίας. Τον ίδιο βαθµό φέρουν ο Υπαρχηγός, ο Προϊστάµενος Επιτελείου και οι Γενικοί Επιθεωρητές
Αστυνοµίας. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος µετά τον Αρχηγό
Αντιστράτηγος Αστυνοµίας.
7. Οι Προϊστάµενοι των Κλάδων του Επιτελείου, οι Γενικοί
Αστυνοµικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης και ο Γενικός
Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήµων και
Ευπαθών Στόχων φέρουν το βαθµό του Υποστράτηγου Αστυνοµίας. Τον ίδιο βαθµό φέρουν οι µέχρι δύο τον αριθµό ανώτατοι
αξιωµατικοί, οι οποίοι τοποθετούνται ως βοηθοί του Προϊστάµενου Επιτελείου και είναι αρχαιότεροι των Προϊσταµένων των Κλά-
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8. Οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης,
οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, καθώς και ο
υγειονοµικός αξιωµατικός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονοµικού, φέρουν το βαθµό του Υποστράτηγου ή
του Ταξίαρχου Αστυνοµίας.
9. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και οι Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθµό του Ταξίαρχου Αστυνοµίας ή του
Αστυνοµικού Διευθυντή. Επίσης, το βαθµό του Ταξίαρχου Αστυνοµίας ή του Αστυνοµικού Διευθυντή φέρουν και οι αξιωµατικοί
που τοποθετούνται ως βοηθοί των Γενικών Αστυνοµικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Γενικών Περιφερειακών
Αστυνοµικών Διευθυντών και των Διευθυντών των Διευθύνσεων
Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε καθέναν από τους
µέχρι τρεις τον αριθµό βοηθούς των Γενικών Περιφερειακών
Αστυνοµικών Διευθυντών ανατίθενται, αντιστοίχως, καθήκοντα
συντονισµού, εποπτείας και ελέγχου των Υπηρεσιών της οικείας
Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής Διεύθυνσης σε θέµιατα
τάξης, ασφάλειας ή αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Ως
βοηθοί των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών τοποθετούνται αξιωµατικοί µε το βαθµό του Αστυνοµικού Διευθυντή ή Αστυνοµικού Υποδιευθυντή.
10. Διευθυντές, Προϊστάµενοι ή Τµηµατάρχες, κατά περίπτωση, των αυτοτελών ή µη Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης, καθώς και Τµηµατάρχες των Τµηµάτων των Διευθύνσεων
των Κλάδων του Επιτελείου τοποθετούνται Αστυνοµικοί Διευθυντές ή Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόµοι Α’.
11. Διοικητές ή Προϊστάµενοι τον Κεντρικών και Περιφερειακών, αυτοτελών ή µη, Υπηρεσιών επιπέδου Τµήµατος τοποθετούνται Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόµοι Α’ ή Αστυνόµοι
Β’ ή Υπαστυνόµοι Α’ και Β’. Διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου
Αστυνοµικού Σταθµού τοποθετούνται Υπαστυνόµοι Α’ και Β’ ή Ανθυπαστυνόµοι - Αρχιφύλακες.
12. Διευθυντές των Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Πολιτικού
Προσωπικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν τις
προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις. Στη
Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών µπορεί να τοποθετείται Διευθυντής και πολιτικός υπάλληλος. Σε θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό.
13. Οι ανώτατοι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας τοποθετούνται µε απόφαση του Αρχηγού του Σώµατος. Η τοποθέτηση των οµοιόβαθµων Προϊσταµένου Επιτελείου και Γενικών
Επιθεωρητών Αστυνοµίας πραγµατοποιείται ανεξαρτήτως της
σειράς αρχαιότητάς τους.»
6. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 36 του ιδίου νόµου
καταργούνται και οι παράγραφοι 6 και 7 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε παραγράφους 3 και 4, αντιστοίχως. Στους στίχους
5 και 3 των παραγράφων 3 και 4 όπως οι παράγραφοι αυτοί αναριθµούνται µε το προηγούµενο εδάφιο, µετά τη λέξη «Κλάδων»
διαγράφεται η λέξη «και».
7. Όπου στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ιδίου
νόµου αναφέρονται ως µέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Σ.Α.) ο Περιφερειακός Αστυνοµικός Διευθυντής και ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας,
νοείται εφεξής ο οικείος Γενικός Αστυνοµικός Διευθυντής ή Γ’
ενικός Περιφερειακός Αστυνοµικός Διευθυντής.
8. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 13 του ν. 2800/ 2000 (Α’
41), όπως οι παράγραφοι αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παρ.
1 του άρθρου 42 του ν. 4249/2014, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας συνιστάται και λειτουργεί Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:
α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ. Προϊστάµενο Επιτελείου,
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δ. Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνοµίας και
ε. Προϊστάµενους των Κλάδων του Επιτελείου, ως µέλη.»
«7. Το Συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία τουλάχιστον
τεσσάρων (4) µελών. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων
ή για σοβαρά θέµατα ασφάλειας, µπορεί να καλούνται και να
συµµετέχουν και οι οικείοι Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές ή Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές.»
9. Οι πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν από τα όργανα διοίκησης της Ελληνικής Αστυνοµίας και των Υπηρεσιών της, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, κατά το µεταβατικό
χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του ν. 4249/2014 µέχρι
την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 39 του ιδίου
νόµου και ρυθµίζει τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του προσωπικού της,
καθώς και των προβλεπόµενων στην παρ. 1 του άρθρου 40 του
νόµου αυτού κανονιστικών πράξεων, λογίζονται νόµιµες.
10. Οι µεταθέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του π.δ. 100/2003 (Α’94) και του π.δ.211/2005 (Α’
254), που εξετάστηκαν ή πραγµατοποιήθηκαν, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας είτε κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων, σε χρόνο µεταγενέστερο του προβλεπόµενου από τα ως
άνω προεδρικά διατάγµατα, λογίζεται ότι εξετάστηκαν ή πραγµατοποιήθηκαν, αντίστοιχα, εντός των οριζοµένων από τις οικείες διατάξεις προθεσµιών. Οι ενδιαφερόµενοι που δεν
υπέβαλαν αίτηση µετάθεσης, δύνανται να υποβάλουν αίτηση
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
11. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων µε τις οποίες
θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες
των Υπηρεσιών και των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες και τα όργανα της
Ελληνικής Αστυνοµίας εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.
12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 14, 16, 17, 18, 19 παρ. 1 έως και 11, 31, 32, 33, 34
και 37 του ν.4249/2014,
β. το π.δ.51/2014 (Α’ 86),
γ. κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 232
Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών
1α) Στο άρθρο 2 του ν. 3581/2007 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Όταν στις συµβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1
συµβάλλεται, ως µισθωτής, το Ελληνικό Δηµόσιο, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό, οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις του ως µισθωτή, βαρύνουν το φορέα ο οποίος στεγάζεται στο µίσθιο και,
εάν αυτό παραµένει κενό κατά την υπογραφή της σύµβασης, το
φορέα στον οποίο είχε µεταβιβαστεί η χρήση του ακινήτου πριν
από την υπογραφή αυτής και, εάν αυτός δεν υπάρχει, το φορέα
που ήταν κύριος του ακινήτου. Εάν το µίσθιο, κατά τη διάρκεια
της σύµβασης, είναι κενό και δεν υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας αυτής από το Ελληνικό Δηµόσιο, οι υποχρεώσεις του µισθωτή συνεχίζουν να βαρύνουν το φορέα, ο οποίος είχε
τελευταίος τη χρήση του ακινήτου. Εάν στο ίδιο µίσθιο στεγάζονται περισσότεροι φορείς, οι υποχρεώσεις επιµερίζονται κατ'
αναλογία της χρήσης αυτού από τους εν λόγω φορείς. Η διάταξη
της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και στις συµβάσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 που έχουν υπογράφει µέχρι την
έναρξη ισχύος του προηγούµενου εδαφίου.»
1β) Στο άρθρο 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, γίνονται οι
ακόλουθες αλλαγές:
Α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται κατά
το χρονικό διάστηµα από 1 έως 31 Αυγούστου.»
Β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 προστίθεται νέο εδάφιο,
ως εξής:
«Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται κατά
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το χρονικό διάστηµα από 1 έως 31 Αυγούστου.»
Γ) Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου 1β τίθενται σε
ισχύ από 31 Ιουλίου 2014.
1γ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.
4223/2013 (Α’ 287), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ποσά φόρου µέχρι πέντε (5) ευρώ δεν είναι απαιτητά και είτε
συµψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούµενου κατά
της Φορολογικής Διοίκησης είτε συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισµό οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου
επόµενων ετών.»
2α) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του
ν. 2469/1997 (Α’ 38) τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου προστίθεται τέταρτο εδάφιο
ως εξής: «Το ενεργητικό του ΚΚΝΠΔΔ και Α.Φ. δύναται να επενδύεται και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κατωτέρω.»
β. Στο υφιστάµενο πέµπτο εδάφιο η φράση «να απευθύνεται
στη δευτερογενή αγορά» αντικαθίσταται µε τη φράση «να αγοράζει τίτλους του Ε.Δ. στη δευτερογενή αγορά ή τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης.»
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ αντικαθίσταται ως
εξής: "«τις συναλλαγές αυτές περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις
αγοράς/πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης µε σύµφωνο επαναπώλησης/
επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back).»
2β) Στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του
ν. 2469/1997 η φράση «σε τίτλους του Δηµοσίου» αντικαθίσταται
µε τη φράση «στους οριζόµενους στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου τίτλους.»
3) Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 4110/2013, η οποία είχε καταργηθεί µε την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του ν. 4170/2013,
αναβιώνει και τροποποιείται, ως εξής: στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, µετά τη λέξη «υποβοήθηση», προστίθενται οι λέξεις
«του Υπουργού» και διαγράφονται οι λέξεις «των Γενικών Γραµµατέων» και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2: α)µετά τις
λέξεις «µε απόφαση», προστίθενται οι λέξεις «του Υπουργού» και
διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Γραµµατέα» και β) διαγράφονται οι λέξεις «λήξη της θητείας του Γενικού Γραµµατέα» και
αντικαθίστανται από τις λέξεις «λήξη της θητείας του».
Άρθρο 233
Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1) Στο άρθρο 11 του ν. 4264/2014 (Α' 118) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1.11.2014. Η
απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται το αργότερο µέχρι τις
31.10.2014. Οι οικείοι Περιφερειάρχες οφείλουν να εκδώσουν τις
αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών της παραγράφου 2 εντός
δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Μέχρι τις 31.10.2014 οι Τριµελείς Επιτροπές που υφίστανται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να
λειτουργούν.»
2) Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 4264/2014 (Α’ 118)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Επιτρέπεται η συµµετοχή στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και σε κατόχους άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις
εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση
αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθµός
των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό ή το
δηµοτικό συµβούλιο κατά περίπτωση.»
3) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 136 του ν. 4072/2012 (Α' 86)
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την εγκατάσταση της τεχνικής δυνατότητας για χρήση
προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η δήλωση κατάθεσης
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µπορεί να υποβάλλεται και εξ αποστάσεως µε τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, κατά την έννοια και σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 και τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 4 του π.δ. 150/2001 (Α' 125), οπότε η δήλωση κατάθεσης
και η αποτύπωση του σήµατος θεωρείται ότι κατατέθηκαν εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα από την υπηρεσία του άρθρου
134 ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή
κατά την παραπάνω έννοια και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 135.»
4) Σε δηµόσιες συµβάσεις της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
που έληγε ο συµβατικός χρόνος διάρκειάς τους µέχρι 30 Ιουνίου
2014, για τις οποίες δεν κατέστη εφικτή η µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των παραδοτέων λόγω έλλειψης του
αρµοδίου γνωµοδοτικού οργάνου κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του π.δ
118/2007 (Α' 150) αλλά και της παραγράφου 5 του άρθρου 26
του π.δ. 394/1996 (Α' 266), µπορεί να µετατεθεί ο συµβατικός
χρόνος παράδοσης των παραδοτέων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή άλλου αρµοδίου οργάνου, εκδιδόµενη εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου και µε ισχύ από 30 Ιουνίου 2014, κατόπιν διατύπωσης γνώµης από το αρµόδιο προς τούτο όργανο.
5.α) Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης γ’της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
ν.
4013/2011 (Α’ 204), πριν τη λέξη «ηµερών», τίθεται η λέξη «εργασίµων».
β) Στο τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α'
204), πριν τη λέξη «ηµέρες», τίθεται η λέξη «εργάσιµες».
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής καταλαµβάνουν και τα
σχέδια αποφάσεων επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση
της Αρχής κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.
Άρθρο 234
Διάταξη Υπουργείου Υγείας
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να τροποποιούνται το παράρτηµα Α’ και το παράρτηµα Β’ του π.δ. 84/2001.
Άρθρο 235
Διατάξεις Υπουργείου Πολιτισµού
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4262/2014 (Α’ 114)
η ηµεροµηνία «31.8.2014» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«31.12.2014»
2. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:
«12. Αλλοδαπές, µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες
που έχουν ειδικώς αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ.
4 (α) του Τελωνειακού Κώδικα, όπως εισήχθη µε το ν, 4132/2013
(Α’ 59) και την υπουργική απόφαση 1126/12.6.2013 (Β’ 1420), δεν
είναι υπόχρεες για την καταβολή εύλογης αµοιβής του άρθρου
18 παρ. 3 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) για τα προϊόντα που εισάγουν
υπό το καθεστώς αναστολής καταβολής του οφειλόµενου Φ.Π.Α.
Η οφειλόµενη στους δικαιούχους εύλογη αµοιβή του άρθρου 18
παρ. 3 του ν. 2121/1993, καταβάλλεται από τον πρώτο εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή που αποκτά τα
προϊόντα από τις αδειοδοτηθείσες σύµφωνα µε το καθεστώς του
άρθρου 29 παρ. 4 (α) του Τελωνειακού Κώδικα αλλοδαπές εταιρείες, προκειµένου να τα διαθέσει στο εσωτερικό της Χώρας, σηµειώνεται δε (ως ποσοστό και ποσό) στο φορολογικό στοιχείο
που εκδίδεται από τις ανωτέρω εταιρείες κατά την παράδοση
των ανωτέρω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας και εισπράττεται από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, όπως στο παρόν
άρθρο ορίζεται. Οι εταιρείες του άρθρου 29 παρ. 4(α) Τ.Κ. υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους δικαιούχους Οργανισµούς
Συλλογικής Διαχείρισης τα στοιχεία των παραδόσεών τους στο
εσωτερικό της χώρας (µε πλήρη στοιχεία αγοραστή, ποσότητας,
αξίας, κωδικού είδους, ηµεροµηνία αγοράς και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την είσπραξη της αµοιβής)
µε τριµηνιαίες καταστάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-

ράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες
που αφορούν στην εφαρµογή της παρούσας παραγράφου».
Άρθρο 236
Διάταξη Υπουργείου Τουρισµού
Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15Α του ν.
3986/2011 (Α’ 152), που προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 54 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), µετά τις λέξεις «τουριστικά
καταλύµατα» προστίθενται οι λέξεις «εντός επενδυτικών σχεδίων
που αναπτύσσονται εντός ΕΣΧΑΔΑ».
Άρθρο 237
Ορισµοί
1. α) Κοµµωτής - Κουρέας, είναι εκείνος που παρέχει κάθε είδους εργασία κοµµώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως
κούρεµα, χτένισµα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιµο,
αποχρωµατισµό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κατσάρωµα (PERMANENTE), ίσιωµα, τοποθέτηση τοπικής περούκας
και περούκας, ξύρισµα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες.
β) Μαθητευόµενος Κοµµωτής - Κουρέας είναι εκείνος που
εκτελεί αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες στο πλαίσιο της µαθητείας που προβλέπεται στο ν. 4186/2013.
γ) Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών είναι εκείνος που
παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE).
2. Κοµµωτήριο - Κουρείο, είναι το κατάστηµα όπου παρέχονται
οι υπηρεσίες που ορίζονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 1,
του παρόντος άρθρου, καθώς και οι υπηρεσίες περιποίησης χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE), εφόσον αυτές παρέχονται από εξειδικευµένο τεχνίτη.
Άρθρο 238
Βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την
άσκηση επαγγέλµατος
Οι Βεβαιώσεις συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την
άσκηση επαγγέλµατος διακρίνονται σε:
α) Κοµµωτή - Κουρέα
β) Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
Άρθρο 239
Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση
επαγγέλµατος
Για την άσκηση του επαγγέλµατος οποιασδήποτε κατά το προηγούµενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Για Κοµµωτή - Κουρέα
α. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κοµµώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή
Πτυχίο TEE Α' κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πτυχίο TEE Β' κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
γ. Δίπλωµα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κοµµωτής Τεχνικός περιποίησης κόµης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.
2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών (MANICURE - PEDICURE)
α) Δίπλωµα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισµού νυχιών» ή ισότιµο τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.
β) Σεµινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι µηνών σε κέντρο Δια
Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγµένη πρακτική
άσκηση στο επάγγελµα δεκαοκτώ µηνών.
γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του επαγγέλµα-
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τος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β’
καθορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 240
Μητρώο
α. Οι κατά τόπους Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων υποχρεούνται να τηρούν ειδικά Μητρώα Επαγγέλµατος του άρθρου
2 του παρόντος στα οποία θα καταχωρούνται οι σχετικές Βεβαιώσεις συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος.
β. Οι ενταγµένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έχουν τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 241
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
καταστηµάτων παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού
ενδιαφέροντος κοµµωτηρίων - κουρείων,
περιποίησης χεριών - ποδιών
Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστηµάτων παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος κοµµωτηρίων - κουρείων, περιποίησης χεριών - ποδιών, απαιτείται η διαδικασία της
γνωστοποίησης από το αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε την ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/ 27.12.2013 (Β’3403) όπως κάθε φορά
ισχύει.
Η γνωστοποίηση για την ίδρυση και λειτουργία των καταστηµάτων αυτών παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Και στις δύο
περιπτώσεις ορίζεται υγειονοµικά υπεύθυνος του καταστήµατος
ο οποίος θα κατέχει την ανάλογη βεβαίωση συνδροµής νόµιµων
προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος.
Για τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας
των καταστηµάτων αυτών εφαρµόζονται ο ισχύον Υγειονοµικός
Κανονισµός και οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές Διατάξεις του
Υπουργείου Υγείας.
Οι γνωστοποιήσεις ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων
ισχύουν αποκλειστικά και µόνο για το συγκεκριµένο κατάστηµα,
ως χώρο. Αντικατάσταση της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αριθµ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/34825 (Β’ 3403).
Στα καταστήµατα αυτά τηρούνται αρχεία µε τα στοιχεία του
προσωπικού τους, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις
συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατός τους, καθώς και αρχείο µε τους προµηθευτές των προϊόντων τους.
Τα αρχεία ενηµερωµένα και η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης µε το συνηµµένο παράρτηµα των υγειονοµικών όρων της
ΚΥΑ, βρίσκονται πάντα στο κατάστηµα στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών των υγειονοµικών υπηρεσιών της Χώρας.
Τα ανωτέρω καταστήµατα δύναται να λειτουργούν ως αµιγή ή
µικτά µεταξύ τους ή µικτά µε άλλες εµπορικές ή µη δραστηριότητες, όπως προβλέπεται και στην Υ.Δ. Υ1 γ/Γ.Π,/9516/2009 (Β’ 139).
Άρθρο 242
Πειθαρχικό Συµβούλιο - Πειθαρχικές Ποινές
1) Την πειθαρχική εξουσία στους κουρείς - κοµµωτές και τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών ασκεί πενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο, που εδρεύει στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και αποτελείται από:
α) Ένα Πρωτόδικη, ως Πρόεδρο.
β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης , ως
Μέλος.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοοιας, ως Μέλος.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου
Κουρέων - Κοµµωτών ως Μέλος.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Κλαδικού Οργάνου των εργαζοµένων
ή του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου, ή έναν εκπρόσωπο
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από το εργατικό κέντρο εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο και εφόσον τα θέµατα αφορούν στους εργαζόµενους, ως
Μέλος.
Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει σε εργάσιµες για τις δηµόσιες υπηρεσίες ώρες και ηµέρες χωρίς καµία αµοιβή ή
αποζηµίωση των µελών του για τη συµµετοχή τους σε αυτή.
2. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορεί να προσφύγει
όποιος έχει έννοµο συµφέρον.
3. Πειθαρχικά αδικήµατα είναι:
α) Κάθε παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας.
β) Κάθε βλάβη των επαγγελµατικών συµφερόντων των Κοµµωτών - Κουρέων και Τεχνικών Περιποίησης χεριών - ποδιών
(MANICURE PEDICURE), που προήλθε από δόλο ή αµέλεια ή
αναξιοπρεπή συµπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλµατος.
γ) Η µη χορήγηση των απαιτουµένων πιστοποιητικών από τους
καταστηµατάρχες κοµµωτηρίων ή κουρείων προς τους εργαζόµενους που απασχόλησαν ή απασχολούν στις επιχειρήσεις τους.
δ) Η κάθε είδους βλάβη που προκαλείται σε πελάτες κατά την
άσκηση του επαγγέλµατος.
4. Δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή χωρίς κλήση σε έγγραφη
απολογία.
5. Οι ποινές που µπορεί να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι:
α) ‘Εγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιµο από 600 έως 3.000 ευρώ που εισπράττεται κατά
τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, για τους κατόχους άδειας
καταστήµατος του παρόντος διατάγµατος.
γ) Πρόστιµο από 150 έως 1.500 ευρώ που εισπράττεται κατά
τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, για τους κατόχους αδειών
ασκήσεως επαγγέλµατος του παρόντος διατάγµατος, οι οποίοι
ασκούν το επάγγελµα µε εξαρτηµένη εργασία.
δ) Προσωρινή διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλµατος για
τους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη ή µη εργασία.
ε) Οριστική διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλµατος για τους
εργαζόµενους µε εξαρτηµένη ή µη εργασία.
Άρθρο 243
Η εκ προθέσεως παράβαση επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος ως και συναφών υγειονοµικών διατάξεων
επισύρει τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 244
Οι άδειες και οι βεβαιώσεις συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος και τα µητρώα που έχουν
συσταθεί σύµφωνα µε το π.δ. 133/2005 συνεχίζουν να ισχύουν
ως εκδόθηκαν. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών ή βεβαιώσεων συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος,
που έχουν υποβληθεί µέχρι της δηµοσίευσης του παρόντος, συνεχίζουν και εξετάζονται µε βάση το π.δ. 133/2005 για ένα χρόνο
ακόµα.
Άρθρο 245
Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται το π.δ.
133/2005 και κάθε σχετική διάταξη που αντίκειται στις παρούσες
ρυθµίσεις. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Υγείας και Οικονοµικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις,
καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την έκδοση βεβαιώσεων
συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση των ανωτέρω επαγγελµάτων.
Άρθρο 246
Μέχρι την δηµοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του
άρθρου 9 παραµένει σε ισχύ η υπ’ αριθµ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α
21/12078/17.6.2011 (Β’ 1467).
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρθρο 247
1. Στην τελευταία φράση της περίπτωσης ι’ της παραγράφου
2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997, στο µέτρο που διατηρείται σε
ισχύ κατά τις διατάξεις των άρθρων 76 έως και 80 του ν.
4009/2011, διαγράφονται οι λέξεις «των Υπουργείων Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ή Ειδικού Συµβούλου του
Υπουργού Εξωτερικών».
2. Στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011, όπως ισχύει, οι λέξεις «του Υπουργού, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραµµατέων των Υπουργείων Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή του Ειδικού Συµβούλου του
Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «των
Υπουργών, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραµµατέων».
Άρθρο 248
To προσωπικό που, έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4172/ 2013,
υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, δικαιούται να αναγνωρίσει ως συντάξιµο, κατόπιν εξαγοράς στο ΙΚΑΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, το
χρόνο απασχόλησής του σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας
δυνάµει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/
1998.
Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ως συντάξιµου και
µέχρι πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, υποβάλλεται αίτηση στους
αρµόδιους φορείς, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών
µηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόµενο µήνα υπολογίζεται µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές του εργαζοµένου
µηνός Ιουνίου 2013, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ποσοστά εισφορών εργαζοµένου
και εργοδότη για τους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Το ποσό που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισµό των
ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται αντίστοιχα από τον εργαζόµενο ως ασφαλισµένο και τον οικείο Ο.Τ.Α. ως εργοδότη, είτε
εφάπαξ, είτε σε δόσεις ισάριθµες µε τους µήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι ανώτερος των
εξήντα.
Ο αναγνωριζόµενος χρόνος λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης ή την προσαύξηση του ποσού της
µόνο µετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς, εκτός
εάν υποβληθεί αίτηση για συνταξιοδότηση, οπότε οι υπολειπόµενες δόσεις παρακρατούνται από τη σύνταξη.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου πριν την εξόφληση
του οφειλοµένου ποσού, το υπολειπόµενο ποσό καταβάλλεται
σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα,
στα οποία µεταβιβάζεται η σύνταξη.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, ρυθµίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
Άρθρο 249
Τροποποιήσεις τον άρθρου 60 του ν. 4278/2014
1) Στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4278/2014 (Α' 157), από
την έναρξη ισχύος του, η φράση «Οφειλές φορέων Γενικής Κυβέρνησης νοµού Αττικής» αντικαθίσταται από τη φράση «Οφειλές φορέων Γενικής Κυβέρνησης» και η φράση «έως τις
31.12.2013» αντικαθίσταται από τη φράση «έως τις 31.3.2014».
2) Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4278/2014 (Α' 157), από
την έναρξη ισχύος του, απαλείφεται η φράση «του νοµού Αττικής» και η φράση «έως 31.12.2013» αντικαθίσταται από τη φράση
«έως 31.3.2014».

Άρθρο 250
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992
του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξεις
1. Στο άρθρο 7 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Γ' του ν. 4250/2014
και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 4275/2014, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που το αρµόδιο όργανο για την έκδοση της
απόφασης επιµερισµού, δεν άσκησε τα καθήκοντά του στην αντίστοιχη θέση κατά το έτος αξιολόγησης, η απόφαση επιµερισµού εκδίδεται από το όργανο που υπηρετεί κατά το χρόνο
έκδοσης της απόφασης κατόπιν πρότασης των προϊσταµένων,
οι οποίοι κατά το έτος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές.»
2. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Τα µέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούµενου
συνίστανται ενδεικτικά στα εξής:
α) Συµµετοχή σε συγκεκριµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης του
ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ή άλλου πιστοποιηµένου φορέα επιµόρφωσης.
β) Επιµόρφωση σε άλλο αντικείµενο µέσα από τις δηµόσιες
δοµές δια βίου µάθησης.
γ) Ανάπτυξη ορισµένης δεξιότητας.
δ) Βελτίωση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών, που άπτονται
της εργασίας, της συµπεριφοράς κ.ο.κ..
ε) Εκούσια µετακίνηση εντός της υπηρεσίας.»
3. Στο άρθρο 18 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 25 του κεφαλαίου Γ’ του ν. 4250/2014
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 προθεσµίας η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία, της εισήγησης και αξιολόγησης
των υπαλλήλων, δεν αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των αξιολογούµενων (επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, κατηγορία και κλάδος, βαθµός και τίτλος θέσης), καθώς και η
περίοδος αξιολόγησης συµπληρώνονται επί του εντύπου αξιολόγησης από την αρµόδια υπηρεσία προσωπικού».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαµβάνονται
υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίµησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιµότητα και κινητικότητα κατά
τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.
4172/2013 (Α' 167) και δεν θα επιφέρουν καµία άλλη δυσµενή έννοµη συνέπεια, µισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα
για τους αξιολογούµενους υπαλλήλους, β) Το σύστηµα αξιολόγησης υπαλλήλων του π.δ. 318/1992, όπως ισχύει, εφαρµόζεται
αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013.
γ. Εφόσον η αξιολόγηση του έτους κατά το πάγιο σύστηµα
που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013
µε το µεταβατικό σύστηµα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση
του έτους 2014 ισχύει και για το 2013. Η δυσµενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.»
5. Οι προθεσµίες που τίθενται στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 32 του ν. 4250/2014 επανανακαθορίζονται ως εξής:
Έως την 1η Σεπτεµβρίου 2014 εκδίδεται η απόφαση επιµερισµού ποσοστών. Εντός του επόµενου δεκαπενθηµέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, µετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός δεκαπέντε ηµερών οι εισηγήσεις, εφόσον απαιτούνται, και εντός µηνός από το πέρας της προθεσµίας συµπλήρωσης της αυτοαξιολόγησης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται,
συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4275/
2014 (Α’ 149) απαλείφεται η φράση εντός της παρενθέσεως
«(άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.)».
Άρθρο 251
Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών
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Το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
και καταβολής φόρου υποκείµενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο, πραγµατοποίησαν ακαθάριστα
έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας, µέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα
οποία λαµβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήµατος.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν έχουν
εφαρµογή, α)στους αγρότες τοο άρθρου 41,
β) στους υποκείµενους στο φόρο που δεν είναι εγκαταστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας,
γ) στην παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28.
3. Οι υποκείµενοι της παραγράφου 1, τα ακαθάριστα έσοδα
των οποίων υπερβαίνουν σε µία διαχειριστική περίοδο το όριο
που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εντάσσονται υποχρεωτικά
από την επόµενη διαχειριστική περίοδο στο κανονικό καθεστώς
απόδοσης του φόρου.
4. Στην περίπτωση που η πρώτη διαχειριστική περίοδος αφορά
χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους, προκειµένου να κριθεί
αν ο υποκείµενος µπορεί να απαλλαγεί κατά την εποµένη διαχειριστική περίοδο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1,
γίνεται αναγωγή των ακαθαρίστων εσόδων του, του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος, σε ετήσια βάση.
5. Για την µετάταξη υποκείµενου από το κανονικό καθεστώς
στο απαλλασσόµενο και αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την
έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση µεταβολών κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Όταν
από τον υποκείµενο επιλεγεί ένταξη στο απαλλασσόµενο καθεστώς, η σχετική δήλωση δεν µπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο διετίας. Η µη υποβολή της δήλωσης του εδαφίου 1, δεν
επηρεάζει την υποχρεωτική µετάταξη στο κανονικό καθεστώς.
6. Αν υποκείµενος µετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά
από το ένα καθεστώς στο άλλο, κατά την έναρξη συγκεκριµένης
διαχειριστικής περιόδου, τα αποθέµατα των εµπορεύσιµων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, που προηγείται του χρόνου της µετάταξης, απογράφονται
υποχρεωτικά ανά συντελεστή φόρου που ισχύει την τελευταία
ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της µετάταξης αποτιµώνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και υπάρχει
υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για τα αποθέµατα, όταν ο υποκείµενος µετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόµενο και δικαίωµα έκπτωσης, αντίστοιχα,
όταν µετατάσσεται από το απαλλασσόµενο στο κανονικό καθεστώς.
7. Σε κάθε περίπτωση µετάταξης, ο υποκείµενος υποχρεούται
να συντάσσει απογραφή των αγαθών επένδυσης, για τα οποία
δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διακανονισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33. Τα εν λόγω αγαθά αποτιµώνται στην αξία
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κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται µε τις δαπάνες βελτίωσης
και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Οι µετατασσόµενοι υποκείµενοι, για τον εναποµένοντα
χρόνο του διακανονισµού, έχουν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου
ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανονισµού και καταβολής
του φόρου, ανάλογα µε το εάν πρόκειται για µετάταξη από το
απαλλασσόµενο στο κανονικό καθεστώς ή αντίστροφα.
8. Για τα απογραφόµενα αγαθά, που προβλέπουν οι διατάξεις
των προηγούµενων παραγράφων 6 και 7, υποβάλλεται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δεύτερου µήνα από τη µετάταξη,
δήλωση που περιλαµβάνει την αξία των αποθεµάτων κατά συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί.
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση,
µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η µετάταξη. Για τους υποκείµενους που µετατάσσονται στο
απαλλασσόµενο καθεστώς, η δήλωση για την απόδοση του
φόρου υποβάλλεται εντός ενός µήνα από την υποβολή της δήλωσης του πρώτου εδαφίου.
9. Οι υποκείµενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά
την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας-απαλλαγή µικρών
επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους.»
Άρθρο 252
Στο άρθρο 19 του ν. 4258/2014 (Α’94) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί προ της ισχύος των διατάξεων του ν. 4258/2014 έγκριση δόµησης από την αρµόδια
ΥΔΟΜ, µε την οποία προβλέπεται η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών σε υφιστάµενες αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και
είναι σε ισχύ, τότε και η άδεια δόµησης χορηγείται από την αρµόδια ΥΔΟΜ.
Άρθρο 253
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των άρθρων 222 έως και 230 του νόµου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2015.
2. Η υπαγωγή των νέων κατηγοριών υπόχρεων προσώπων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του ν.
3213/2003, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 224 του παρόντος
νόµου, στην αρµοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3Α, αρχίζει
την 1η Ιουλίου 2015.
Οι λοιπές διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις διατάξεις του.

2136

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2137

2138

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2139

2140

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2141

2142

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2143

2144

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2145

2146

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2147

2148

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2149

2150

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2151

2152

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2153

2154

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2155

2156

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2157

2158

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2159

2160

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2161

2162

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2163

2164

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2165

2166

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2167

2168

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2169

2170

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2171

2172

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2173

2174

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2175

2176

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2177

2178

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2179

2180

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2181

2182

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2183

2184

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2185

2186

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2187

2188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2189

2190

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2191

2192

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2193

2194

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2195

2196

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2197

2198

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2199

2200

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2201

2202

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2203

2204

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2205

2206

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2207

2208

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2209

2210

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2211

2212

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2213

2214

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2215

2216

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2217

2218

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2219

2220

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2221

2222

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2223

2224

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2225

2226

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2227

2228

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2229

2230

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2231

2232

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2233

2234

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2235

2236

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2237

2238

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2239

2240

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2241

2242

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2243

2244

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2245

2246

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2247

2248

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2249

2250

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2251

2252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2253

2254

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2255

2256

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2257

2258

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2259

2260

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2261

2262

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2263

2264

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2265

2266

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2267

2268

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2269

2270

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2271

2272

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2273

2274

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2275

2276

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2277

2278

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2279

2280

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2281

2282

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2283

2284

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2285

2286

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

2287

2288

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Αθήνα,

2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

10. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

13. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

14. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Τµήµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 20.42’ λύεται η συνεδρίαση για την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που θα διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

